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Ferencxiek templomának átellenében.

K ossu th  La jos
az 1848— 49-ki hazaárulókról.
Alábbi levelet nagy hazánkfia Békés 

megye törvényhatóságához intézte ugyan, 
azonban közvetett válasznak tekintendő 
Kemény Zsigmond bárónak nem rég Bek- 
sies Gusztáv kormánypárti iró által kiadott 
emlékiratára, mely czélt tévesztve a Kos
suth ellenes úgynevezett békepárt műkö
dését leírván leleplezi, hogy egyéb sem 
volt az, mint a haza üdve ellen összees- 
küdt gyáva hazavesztök csoportja, kik leg
távolabbról sem hasonlíthatók a girondis- 
tákhoz, kik elveikért és hazájukért férfiasán 
tudtak meghalni, mig a gyáva békepártiak 
innen is, onnan is féltették bőrüket, s csak 
arra valók voltak, hogy a nemzeti védelem 
harczában legyen egy habár elenyészöleg 
csekély visszavonás, melyre Görgei haza
árulás tetteit alapíthassa.

Kossuth levelének szövege következő:
Hálás érzéssel vettem nagybecsű ér

tesítését, mely Békósvármegye közönsé
gének nevében azon kedves hírrel látoga
tott be hontalan magányomba, hogy engem, 
kire a magyar törvényhozás a magyar 
polgárjog esedékes elvesztését mondotta 
ki, azon tisztelt megye törvényhatósági 
bizottsága 80. életévem betöltésének alkal
mából kegyes megemlékezésére s jó kivé- 
nataira ép azon korszak emléke iránt 
táplált tiszteleténél fogva méltatott, mely
nek vezérelvéhez ragaszkodásom mérte 
reám az erkölcsi kényszerűséget, hogy én, 
ki hazámat oly hőn szeretem, mint ember 
hőbben nem szerethet, idegen földön vé
gezzem viszontagságos életemet, s mint 
kitagadott hajtsam idegen földbe örök 
álomra ősz fejemet.

A tisztelt megye közönsége ama kor
szakot legendaszerünek nevezi, s tudva, 
hogy az minő jelleget visel, azon vallo
mással örvendeztet meg felőle, hogy „tör
téneti múltúnk magasztos eseményei közt 
az mindnyájuk lelkében az első helyet 
foglalja el.u

Én ez érzelmet a jövő zálogának 
tekintem, mert csak általa juthat vissza 
Magyarország azon államiság birtokába, 
melyhez Isten és világ előtt joga van, s 
melyről egy önérzetes nemzetnek nem is 
szabad, s ha nemzetből csupa nemzetiséggé 
nem akar lesülyedni, nem is lehet le
mondani.

De mert a múltak történelmének nem 
csak az a hivatása, hogy tanítson arra, 
a mit követni kell, hanem az is, hogy 
megóvjon attól, a mit kerülni kell, engedje 
meg nekem tisztelt alispán ur, hogy ama 
legendaszerüség felöl egy kis elmélkedésbe 
bocsátkozzam.

Igen is: legendaszerü volt az a kor
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I r t a :
Várady Ferencz.
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orró nyár van — kánikulai 

Lángtengerré vált a lóg,
A hőségben ember, állat,

Fű, fa, virág elalélt .. . 
Akárcsak a mélységes mély 

Pokol nyílott volna meg,
A gyehenna lánghevével 

Vetekedik a meleg.

.. . Kastély mögött, az udvaron, 
A nyilt, szabad ég alatt.

Az égető nap hevében 
Egy fiú fát hasogat;

Hő verejték lepi arczát,
De ő tovább dolgozik . . .

Öt piezula a napszáma 
Virradattól alkonyig.

Öt piezula! . . .  és ez sok pénz, 
Öt napig él belőle,

Életének öt napjára 
Bizton tekint előre.

. .. Soh’ se kiván többet, csak a 
Mindennapi legyen meg,

Ha ez meg van, fohászkodva 
Hálát ad az Istennek.

Vaserővel buzgólkodva 
Végzi terhes munkáját, 

Bölcsen tudva, hogy kenyeret 
Csak szorgalom s munka ád. 

Suhogva jár kezei közt 
A nagy fejsze föl s alá,

A  nap heve, a fáradság,
Mintha nem is bántaná.

Szegény fia l.. .  Szegény fia l...
Ab, de ni-ni — mit müvei? 

Agyához kap, megtáutorul,
Majd ájultan terül e l . . .

Az Istenért I . . . mi lelhette ?
ó h ! mi lelte volna más:

A nagy munka, a nagy hőség,
. . . Megölte a — napszurás I

szak, ha a legmagasztosabb önfeláldozásig 
fokozott Önzetlen hazafiságot tekintjük, 
melyet a magyar nép zöme akkoron ta
núsított.

Azok a családapák, kik pusztulásra 
hagyva ősi tűzhelyüket, három négy fiók
kal mentek együtt fegyverrel védeni a 
megtámadott hazát; — azok a 14—15 
éves gyerköczök, kik kóztördelve, a két
ségbeesés könyeivel rimánkodták ki az 
engedőimet a hazáért meghalni; — azok 
az anyák, kik életük egyedüli támaszát 
egyetlen fiukat, azok az arák, kik földi 
boldogságuk reményét vőlegényüket a csata
térre utasították s a honszeretet magasztos 
rezignácziójával néztek elibe a gyász esé
lyének , mely amazokat gyermektelen 
anyákká, emezeket mielőtt nők voltak 
volna, özvegyekké tehetó, s gyakran tette 
is; — azok légiók, a légiók légiói, melyek 
gyönge szavamban h sanyargatott haza 
kiáltását hallva, az Árpád alkotta hon 
földjének barázdáiból, a munka műhelyei
ből, az iskola padjairól, a kenyérkeresö 
szorgalom mezejéről, a tudománybuvár 
éjféli mécse mellöl, a megszokott jólét és 
kényelem karjai közül elötoppantak, mint 
a kövekből, melyeket a mesés Deucalion 
hajigáit háta mögé, elötoppant a lakatlan 
föld népessége; — azok a „névtelen fél
istenek41 kik fegyverüket egyensúlyba fogva 
a „hazádnak rendületlenültu ónekelv ro
hantak az ágyuk kereszttüzén keresztül a 
győzelemre, s a kit közülök a golyó le- 
teritett (sokat leteritett!) az „éljen a haza!41 
kiáltással halt meg, még csak arra sem 
számíthatva, hogy nevét az utókor tiszte
letére jegyzékbe veszi a történelem: — 
ah ! ezek, és a polgár erénynek ezer meg 
ezer elszámlálhatlan tünetei, melyek mint 
a harmat a szomjas földet, szerényen kér
kedés nélkül termékenyítették a honszere
tet mezejét: igen is ezek legendaszerü 
dolgok; emlékük élesztheti — adja Isten 
éleszsze is az idők betelteig a cselekvő 
honszeretet Veszta-tüzét.

De van a ragyogó éremnek sötét hát
lapja is; vannak a legendaszerü korszak 
fényes czimer paizsán homály foltok is.

Az ős Athéna törvényhozói nagyon 
jól tudták mit cselekszenek, midőn azokat, 
kik polgári forrongások idején szint nem 
vallanak, halállal rendelék büntettetni.

Azt pedig mindenhol, minden időben, 
minden nyelven honárulásnak nevezik, ha 
egy megtámadott országban akadnak pol
gárok, a kik eszközül hagyták magukat 
felhasználtatni, hogy a jogait s léteiét védő 
nemzet kezéből idegen fegyvereknek a 
hazára zuditásával a győzelem kic6avar- 
tassék.

Ama legendaszerü korszak, az elsőtől 
— a következésekben rendkívül súlyos

A fóldesur deli lánya,
A  jószívű kisasszony,

Látta a mint szegény fiú 
Elájult az udvaron ; 

Megrendítő a szörnylátvány 
S pillanat sem telt bele, 

Mennyből szálló őrangyalként 
Ottan termett mellette.

Hideg vízzel locsolgatta 
Láztól égő homlokát,

Majd illatos kendőcskével 
Halántékát fogta át,

Majd szolgákat hivott elő 
S a kastélyba vitette,

A kastélyban, hűs terembe,
Lágy pamlagra tetette.

Mint egy ledőlt márványszobor, 
Feküdt némán, mereven,

Zárt ajakkal, zárt szemekkel, 
Nem mozdnlt egy izma sem; 

Szentül hitték, hogy a lelke 
Ott jár felhő s nap fölött, 

Hogy lerázva a porhüvelyt,
Jobb világba költözött.

O élt I .. . szive halk verése 
Jelzé benn’ az életet,

A beteg szív, mint az óra, 
Megindult és ketyegett. , .  

Igen — ő élt I a keble is 
Hullámzásnak indala :

Uj életre varázsolta 
Istápoló angyala.

Angyal volt a jó  kisasszony, 
Szentlélek volt a lelke,

A  hit, remény és szeretet 
Dicsősége emelte . . .

Óh! és midőn kis kacsóit 
Hő imára kulcsolta,

Olyan volt, mint a dicsfénynyel 
Koszoruzott Madonna.

Felpillantott a tetszhalott
8 álmélkodva nézett szét. .. 

óh, ki tudja, mily érzelmek 
Tölthették el kebelét ?

Mit érezhet az, a ki már 
Ott állt a sir szélénél,

Ki már meghalt és azután 
Feltámadott s újra él ? I

mulasztási vétségétől — a 
másodikig, a muszka behivás pozitív áru
lásának bűnéig, minden közbe eső foko
zatokkal egyetemben bőven kijutott; any- 
nyira bőven kijutott, hogy az elfogulatlan 
szemlélő még azokat lehet hajlandó lég* 
engedékenyebben megítélni, a kik nyíltan 
fegyvert fogtak hazájuk ellen, mert ezek 
legalább bírtak véleményük bátorságával 
s ha magyar vérbe mártották fegyvereiket, 
magyar fegyvereknek tették ki saját vé
rüket. Ezekről tán el lehet mondani „bo
csásd meg atyára ! bűnöket, mert nem 
tudták mit cselekszenek.“

De amazok tudták. Azok a 
kik kandal l ójuk mel lé vonulva,  
a rÓBzvét lenség olcsó bölcsessé
gének zsöl l yeszékéből  né z t ék  
tét lenül  a nemzet óriás küzdel 
mét, igen jól  tudták, hogy szemé
lyes tekinté l yük s t á r s a da l mi  
ál lásuk súlyát vonva el a l étei 
ért küzdő nemzettől ,  o l y  e rőt  
vonnak el, mely a sikert  bi zto
si th a tá.

És ama városi polgárok amott a ke
leti határon, kik a harezmezején nem igen 
voltak láthatók, de átsompolyogtak a ha
táron, a szomszédban alkalomra leső musz
kának kiinyorálásaikkal ürügyet adni az 
avatkozásra; és amaz úgynevezett ország - 
nagyok — Magyar Ország Nagyok! — 
kik imitt a nyugoti határon teljes bizton
ságban érezvén magukat az ellenség fegy
vereinek oltalma alatt, muszkahivogató 
loyalitásuk gyűléseivel ürügyet szolgáltat
tak a hazánkat megtámadott, s az államok 
sorából kitöröltnek dekretáló hatalomnak 
azt hazudhatni a világnak, hogy Debreczen 
körül nem a nemzet sorakozik, mert a 
nemzet színe java (már hogy ők!) a muszka 
iptervenozió mellett nyilatkozik: — óh! 
ezek igen jól tudták, hogy honáruló tet
tükkel szerencsétlen hazájukat még azon 
„chanceu-töl is megfosztják, hogy Európa 
erkölcsi érzete a népjog égbekiáltó lábbal 
taposása felett felháborodjék; és tették ezt 
eltökélt szándokkal azon politika szolgá
latában, mely már 1848. deczember 2-kán 
tudtára adta a világnak, hogy Magyaror
szágnak az egységes osztrák birodalomba 
beolvasztását tűzi ki életfeladatául.

Hát bizony ismét teljesült; s ama 
legendaszerü korszakban teljesült a mit 
Il-ik Rákóczy Ferencz megirt, hogy Ma
gyarok engedik magukat felhasználtatni a 
Magyar hazára vetendő nyűg kovácsaiul.

Pedig ekkoron nem csak nyűg vetés 
forgott fenn ; még annál is több. Arra 
vannak példák a világ történelmiben, hogy 
kórraányforraa megbuktatására vagy reac- 
tionárius czélokért, vagy a húsos fazekak 
visszaszerzése végett egyes osztályok ktil-

segitséghez folyamodtak ; arra is van példa, 
hogy egy-egy uralomsovár dynasta kül- 
hatalora vasallusává szegődött, ha ez áron 
uralomban maradhatott, de arra nincs példa, 
h°gy egy nemzet tagjai egyenesen a vé
gett kolduljanak ki idegen fegyvereket, 
miszerint azoknak segítségével hazájuk az 
államok sorából kitöröltessék s provin- 
cziává degradáltassék. — Ez a példátlan 
szégyen magyar embereknek volt feltartva.

Nagyon szomorú dolgok ezek.
Túlhágnám a megengedhető határo

kat, ha még soká időzném azon dolgognál, 
melyek ama nagy idők fényére homály 
foltokat vetnek, csak egy olyanra akarok 
még reá mutatni, mely a mellett, hogy 
kárhozat kútfeje volt, még undorító is.

Azon lappangva turkáló vakondok- 
bandát értem, mely elment Debreczenbe 
és széket ült a nemzet választottainak ta
nácsában, de nem volt bátorsága vélemé
nyét nyiltan bevallani, hanem sötétben 
szövögette az átkos visszavonás hálóit, rej- 
tekben konspirált a nemzet dicsőséges 
erőfeszítésének meghiúsítására, országgyü-

Merőn nézett, ajka megnyílt,
De nyelvéről nem jött szó ; 

ügy tűnődött, hogy a hol van: 
Szoba-e vagy — koporsó ?

Siri csend volt a teremben,
Nem hallatszott semmi más, 

Mint az óra ketyegése
S egy-egy nehéz sóhajtás.

„Jó emberek ! — megszólal a 
Fiú végre — óh mondják :

Mi történt itt s a mi történt: 
Álom-e vagy valóság ?“ 

..„Szegény fiú! dehogy álom 
— Mond a kastély jó ura — 

Istenednek köszönheted
S lányomnak, hogy élsz ujra.“

Megrendült a sápadt fiú,
Égre szegzé szemeit,

És az ajka mozgott, mintha 
Mondott volna valamit . . . 

Imádkozott. —  Oly megható 
Volt e röpke pillanat, 

Megindultak mindannyian, 
Szemeikből köny fakadt.

„Én már egyszer voltam halott!-
Hangzott szava rémesen.

Azt hitték, hogy félrebeszél,
Reá meredt minden szem. 

„Soha soha nem feledem 
A borzasztó napokat:

Vad árvíz dúlt, nagy városok 
Dőltek szét az ár alatt.

Jön az árvíz! Jön az árvíz!
Egekig tört a rémhang,

A  taraczkok eldördültek
S megkondult a vészharang. 

A  bősz folyam, mint a tigris, 
Mely szétzúzta katroczát, 

Áldozatot szomjuhozó
Dűhvel tört a gáton át.

Csapkolódott a bőszült ár,
Mint a felvert oczeán,

S a merre dúlt, ínség, nyomor, 
Kin és halál járt nyomán; 

Bölcsőjével ragadta el 
A zokogó kisdedet 

8 megfojtotta szülőjét, ki 
Mentésére sietett.

csekélységemre a „kimagasló alaku kife
jezését alkalmazzák.

E minősítés nem a személyt, hanem 
a helyet illeti meg, melyet velem a Nem
zet bizalma elfoglaltatott, s az a hely, 
melyre egykoron a nagy Hunyady annyi 
fényt vetett, csakugyan kimagasló, még 
ha ily törpe egyéniség foglalja is el, mint 
szegény magam.

De én nem voltam azon helyre való... 
Nem vóltam arra való, történelem böl- 
cselmi tekinteteknél, nem szerény viszo
nyaimnál, nem lelkületemnól s tehetsége
imnél fogva. Fogok alkalmat keresni e 
vallomásomat híven, elfogulatlanul indo
kolni. Reményiem azonban nem fogok 
elbizakodottnak látszani, ha azoknak foly
tán a miket a legendaszerü korszak fényes 
érmének fényes hátlapjáról mondottam, itt 
egyetlen egy megjegyzést koczkáztatok.

Isten úgy legyen velem, a minő iga
zán mondom, hogy legepésebb ellenségem 
som lehet kisebb véleménynyel tehetségeim 
felöl mint én magam vagyok. De a mint 
lassan-lassan belátáshoz jutok az ármá-

lési tagok létökre lesből titokban nemcsak  ̂nyokba, melyek körül vettek, s melyekről 
minden lehetőt elkövettek hitelének alá- , nekem — ki a hirhordóknak magamhoz 
ásására, hanem valóságos Mefisztofeleszek soha még közelítést sem engedtem — jó- 
még ösztökölték is a hadvezéreket, hogy formán sejtelmem sem volt; ha meggon- 
az országgyűlést fegyverrel ugraszszák dolom, minő elemek által voltam kör- 
szét, itt sarkantyuzták a vetélkedés nagyra- nyezve, s minő fondorlatok forrongtak 
vágyását, amott hát mögül köpdösték az körültem még azon körökben is, melyeknek 
ország ügyeit intéző hatóságra a költött , a hü szolidaritás volt volna becsületbeli 
pletykát, a nyomorult ráglamak pókmér- kötelességük, ha czámot vetek az akadá- 
gét, miszerint minden tekintélyt aláássa- lyokkal, melyek magában is elég nehéz 
nak, s széttépegessók a bizalomnak köte- utamban titokban gördittettek, bizony nem 
lékeit, mely oly nehéz viszonyok közt az volna csoda, ha kisórtetbe esném megamat 
erőnek egyedüli kútfeje; dorongokat haji- egy hüvely kecskével magasabbnak kép

zelni, mint a minő vagyok annak emlé
kezeténél , hogy csak annyit is képes 
voltam tenni, mint a mennyit tettem.

De megóv e kisértetbeeséstöl annak 
tudata, hogy a mit tehetek, azt az ügy 
szentségében rejlett erőnek, a becsületes 
hazafiak hő támogatásának, a kor szelle
mének, s mindenekfelett a magyar nép 
magasztos hazafiságának köszönhetőm.

Ez a hazafiság az, a mi annak a 
kornak emlékét a legendaszerüség dics
fényével veszi körül; s e fénynek lélek
emelő, honszeretetre buzdító ragyogását a 
homályfoltok, melyekre reá mutatók, nem
csak nem gyöngíthetik, de sőt az ellentét 
által csak Bzembetünöbbé teszik; azonban 
nem jó volna, ha ama foltoknak emléke 
fele lókenységbe menne, mert ha az emberi 
dolgok folyamának hullámzásai még meg
hozzák az időt — (pedig meg fogják 
hozni, ez történelmi kényszerűség!) — 
midőn a magyar nemzetnek szüksége lö
szén nagy elhatározásaihoz lelkesedést me
ríteni ama legendaszerü korszak nymbu- 
sából: utálatot is szükséges leend merítenie

gáltak lesből az intézkedések végrehajtá 
sának kerekeibe, s addig fondorkodtak, 
addig ármánykodtak, addig szitogatták a 
polgári és katonai hatóságok közt az egye
netlenségnek, a nép közt a reményvesz
tésnek alattomosan szórogatott szikráit, 
mig beteljesedett szegény hazánkon a régi 
jóslatnak átka, hogy „domus in se ipsam 
divisa desolabitur.41

A gyászos végkatasztrófáról e foltok 
sorában ép azért nem szólok, mert az 
nem előkészítés, nem bonyolítás, hanem 
katasztrófa; nem ok, hanem okozat; elsü- 
lyedése a hajónak, melynek fenekén, ol
dalain az ármány hosszú munkája lékeket 
ütött. A lékek eredetére akartam reá 
mutatni.

Fájdalom, nem első eset szegény ha
zánk történetében. Adja a könyörület is
tene, hogy utolsó lett légyen.

A mi csekély személyemet illeti: sok
kal inkább át vagyok hatva fogyatkozá
saim érzetétől, semhogy hallgatagon át- 
sikauiolhatnék a tisztelt megye kegyes 
üdvözlő iratának azon szavai felett, melyek

Búbánatos gyászdalt zengett 
A  siró szél reptébeu,

Sűrű, sötét felhők úsztak 
Gyászfátyolkónt az égen;

Ég és víz közt a magasban 
Holló-sereg károgott,

Az enyészet ülte torát,
Volt mit enni, volt halott.

Három napja éhezénk már:
Atyám, anyám, velők én,

A víz elől menekülve,
A  házikónk fedelén.

Kétség 8 remény közt vajúdva 
Várva-vártuk a segélyt . . . 

Várva-vArtuk! de hiába.
Se ég, se föld nem segélt.

A ház falát a hullámok .
Ostromolva verdesték,

Már erősen ingott, midőn 
Közeledett a mentség; 

Sebbel-lobbal jött a sajka,
Már-már nagy volt örömünk . . .  

Ab, de ekkor vettük észre,
Hogy végünk van — sülyedünk!

A tetőről levetettem 
A habokba magamat,

Őrült dűhvel zúgva-búgra 
Ragadott az áradat,

S félig élve, félig holtan,
Mint a bullát hányt-vetett,

Ingó falak, fa-ágak közt,
Ezer örvény s rom felett.

Körülöttem, a víz alól 
Fel-felbuktak a holtak,

S már a varjak csaptak le rám, 
Midőn végre kifogtak.

Ott feküdtem; hült valómban 
Elhalt a szív, a lélek —

Csak, midőn a sírba tettek,
Akkor látták, hogy — élek!

A  borzalom, az irtózat,
Rengeti meg agyamat, 

Valahányszor eszembe jut 
Az öldöklő áradat . . .

Atyám. . .  anyám... odavesztek, 
Kis vagyonunk elpusztult,

— így  lettem az ínség fia, 
így  lettem ily uyomorult!-

„Száuunk szegény!. . .  Mond a jó  ur, 
Szánunk szívből, igazán,

És hogy végre megpihenhess 
Annyi baj és kín után :

Nyugodjál meg kastélyomban, 
Megfogadlak örökbe,

Csak jó  légy és becsületes,
Itt maradhatsz örökre.“

„Ugy-ugy atyám ! . . .  6 jó  fiú,
— Szól a kastély leánya —

Nem bocsátjuk többé el őt 
Bolyongni a világba.

Elég sokat szenvedett már,
Búját öröm váltsa fel,

Sötét múltját s emlékeit 
A feledés födje el.-

Szegény fiú láugra lobban,
A  szép cberub elpirul,

Mint a nap s a kerti rózsa,
Nézik egymást szótlanul.

. . .  Ej, ej, —  vájjon mit jelenthet 
A  rejtélyes tekintet ?

Talán csak nem a kis Ámor .. . 
óh nem, nem, az nem lehet.

De ki tudja, ki mondja meg:
Mit rejt a szív magába'?

Csodás a s z ív , a rejtélyek 
Titokzatos v ilága;

Egy pillantás, mondják, elég,
Hogy felgyújtsa a szivet,

Egy kis szikra és a szívben 
A szerelem lángot vet.

„Nos hát fiú, náluuk maradsz ?“
„Igen ! . .  igen!. .  azaz — nem !“ 

„Szólj okosan, nem órtelek.-
„óh  oly zavart az eszem!

Szivem lángol, lelkem forrong,
S agyam olyan zsibbadt, fás —

Óh Istenem 1 mintha njra 
Ért volna a napszurás.-

„Megbomlottál ?!“ —  „Nem, nem, uram 1 
Nekem innen menni kell,

Bármily kegyes, jó szivüek,
Bármily kedves ez a hely;

Az éjszakát se töltöm itt —
Közel már az alkonyat,

Kiballagok az erdőbe
S meghálok egy fa alatt.-



ama homály-foltok emlékezetéből, misze
rint a nemzeti közindignáczió, az ármányt 
féken tartva, ismétlődésüknek útját vágja.

És most esedezem alispán urnák, 
méltóztassék átadni Békésmegye tisztelt 
közönségének kegyes megemlékezéseért s 
jó kivánataiért legmélyebb köszönetemet.

Kelt Turinban, márczius 24-én 1883.
Tisztelt alispán urnák

alázatos szolgája
Kossuth Lajos.

A horvát-szlavon volt határőrvi
déken az első képviselői választások 
végbementek. Megválasztatott pedig 27 ke
rületben kormánypárti, négyben Starcse- 
vics-párti, háromban Mrazovics-párti, egy 
kerületben lesz szükebb, egyben pedig uj 
választás.

Országgyűlés.
Ápril 19-én a képviselőházban har

madszor olvastatott a részletügyletek felől 
már elfogadott törvényjavaslat, azután az 
1881. évi zárszámadás feletti bizottsági 
javaslatot a többség hosszabb vita után 
elfogadta.

ÁpriJ 21-én a közadók kezeléséről 
szóló törvényjavaslat került napirendre.— 
Az előadó után Madarász József kimutat
ván, hogy az eddigi rendszeretlenség tol- 
dozása mit sem ér, nem fogadja el azt és 
elleninditványt tett arra, hogy a kormány 
utasittassók egy más rendszeres javaslat 
előterjesztésére. — A pénzügyminiszter 
hivatkozva a még nem létező közigazga
tási és pénzügyi bíráskodásra ajánlotta 
javaslatának elfogadását, mely mellett még 
csak Prileszky Tádé szólalt fel, de ellene 
Orbán Balázs, Mocsáry Lajos és Földes 
Gyula.

Ápril 23-án a honvédelmi miniszter 
előterjesztett a képviselöháznak egy 
törvényjavaslatot , melynél fogva az 
1873 — 74— 75. és 76. években besorozott 
volt egyévi önkéntesek, valamint azok 
közül kinevezett tartalékos tisztek azonnal 
a honvédséghez áttétetnek az ottani hiány
nak kipótlására, éljenzéssel fogadtatott és 
a véderő bizottsághoz utasittatott. — A 
közadók kezeléséről szóló törvényjavaslat 
feletti általános vita befejeztetett és a 
részletes vita megkezdetett, mely april 
24-én rövid tárgyilagos vitatkozások után 
a 42-ik szakaszig haladt. — A főrendiház 
e napon szintén tartott egy rövid nem ér
demleges ülést, melyben a középiskolai 
törvényjavaslat tárgyalása hétfőre tűzetett 
ki, noha Román Miion püspök a görög 
húsvéti ünnepek szempontjából azt szer
dára ,halasztatni óhajtotta.

Ápril 25-én a közadók kezeléséről 
szóló törvényjavaslat tárgyalása folytatta
tok. Mindössze két §■ körül folyt a vita, 
a többiek részint csekély módosítás, ré
szint minden megjegyzés nélkül mentek 
keresztül. Eljutottak az 58-ik § ig. Végül 
az elnök előterjesztésére a ház elhatározta, 
hogy a szombati ülésben Baross helyére 
uj jegyzőt választ.

K ü lfö ld i szem le.
A kivégzett Oberdank trieszti bomba- 

merénylő két társa ellen az udinei es
küdtszék előtt inditott bünper az állam
ügyész látható loyalis törekvése daczára 
felmentéssel végződött, a közvádló sem
miséget panaszolt. — Hoyos gróf párizsi 
osztrák-magyar nagykövetté lett kinevezve. 
— Szerajevóból jelentik, hogy 1500 me-

A fóldesur erszényéből 
Elővett egy aranyat.

Aztán igy szólt: „Szegény fin,
Te tudod a bajodat, —

X*>8ze vedd e csekélységet,
A  mai nap fejében,

És hát eredj, élj boldogul,
A  jó  isten nevében !“

A fiú sírt. Szivét, lelkét 
Úgy elfogta valami,

Egy árva szót nem volt képes 
Búcsúzóul mondani.

Mint a néma, a kezével
Intett — „Isten bozzádtt-ot, 

Aztán, mint a zugó szélvész, 
Nagysebesen távozott.

Most érezte csak igazáu,
Hogy mily szegény teremtés, 

Hogy számára az életben
Nincs öröm, csak szenvedés.

A  sok sötét gondolattól 
Lelke mélyen elborult,

S felsóhajtott az egekre:
„Van-e több ily nyomorult?!*

Alkonyodott. Leszállt az est,
Az erdő oly rémes volt,

A  tölgyeken, az ágak közt 
Halálmadár kuckóit; 

Búskomoran állt a fiú,
Majd a fára tekintett,

S a jó Isten tudja miért —
Hurkolt egy szál zsineget . . .

Ah, de ni-ni ! Az ég kigyul 
S szétömlik a fénysugár . ..

Tán az alkony piija ? .. . Óh nem,
A nap régen nyugszik már.

— Hah! minő zaj, minő láima 
Hasítja át a csendet ?

A  félrevert harangzúgás,
Ur Isten — mit jelenthet ?

„Tűz van! Tűz van ! Ég a kastély!“ 
Egekig hat a zsivaj,

„Vizet! Csákányt! Fecskendezőt!“ 
Mind magasbra tör a zaj. 

Szárnyra kel a „veres kakas-4 
Sziporkázva a tetőn, 

Tűztengerré vál a kastély
S csapkod a láng rettentőn.

nekült jött vissza Montenegróból « kije
lentették, hogy meghódolnak. — Az orosz 
pánszláv lapok dühösek Mraovics belgrádi 
metropolitának Angyelics patriarcha által 
történt felszentelése miatt, mindkettőt ha
mis főpapnak nevezik, hatalmukat, mél
tóságukat el nem ismerik. — Mihály 
exmetropolita engedélyt kapott Konstanti- 
nápolyba utazni, honnan alkalmasint Orosz
országba szökik, az engedetlenség miatt 
letett püspökök követni akarták, de nem 
engedte a kormány. — ügy látszik, hogy 
a szerb egyházi viszály nem oly könnyen 
lesz eligazítható, hacsak a király szokat
lan erélyében kitartó nem lesz. — A liba
noni kormányzóság kérdésében nem jött 
létre egyesség, ennélfogva, mert Rusztem 
kormányzóságának ideje elmúlt, ideiglenes 
kormányzóság vette át a teendőket. — 
Az elitéit nihilisták közül kettőt már ki
végeztek Szentpétervárt. — Varsóban deák- 
forradalom van az egyetemen, az orosz 
Apuchtin egyetemi felügyelőt, a ki dühös 
lengyel - faló, egy orosz születésű deák 
nyilvánosan és többszörösen felpofozta, 
Apuchtin ezért a varsói egyetem bezára
tását követeli, az udvarnál azonban ellen
kező befolyások is működnek. — Enfield- 
ben, az angol kormány fegyvergyára 
közelében, szombaton estve egy kissebb- 
szerü robbanás volt, mely nem sok kárt 
okozott, de minden jel arra mutat, hogy 
szándékos merénylet volt.

A norvég parlament alsóháza 53 sza
vazattal 32 ellen elhatározta, hogy vala
mennyi államtanácsos (miniszter) vád alá 
helyezendő.

Adeni sürgönyök jelentik, hogy Yemen- 
ben az arab felkelők a török csapatokat 
megverték és az ütközet színhelyéhez közel 
Marba várost elfoglalták.

Törvényszék i csarnok.
Előadott polg. ügyek :

Vésey Rezső tszéki biró által.
Ápril 26.

1. Lazanszky Józsof s társa — Neu
mann S. ellen 681 írt 71 kr. s jár. iránt.

2. Benke Zsuzsa — ifj. Czuni József 
ellen házassági kötelék felbontása iránt.

3. Hartmann Mihály és neje Gurgl 
Borbála — Dietrich Ádám ellen birtokba 
bocsájtás iránt.

4. Rada József és neje úgy Rada 
Ferencz — Rada István és neje Rada 
Rozália ellen bekebelezett tartásnak meg
állapítása iránti keresete a bírói illetőség 
elleni kifogás érdemében.

Bogyay Pongiácz tszéki biró által.
Ápril 24.

1. Balogh Károly ügyvéd — Alabert 
Márton és 185 társa I r. és Kész Pál 
II. r. alperesek ellen 850 frt 50 kr. ügy
védi munkádij és 30u0 frt tiszteletdij iránt.

Előadandó büntető ügyek :
Áp.il 30.

1. Miczai János ellen súlyos testi sér 
tés miatt. 2. Kirics István és társai ellen 
lopás és abbani bünrészesség miatt.

Május 2-án.
1. Spitzer József és társai ellen ma

gánokirat hamisítás illetve tanuzáxra rá
bírás miatt. 2. Lengyel Pál ellen súlyos 
testi sértés miatt. 3. Máthán István ellen 
lopás miatt. 4. Gltick (Klik) Ádám ellen 
lopás miatt.

Május 4-én.
1. Hetesi Jakab és társai ellen lopás 

miatt.

„Jaj a lányom!.. . Jaj a lányom!
Hamar-hamar — segítség! 

Fenszorult az emeleten . . .
Vége! vége! . . .  ja j! megég!

Ki —  a tfizből kiragadja,
Azé legyen vagyonom, 

Lányom drága életéért 
Mindenemet odadom !“

Siirög-forog a néptömeg,
Sok az ember, egy a c zé l: 

Megmenteni a kisasszonyt!
De mind gyáva, de mind fél.

A  sok közül végre mégis 
Találkozott egy ember,

A  ki bátor, a ki elszánt,
K i félelmet nem ismer.

„Bocsássatuk! . . .  Megmentem én!u
Előrohan egy legény,

Arczán merész elszáutság ül, 
Könycsepp rezeg a szemén ; 

Mint az őrült, vakon rohan 
A dühöngő tűzárba,

Előtte füst, Bziporka, láng —
A pokol vau kitárva.

A tűzlárma lecsendesül,
Nagy a csend és figyelem, 

Kínos kétség s aggodalom 
Tükrözik a szemekben . ..

8 újra zaj kél és a fiú 
Előrohau, letérdel,

Karjai közt a kisasszony 
Hőn lihegő kebellel.

„íme nram a leányod !
Megmentettem. Ég veled !

S a fiút ne feledjétek,
A k i.. annyit.. szenvedett.

. . .  És most vissza a kastélyba, 
Szárnyalva mint a madár,

Ott lángoló menyasszonyom 
Tárt karokkal várva-vár!*

Berohant a lángok közé
S vissza többé már nem tért, 

Összeomlott a kastély s a 
Ttragédia véget ért;

Szellő ébredt, felhő támadt, 
Megindult a könypatak . . .

Szél sóhajtott... ég könyezett.,. 
És a lángok — tapsoltak!

Különfélék.
—  Személyi hírek. Perczel Miklós 

főispán hétfőn hagyta cl városunkat csa
ládjával — Borsodra (Bács - Bodrogvár- 
rncgye) utazott. — Megyés püspökünk 
dr. Dulánszky Nándor, Szombathelyre 
utazott, az ott május 3-án tartandó püs
pöki felszenteléskor Simor bibornok her- 
czegprimás segédletére. — Montenuovo 
Alfréd herczeg május hó közepén német- 
bólyi birtokára érkezik, hol hosszabb 
időt fog tölteni. Jószágigazgatója az elő
készületek megtétele végett már mégis 
érkezett.

—  A sétatérről. A mióta tavaszra 
vált az idő, naponta tömegesen keresik 
fel a sétatért, mely városunknak kétség
kívül legkedvesebb, legkellemesebb séta
helye. Különösen népes, midőn a városi, 
vagy a katonai zenekar játszik benne. 
Dicsérettel legyen mondva, a város tudva, 
hogy e hely a közönség „parkja", mely
ben mindenkor üdülést, szórakozást talál ; 
nem kiméi áldozatot, nem kiméi fáradsá
got — díszítésére, kényelmességére, tisz 
taságára s a rend fenntartására. A kertész 
hetek óta működik a csinos virágágyak, 
gyep-, virág-, s fa-diszletek berendezésén. 
Valóságos kis paradicsom sétatérünk ! Azon
ban nagyon sérti a szépség és cain har
móniáját a püspöki kert ódon fakerítése, 
mely nagyon kívánatos volna, ha díszes uj 
kerítéssel cseréltetnék fel. Megyés püspö
künk tavaly már volt kegyes intézkedni, 
hogy a korhadt kerítés helyére csinos vas
rács állíttassák, mindazonáltal az intézke
dés mindezideig nem foganatosíttatott. — 
No a mi késik, talán mégse múlik!

—  Pusztuló emlék. A sétatér feletti 
pázsitos téren áll egy igénytelen kis em
lékkő, melyet a boldogult Ámtmann és 
W e i d i n g e r Imre zeneművészeknek, vá
rosunk szülötteinek emelt a baráti szeretet, 
tisztelet s a kegyelet. A jó barátok meghal
tak, nincs a ki az emléket istápolná— rom
lásnak indult. Ez emlék a jelenlegi állapotá
ban, ott nem állhat, mert a város, de különö
sen a sétatér díszének szörnyen árt. Se
gíteni a bajon nem volna oly nehéz.

— A székesegyház köréből. A rom- 
bolási munkálatok befejeztettek és az épít
kezés kezdetét vette. Az első darab kő 
letétele csütörtökön d. e. 10 órakor nagy 
ünnepélyességgel ment végbe. Az oszlop 
talpazatához szolgáló díszesen faragott kö
vet a kőfaragó-mester csinos beszéd kí
séretében átadta Schulcz Ignácz épí
tésznek, a ki szintén beszéddel adta át 
Ki r chst e in architektusnak, Sehmidt 
megbízottjának, ez pedig hasonló módon 
mt. Tro l i  Ferencz kanonok, pápai prae- 
latusnak nyújtotta át, ki teljes oruátusban 
elfogadta és megáldotta azt. Ezzel a meg
áldott kő elhelyeztetett. Délután szünetelt 
a munka.

— Dísz-gyiilés. A  pécsi kath.fögym- 
nasium ifjúságának — főt. V e r b ö c z y  
István tanár ur elnöklete alatt álló — 
hangya-szorgalmú „O n k é p z ő k Ör“ -e, 
melyből már nem egy jeles férfiú került 
k i: május hó 6-án tartja ez évi dísz-gyü- 
lését, mely egyszersmind zárülése. Fel
hívjuk reá müveit közönségünk kiváló 
figyelmét s minthogy e gyűlés nyilvános, 
a vendégek szivesen láttatnak, — ajánljuk 
a mentül népesebb részvételt. E gyűlésen 
mutatják be a pelyhedzÖ zsenik szárny- 
próbálgatásaikat, ez alkalommal osztatnak 
ki azon jutalmak, melyek a „kis tudóst", 
a „kis poétát" s a „kis kritikust" arra 
ámbicziónáljók, hogy tanulmány- és szor
galommal ügyekezzenek a „kis" helyett a 
„nagy" jelzőt elnyerni idővel. Sic itur ad 
astra!

— Tánczestély. Május hó 2-án,
azaz szerdán a „S c h o 1 c z“-féle sörcsar
nokban a helybeli, nagy részben keres
kedelmi ifjúság köréből alakult bizottság 
a hazatelepítendő csángó magyarok 
és a helybeli „kereskedelmi önképzö és 
betegsegélyzö egylet" könyvtára javára 
és pedig előbbire */j és utóbbira */3 rész
ben — zártkörű tánczestélyt rendez. A 
bizottság szívvel, lélekkel rajta van, hogy 
szép sikert arasson, járuljon a közönség 
is pártfogólag hozzá. Személyjegy 80 kr. 
Családjegy 2 frt. A íánczestély alatt Dan- 
kó Gyula kedvelt zenekara fog működni. 
Folülfizetések köszönettel fogadtatnak és 
hírlapikig nyugtáztatnak. Jegyek előre 
válthatók A lt és Böhm, — S transz 
Zsigmond üzleti helyiségeikben, úgyszintén 
este a pénztárnál.

—  A  pécsi polg. lövészegylet ünne
pélyes megnyitását a helybeli katonai 
zenekar közrémüködése mellett a szigeti 
külvárosi katonai lövöldében vasárnap, azaz 
f. hó 29-én tartja meg, melyre az egylet 
tagjai és a t. ez. közönség tisztelettel 
íueghivatik. A lövészet kezdődik reggel 
9 órakor és tart esti 6 óráig, a mikor is 
a dijak fognak kiosztatni. A hölgyek 
részére külön löhelyen Balon puskákkal 
való lövészet van berendezve. Kéretnek 
az egyleti tagok a megnyitás alkalmával 
az egyleti jelvényt kitűzni. Társas kocsik 
a megnyitás alkalmával délután 2 órától 
esti 7 óráig fognak a Széchényi tér és 
lövölde közt közlekedni és pedig személy
jegy 10 krral. — Kedvezőtlen idő eseté
ben az ünnepélyes megnyitás 8 nappal 
később.

—  „ A pénzről. “ E  czim alatt hagyta
el a sajtót a napokban egy röpirat alak
jában szerkesztett tanulságos müvecske, 
melynek szerzője Jovanovich Pál, ügyes 
tollú fiatal iró. Szerző e müvét a helybeli

kereskedelmi Önképzö és betegsegélyzö egy
let helyiségében a ballgatóság nagy tet
szése mellett olvasta fel.

—  Sertéshizlaló. Aidinger János 
polgármester, egy közös sertéshizlaló telep
nek Pdcso t t  való létesítése tárgyában 
több oldalról nyilatkozott óhajnak engedve, 
április hó 22 én (vasárnap) délutáni 3 
órára a városház nagytermébe értekez
letet hivott egybe. A meghívásnak igen 
szép eredménye lett, a tágas terem zsúfo
lásig megtelt az érdeklődők sokaságával. 
Többen a vidékről is vettek részt. Polgár- 
mester megnyitva az értekezletet, minde
nekelőtt elmondta az értekezlet czélját, 
hangsúlyozva annak rendkívüli fontosságát 
úgy nemzetgazdasági, mint közegészségi 
szempontból, aztán kérdést intézett a jelen
voltakhoz, hogy van-e köztük valaki, aki 
a közös sertéshizlaló telep felállítását nem 
tartáná szükségesnek. Senki sem szólt. 
Mind mellette voltak. Rövid eszrae- 
és véleménycsere után, az érdekeltek és 
szakértők köréből bizottság alakíttatott, 
mely utasítást nyert, hogy szervezési ja
vaslatot dolgozzék ki. Ezzel az értekezlet 
véget ért. — A mint más oldalról értesí
tenek, a sertvéshizlaldát tervezők körében 
oly nagyszerű előnyök igényeltetnek a 
város vagyonának terhére és oly megszo 
ritások a magán sertvés tartó gazdák 
ellenében, mik úgy a jog, mint méltányos
ságnak meg nem felelnek és azonkívül a 
városi közönséget a sertvéskereskedök és 
hentesek monopóliuma zsákmányának ten
nék ki, minél fogva erős ellenzésre fognak 
találni.

—  A mikor a város építkezik ! De- 
nique fatummá válik, hogy valahányszor 
a város építkezik, mindig merül föl egy 
kis malheoure, mely a kasszát „elöre- 
nemlátható"  költségbe rántja. Az uj 
elemi iskolán lobog a pántlikás fa, be 
van fejezve a falépités. A vállalkozók 
kérvényt nyújtottak b:; a tanácshoz, hogy 
oly előre nem látható nehézmények me
rüllek fel, melyek az előirányzott és meg
állapított költségen felül ujahb kiadásokat 
vettek igénybe; kérik a tanácsot, hogy 
ezen költségük megtéríttessék. A tanács 
komissiót menesztett ki helyszíni szemle 
végett, mely mé l t ány osna k  látva a 
kérelmet, pártfogólag véleményezte. — 
More patrio !

—  Phylloxera. — A múlt napok-
ban voltak városunkban dr. Ho r v á t h  
Géza és Tömősvári ,  kiket a földm.- 
ipar- és keresk. ügyi minisztérium küldött 
le, M a 1 e 11 e r Rudolf a szőlősgazdák egye
sülete elnökének kérelmére, a Maass-fóle 
kert újbóli megvizsgálása, illetve desinficzi- 
álása végett. Nevezett urak gondosan meg
vizsgálták a gyanús területet, de a phylloxe- 
rának nyomát sem találták, mindazonáltal 
nagyobb megnyugvás okáért ismételten 
fertöztelenitették.

—  Iskolaszéki ülés. Ma (szomba
ton) délután a városház közgyűlési ter
mében iskolaszéki ülés tartatik. Napirendre 
kerül első sorban az elemi iskolákban 
tartandó zárvizsgálatok sor- és idö-rendje. 
Az ülés kezdődik d. u. 3 órakor.

—  Országos vásár. Városunkban 
május hó 6-án (holnaphoz egy hétre) veszi 
kezdetét az országos vásár.

—  Uj rendőr - tanya. A budai 
külvárosban, hol úgy szólván egymást 
érik az olyan korcsmák, melyekben a 
csavargók, tolvajok, stb. gyanús egziszten- 
cziáu emberek szoktak pihenőt tartani: 
a napokban rendörtanya állíttatott fel. 
Az uj tanyán V a 1 e n t a tizedessel 
egy kis szakasz rendőr tanyáz. így a 
„nevezetes" helyeket könnyebben szemmel 
lehet tartani.

—  üifteritis. A veszélyes betegség 
ismét felütötte fejét. Majorovi cs,  a Ma
darász féle nyomda üzletvezetőjének egyet
len fiacskáját, « kis Imrét ragadta el folyó 
hó 26 án. — Béke a kedves kis gyermek 
hamvaira!

—  Halálozások. — Özvegy Nagy- 
szigethi Szily Antalné szül. Hajdenczy 
Hunkár Teréz, ápril 15-ón élte 77-ik évé
ben hunyt el Pécsett végelgyengülésben.
A megboldogultért az engesztelő sz. mise
áldozat ápril 17-én tartatott meg a bel
városi plébánia templomban és ezután 
közvetlenül ment végbe a temetés nagy
számú díszes gyászkiséret mellett. — Schel- 
1 e n b e r g Jakab ápril 16-án élte 64. évében 
fejezte be tevékeny életét és 18-án lett 
eltemetve a budai külvárosi sirkertben. 
Béke hamvaira !

—  Kutya-szemle. A  kutyavilágban 
a düh-kór még mindig uralkodó, nem mú
lik el hét, hogy újabb és újabb veszett
ség ne merülne fel. Ama kapitányi rendelet, 
mely az ebek felszájkosarazásáról szól, 
mintha nem is volna. írott malaszt! A 
gyepmester hetenkint több mint 100 ku
tyát fog el, melyeknek több mint fele 
inegsemmisittetik, mégis tele a város kó
borló ebekkel. Legújabban kutya-szemle 
lön elrendelve. Di t t l er  városi állatorvos 
egy rendőr kíséretében házról házra jár 
és az ott talált ebeket orvosi szemle alá 
veszi. Azon ebek, melyeken a betegség 
bármely szimptomája mutatkozik, azonnal 
átadatnak a gyepmesternek.

—  A kúria mulatsága. A pécsi és 
ráczkevei járásbíróságok közt illetőségi 
összeütközés támadt a „S 1 á v i a" bizto
sító bank egyik végrehajtási esetében. A 
kérdés a körül forgott, hogy a ráczkevei 
járásbiróság által a végrehajtás foganato
sítására megkeresett pé c s i  járásbiróság

tartozik e a nála befolyt pénzt egyenesen 
a végrehajtató társaságnak kiszolgáltatni,
vaKy pedig a megkereső ráczkevei járás
bírósághoz küldendő a pénz a félnek való 
kiszolgáltatás végett. A pécsi  járásbiró
ság az utóbbi nézetben van és e szerint 
is járt el. A ráczkevei járásbiróság azon
ban az ellenkező felfogást vallja és a 
pénzt visszaküldötte a pécsi  járásbiró 
ságnak. Az illetőségek ezen makacs össze
ütközése a kir. kúriához kerülvén fel, ez 
a ráczkevei járásbíróságnak adott igazat. 
Hozzá tette azonban, hogy „egyébiránt a 
ráczkevei járásbiróság sem követett volna 
el törvénytelenséget, ha az egyszer hozzá 
átküldött pénzösszeget ö juttatja vala a 
végrehajtató kezeihez.

—  Bogyóék Újvidéken. Mint ben
nünket Újvidékről érlesitenek, Bog yó  
Alajos szintársula naponta szép sikerrel 
telt ház előtt működik. Az operette elő
adásokon a Philipovics-ezred zenekara ját
szik. Az újvidéki magyar ajkú közönség 
kiváló dicséretére válik, hogy a túlnyomó 
részben német és szerb nyelvű lakosság 
kebelében oly meleg pártfogásban részesül 
a nemzeti színészet.

— Rendőri hírek. Benkó János 
tolvaj-betörő elfogatott. Nem rég szabadult 
ki a váczi fegyházból s már is két rend- 
belijtolvajságot követett el. Tausz N. hely
beli kereskedő lakásába hatolván, az ott 
talált összes fehér- és ruhaneműt eltolvaj- 
lotta. Közvetlen e tolvajság elkövetése 
után S m i d t siklósi utczában lakó kői cs- 
máros pinezéjébe lopódzott, hounét több 
palaczk bort emelt el. A gaztolvajt a búd. 
külv. temető árkában csípte meg egy rendőr, 
kinek csak hosszas tusakodás után sikerült 
hatalmába keríteni Benkót, minthogy ez kést 
ragadott elő a csizmája szárából s azzal 
védte magát. — B a a d e r csavargó elfogat
ván, kötött uth vóllel illetőségi hely éré me
nesztetett.

— Az eszéki katasztrófa emlékköve. 
Az eszéki vasúti hid összeomlása követ
keztében a Dráva hullámaiban halálukat 
lelt buszárok emlékére a nyár folyamában 
egy négy méter magas obeliszket fognak 
felállítani, még pedig a hídhoz közel fekvő 
ama helyen, a hol az előtt a „Paradicsom 
kert"-hez czimzett vendéglő állott.

—  Majláth György beszédei. Mai
léül Györgynek nyilvános szereplése al
kalmával, nevezetesen mint b a r a n y a 
m e g y e i  alispán, országgyűlési képviselő, 
majd főispán, tárnokmester s végül mint a 
főrendiház elnöke által mondott fontosabb 
beszédeit a család tagjai összegyűjtik és 
egy vaskos kötetben közre fogják bocsá
tani. A munkálatok már annyira előre 
haladtak, hogy a mü megjelenése közelebb 
várható.

—  Elutazás bucsuzás nélkül. — 
Mágocsról felháborodással irt értesítést 
vettünk, hogy az ott jegyzői segédként 
alkalmazva volt Birkás—Keszthely István 
csendesen eltávozott s búcsút csak azoktól 
vett, a kiknél történetesen nem volt tar
tozásban. — Szegény arról nem tehet, 
hogy ezek számosán vannak, ök a hibá
sak, miért hiteleztek neki és igy alkalmat 
adtak a könnyelmű adósságcsinálásra. — 
A tanulság pedig az, hogy ne hitelezzünk, 
csak első helyeni betáblázással árvaszerü 
biztosíték mellett és kellőleg megbecsült 
kézi zálogra, de Rotschild váltóira is csak 
úgy, ha még két jóhitelü ezég van aláírva.

—  Sommás perlekedés bélyegmen- 
tességgel. — Kisharsányi Szabó János és 
neje egy félház és ’/s telek iránt már 
nyolez éve perlekednek Gyurkó István és 
neje ellen, alkalmasint megunták a hosz- 
szu törvényszéki huzavonát és bélyegre 
költekezést, mert e hó I9-én rövid utón 
akartak elbánni ellenfeleikkel. — Gyuikó 
István nejével a szőlőben kapálni, met
szeni akarlak, midőn szabó János és neje 
által fejszével kapával megtámadtalak, a 
védelmi fegyver kapa és metszökés volt, 
az eredmény pedig az, hogy Szabó János 
a kapott sebekben april 24-én meghalt, 
Gyurkó István és a két asszony szinte 
annyira van összevagdalva, hogy életük 
höz hajszálnyi reményt sem kötnek. — 
Ugyancsak onnan jelentik nekünk, hogy 
Ledő János községi kanász a vele élő 
asszony nyolez éves leányán utálatos erő 
szakot követett el. — A bűntény fel van 
jelentve s igy föglalkozhatik majd vele a 
íenyitö törvényszék.

—  A csángók javára. Német- 
Bólyban — mint bennünket értesítenek — 
folyó hó 11-én a csángó-magyarok javára 
pompás táncz-mulatságot rendeztek. Az 
estélyen Jónás Antal zenekara játszott. 
Kedv és örömben fényes volt az ered
mény, az anyagi haszon azonban szer 
felett csekély. Sajnos, de való : „Aludtak 
a magyarok!“

—  A halálra Ítélt Hatos. Hétfőn 
hirdették ki a rablógyilkosnak a halálos 
ítéletet. Ünnepélyes csend állott be, midőn 
dr. Paul  us őrnagy hadbíró felolvasta az 
ítéletet. Hatos a legnagyobb közönynyel 
hallgatta végig. Az itélet-kihirdetés után 
azonnal a siralomházba vitték, a hol Sima 
tábori lelkész már várta. A gonosztevő 
szemtelenül szeme közé nevetett a lelkész
nek. Este levelet irt Edelsheim-Gyulaihoz 
kegyelemért, melyet nyomban kézbesítet
tek is. Kedden a szeretője meglátogatta. 
Egész éjjel evett, ivott, szivarozott és 
dalolt. Szerdán az Vll-ik számú pavil- 
lon udvarában végrehajtották rajta az

tét. Kozárek most akasztott 47-szer.
—  A bukovinai székely-magyarok

közül százkilencz család szekéren érkezett



meg ápril 23-án Besztercéére, hol lelke
sülten fogadtattak. Marosvásárhelyt és vi
dékén készületeket tettek fogadásukra és 
élelmi czikkekkel való ellátásukra. — Több 
százan azonban még várnak egy vasúti vo
natra is, mely őket hazahozná, ilyenről 
azonban az illető bizottság nem gondos 
kodott. —• A letelepítési helyek kijelelésére 
né/ve is semmi sem történt, kormányunk 
pedig nem törődik velük, hiszen ezek 
csak véreink, nem holmi jött-ment kutsé- 
berek, kik kiváló pártolás és szabadal
makban részesülnek.

__A sokat rágalmazónak egyike.
_  Miskolczról Írják, hogy Jóni Tivadar 
miskolczi ügyvéd 300,000 frtnyi összes 
vagyonát végrendeletig jótékony czélra 
hagyományozta. A föörokös a kézsmárki 
gyinnázium, mely köteles lesz e szép Örök
ségből a sáros pataki főiskolának 2000 
frtot a miskolczi ref. gimnáziumnak 
8000 frtot, a miskolczi ág. ev. gymnázi- 
umnak 10,000 frtot kifizetni és a 6000 frtot 
érő részvényeket a két utóbbi iskola kö
zött megosztani: a többi pénz, valamint 
gyönyörű könyvtára egészben a föörökös 
kézsmárki gymnáziumé leend. Könyvszek
rényét pedig, melynek érték 600 frt, a 
mi'kolczi helv. hitv. líceumnak ajándé
kozta. Ez is oly nemes intézkedés: mely 
méltán megérdemli a feljegyzést.

-  A ki jó  példával já r elöl. —
Egyik székesfehérvári lapban olvassuk:
A legutóbb felmerült vasúti szerencsétlen
ségek alkalmából, a vasúti felügyelőség 
átirt a rendőrséghez, hogy mindaz kát, 
kik többszöri felszólítás daczára is a  vas
úti síneken járnak, az őr kérelmére nem
engedelmeskednek és igí »  P^atörvé- , juk g fi ,m k hngy
nyékét határozottan negligálják, büntesse | u a. ~i. i____
meg szigorúan. A vádlottak nevei is ki 
vannak tüntetve és azoknak sorozatát 
Sigray Gyula vizsgálóbíró neve nyitja 
meg. (Másutt is vannak kik más tekin
tetben járnak elöl jó példaadással!)

— Vásár czigány nélkül. —  A leg- 
közelebb lefolyt székesfehérvári vásáron 
megjelent mindkét nembeli *5 darab kó 
borló czigányt összefogták és kitolonczol- 
ták a város területéről. — Utánzásra 
mélió haladás.

— m  gyógymód. San Franciskó-
ban két orvos a beteg ágyánál összeverő- I ezen meghívást egyszerűen ad akta téve, 
kedett, úgy hogy a betegnek nevetnie j a megnyitást mint érdektelen fél engedte 
kellett. A nagy nevetéstől végre izzadni lezajlani, sőt tudjuk azt, hogy hivatalosan 
kezdett, amitől azután meggyógyult. Ez utasította a dárdai szolgabirót, hogy mint 
uj gyógymódra a tudós doktorok pátenst helyettese s igy a megyének képviselője 
akarnak kérni. I vegyen részt a hivatalos működésnél. —

— Csodabogárként azon panaszt Hogy utasításának s hivatalos meghagyá-
hozzák tudomásunkra Dárdáról, hogy ezen sának mi az eredménye, fentebb szószerint 
még csak Magyarországhoz tartozó mező- idéztük. — Meg vagyunk győződve, hogy 
városka bélyegáruldájábau magyar szövegű Bárányamegye tisztelt alispánja hivatalos 
váltó - űrlapok sem kaphatók, német az meghagyása és utasítása érdemében sem 
van garmadával, tettek ugyan panaszt j hivatalos jelentést nem kapott, sem a fenti 
már a pécsi pénzügyigazgatóságnál és ~~ * 1

felelő vasúti híd lett építve, melynek ün
nepélyes megnyitása s a közforgalomnak 
hivatalosan lett átadása múlt évi deezem- 
ber hó 30-án foganatosittatott.

A leszakadt hid által okozott katast 
rofa úgy az uj hid megnyitása fölött a 
közönség napirendre tért, mert a bíró
ságba vetett erős hit- és reménynél fogva 
tudja azt, hogy a történt katastrófa által 
netán érintett személyek az igaság szigo
rát érendik el, de van egy utóhangja ezen 
sajnos eseménynek, mely különösen a 
megye közönségét érinti, s mely a túlol
dalon irányunkban amúgy is már nagy 
fokra hágott ellenszenvet hatványozza.

A véletlen csak most juttatta ke
zünkbe az eszéki „Drau“ újságnak múlt 
évi deczember hó 31-én megjelent számát. 
Ezen számban körülményesen leiratik az 
ujonan épített vasúti hídnak hivatalos és 
ünnepélyes megnyitása s a közforgalom
nak lett átadása. S ime a sorok között 
következő passzus áll „Aueh das wohledle 
Baranyaer comitut war geladen, aber die 
Einladung entbehrte vermutlich dér Be- 
merkung, dass zum Schlusse — getrun- 
ken werde und die „Wálle dér ungarischen 
Freicheit“ absentirten sich demzufolge.“ 
Fordításban annyit tesz: „hogy nemes 
Baranyamegye is meghivatott, (t. i. meg
nyitáshoz) de alkalmasint nélkülözte a 
meghívó azon észrevételt, hogy a vége 
ivás lesz „és a magyar szabadság bástyái" 
ennekfolytán elmaradtak," Hogy e czikk 
és kifejezések Baranyamegye deputáczióját 
mennyire képesek megtámadni, ezt tag
lalni felesleges. — Mi ezen körülményt 
a nyilvánosság előtt csak azért tárgyaljuk, 
hogy arra az érdekeltek figyelmét felhiv- 

ly czikkek 
és kifejezések könnyen koczkára teszik a 
jóhirnevet és a hatóságba vetett reményt.

Azt elhisszük, hogy az ünnepélyes 
megnyitáshoz Baranyamegye is meghiva
tott, mert ezt természetesnek találjuk azon 
okból, mert hiszen a vasúti hid e megye 
határában találja második támpotját s igy 
e megye is érdekelt fél, kinek hivatalos 
állásánál fogva joga és kötelessége őrködni 
a fölött, hogy az uj hid megfelel-e a 
személy és vagyonbiztonság követelmé
nyeinek ? Azt azonban már nem hisszük 
el, hogy Baranyamegye tisztelt alispánja 
ezen meghívást

DfcT3ra.lt-tér.*)
1883-ik i friss tö ltésű

szolyvai,polenaiésluhi
Erzsébet ásványvizek

díszesen kiállított üvegekben megrendelhetik:

Munkácson é» Nyíregyházán
a központból. a fiókraktárból.

Marsalko Károly,
munkácsi urad. ásványvizek bérlője.

*) Ezen rovat alatt megjelentekért nem vállal 
felelősséget a szeik.

P E B E 1 T C Z
laptulajdonos.

H a - l c s c la .  E m i l ,  J ó z s e f
felelős szerkesztő. szerkesztőtárs.

szószerint közölt czikk és kifejezésekről 
magánúton tudomást nem nyert, mert 
ennek esetén bizonyára talált volna már 
utat és módott ennek megtorlására.

Komoly dolgok ezek, melyek — mi
után oly helyről jönnek, hol baráti és 
testvéri érzelmeket amugysera táplálnak 
irányunkban — végeredményükben nagy 
horderejűek, mert dicsőséget és jóhirnevet 
nem szereznek.

Nekünk e helyen csak az volt czé- 
lunk, hogy az érdekeltek ezen, különben 
nyílt tényt megismerjék s megtudják, 
hogy a megyének reputacziója miként lesz 
megóva és helyre állítva? azt óhajtva 
várjuk és kívánjuk, — s abban kételkedni 
okunk sincsen.

Árgus.

Irod a lom .

alapos indokolásul szo lgá l az is ,  hogy 
a német szövegű vá ltó  fe lett a pécsi kir. 
törvényszék csak h iteles ford ítás m ellék lése 
mellett határoz, a m i kö ltséget is okoz , I 
de meg e lőre el is áru lja , hogy  k ire  kon- ' 
dúl m eg a csőd harangja, e z  csak annyit i 
használt, hogy inai n ap ig  sem kapható ott ' 
magyar szövegű  űrlap.

—  A pécti joyakadémia polgársága által f. hó 
18-áu „O 1 v a s ó k ö r“ -ük javára rendezett táncz- 
vigalom tiszta jövedelme 49 frt 92 kr. FelUlfize- 
tések Kucinic Heuriknó 10 frt, Perczel Miklós,
Szily László. Nádassy Kálmán, Girk AlajoB, Sie- j 
kuviti Tamás Somaiéit Andor, Itelimauich István .
6—5 frt, dr. Koharits Károly 1 drb 10 fran. arany 
iíj. Jeszenszky Ferenci 4 frt, Zsinkó István 3 frt, 
dr. Pollik János, Kézbányai János, dr. Schaurek 
Bódog, N. N. 2— 2 frt. Ur Lukács Adolf, dr. |
Kopcsányi Károly, dr. Fürst Győző, dr. Toldi ;
Bála, Freytag Kamill 1— 1 frt és Ároutfy Rókus J 
11 kr. Fogadják e nemeslelkd adakozók, úgy a 
tek. pécsi nemzeti Casino a jótékony czál árde- * 
kében a terem díjtalan átenged'-seért a jogakadé- í 
miai Olvasókör hálás kössöuetát. Nicolaus Béla | 
elnök, Kaufer Jenő péuztárnok, Széchenyi Tamás I 
jegyző. _  __________________

—  Kaufmann és Simon hamburgi 
czégnek lapunk mai számában lé vő  h ir
detésére fe lh ív ju k  a közönség  figye lm ét.
F őn yerem én yek k e l o ly  dúsan ellá tott sor
soláshoz va ló  sors jegyek rő l van itt szó, 
hogy iránta nálunk is nagy é rd ek lődést 
lehet feltéte lezn i. E  vá lla la t te ljes  b izalm at 
é rd em e l, am ennyiben  a le g job b  állam i 
biztosítással b ir  s a nevezett c zég  is, m in 
den ü zlete iben  s számos nyerem ény k ifi
zetésében szigorú  pontosságáról ismeretes.

— D r. Klenkt joyotan mondja „Házi lexikon^ 
czimű hirea mivében, hogy bárkinek ía, ki saját
és családja cíé.aségével t .  előterei törődik, fel- roppant küzdelm ekbe*, m e lyeket a nem- 
ötló azou kérdés, minő orvosszart használjon a | zetn ek  v ívn i ke lle t annyi e llenséggel, k ik - 
gyakran ismétlődő szervezeti zavarodások alkal- ! bö l a „ v i l la n  harczo lók  a  k evésbé ve-
mával. — Egy ily  háziszsrnek, mely kiválóan az 1 i i_ l  t . • - a  *i_ .
sltestbenl torlódások, máj és aran. ere. bántalmak. » * e <Ielme»ek Irány., min e g y ik  tanúja az 
vértolulás nat. ellen ajánltatik, tekinthetők a esem ényeknek, a leg ille tekesbek  köze tarto- 
Brandt Richárd zürichi gyógyszerész által előálli- j z ik , a k i b. K em én y  je g y z e te it  h ü velyez

=  ..Megjegyzések b. Kemény Zsigmond 
emlékirataira1. Irányi Dániel képviselőnek 
felszólalása az önvédolmiharcz alatti úgy
nevezett békepártra, melyet Beksics hízel
gése girondistákhoz hasonlított, — most 
önállólag is megjelent csinos kiállítású 
füzetben Tettey Nándor és társa bizomá- 
nyában. Onvédelmiharczunk szomorú je
lenségére vonatokozik, melynek embereit, 
törekvéseit jellemezte Kossuth pár nap 
előtt Békésmogye alispánjához irt, lapunk 
mai számában közölt levelében, s mely 
elé Irányi is egy „bérétválkozó tükröt" 
tart. B. Kemény az akkori benyomások 
közvetlenségével följegyzett vallomásai 
rendkívül becses kiegészítést adnak a

tott achveiczi labdacsok. — A mint egy most 
megjelent fflzetkéből kitetszik, ezen labdacsok 
Németország úgy Ausztria elsőrendű 
által megvizsgáltatván, a mint hatásukra nézve 
fájdalommentesek és biztosak, úgy teljesen ártal
matlanoknak ia találtattak, azért most már majd- 
nem minden gyógyszertárban kaphatók.

A  k özön ség  k o réb ó l

A z  eszék i leszakadt drávai 
h ídnak u tóhangja i.

Köztudomású dolog, hogy az eszéki 
drávai vasúti hid múlt évi szeptember 
hó 23-án leszakadt s magával temetett 
számtalan ártatlan vért. — Ezen hid he
lyébe a társulat által lázas tevékenység 
és szorgalom mellett egy uj s a személy, 
és vagyonbiztonságot minden tekintetben 
kielégítő, de másrészt a mai technika kö
vetelményeinek is minden irányban meg-

heti, a fondorlatokat megerősítheti, s meg
mos tanárai j^öíbeti a kategóriát, melybe az egészet 

utasítani kell. A röpirat ára 20 kr. Mind
ezt, mint a Beksics könyvét bár csak 
minél többen olvasnák, hogy szabadság
harczunk nak e még nem eléggé tárgyalt, 
de heroszi küzdelmeit emelő fejezetét is 
megismerjék, vezéreiket még magasabbra 
emelkedni lássák, s a kislelküség cso
portjának az alattomosságban rejlő erejét 
megtudják. Különös ugyan, de nem meg
lepő, hogy e csoport képezte később azon 
gyávák és önérdek hajhászók zömét, mely 
az 1867-iki süppedékbe vitte Magyar- 
ország hajóját.

S zerkesztő i pósta.
Terehegyi. — Lapunk jövőheti számában al

kalmasint halyat adhatunk b. közleményének.
H. O. Szederkény. Köszönet a tudósításért 

Máskor is szívesen vesszük.

Hirdetések:

Nyújtsuk a szerencsének jobbunkat!

500,000 m árka
főnyereményt ígér kedvező esetben a legújabb 
hamburgi nagy pénzS0r8játék, mely a magas 
kormány által jóváhagyatott s biztosíttatott.

Eme újabb játék-tervezet előnyös berende
zése abban áll. hogy rövid pár hó lefolyása 
alatt 7 sorsolásban 46,600 nyereménynek kell 
bi tón történni, ezek között vaunak főnyere
mények esetleges 500,000 r. márka illetőleg.

1 nyerem, á in. 300.000 21 nyrrn. á m. 10.000
„ „  200,000 
„ 100,000 
* „ 90,000
„ * 80,000 
„ „ 70,000
„ _ 60,000

21 nyrn 
56 * 

106 „ 
223 *

6 * 
515 *
869 *
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Árverési hirdetmény.

5000 
3000 
2000 
1500 
1000 
500

50,000 26.820 „  „ „ 145
„ „ „ 40.000 17,965 nyeremény á m.
„ „ „ 30,000 200, 150, 124, 100, 94,
„  „ „ 15,000 67,40, 20.

Ezen nyereményekből az első osztályban 
4000 sorsoltatik ki 157,000 m. összegben. — 
Az l  oszt. főnyeremény 50,000 mt. tesz s a 
2-ikbau 60.000, a 3-iki.ai. 70,000, a 4-ikben
80.000 az 5-ikben 90,000, a 6-ikban 100,000, 
a 7-ikbeu azonban esetleg 500,000, illetőleg 
300,000—200,000 stb. márkára emelkedik, — 
A nyeremónyhuzások tervszerüleg hivatalosan 
vannak megállapítva. Ezen nagy, az állam által 
biztosított pénz-sorsjáték legközelebbi nyere- 
ményhuzásához
1 egész eredeti sorsj. csak 6 m. vagy 3 50 frt o. é,
1 fél p n „ 3 „ „ 1.75 frt o. é.
1 negyed „ „ n 1 V* * »  9® kr. •̂

Miudennemü megbízások, a pénz beküldése, 
postautoni fizetés vagy az összeg utánvétele mel
lett rögtön a leggondosabban teljesittetnek, 
mindenki az állam czimerével ellátott eredeti 
sorsjegyet tőlünk saját kezeibe kapja.

A megrendelésekhez, szükséges hivatalos 
tervezetek ingyen mellékelteinek, melyekből 
úgy a nyeremények beosztása az illető osztá
lyokra, mint szintén az illető betétek is meg- 
láthatók és minden húzás után érdekelt, fele
inknek felhívás nélkül megküldjük a hivatalos 
buzási lajstromot. Kívánatra a hivatalos tervet 
előre megküldjük megtekintés végett bérmentve 
és készek vagyunk uem tetszés esetében a sors- 
jegyet az összegnek visszafizetése mellett húzás 
előtt visszavenni.

A kifizetések tervszerűen pontosan s az 
állam jótállása mellett történnek.

Csoportozatunk mindig a szerencse ke
gyeltje volt és érdekelt feleinknek gyakran a 
legnagyobb nyereményeket fizettük ki, többek
között 250,000, 100,000, 80,000, 60.000,
40.000 stb márkával.

Egy ily, a legszolidabb alapokra fektetett
vállalatnál előreláthatólag mindenütt a legélén
kebb részvétre lehet bizton számítani s kérjük 

I ennélfogva, hogy minden megrendelést teljesít
hessünk, a megrendeléseket minél előbb, de min
denesetre f. é. május 15-ike előtt egyenesen 
hozzánk beküldeni. H2. (8—2)

K au fm an n  és S im on,
bank- és váltóüzlete Hamburgban.

U. i. Ezennel köszönetünket nyilvánítjuk 
az eddig megajándékozott bizalomért, s midőn 
eme ujabbi sorsjáték kezdetével a részvételre 
felhivuók, ezentúl is igyekezni fogunk, állan
dóan pontos és lelkiismeretes kiszolgáltatás 
által igen tisztelt érdekelt feleink teljes meg
elégedését kiérdemelni A fentebbiek.

1285
szám.

A pécsi kir. tszék közhírré teszi, hogy 
özv. Bühm szül. Hengl Anna végrehajta- 
tónak, özv. Szeng Miklósné szül. Krosz 
Mária s társai végrehajtást szenvedettek 
elleni 50 frt töke, ennek 1881. február 9. 
számítandó 8% kamatai 7 frt 50 kr. per,
8 frt végrehajtás-folyatnodási és 15 frt 
80 kr. úrveré8-folyamodági s követelések 
valamint a még netán felmerülendő költ
ségei kielégítésére a kővetkező ingatlanok
u. ra : A villányi 64. sz. tjkben foglalt 68. 
hszsz. a. 41. sz. ház, boltoiek és 469. hszsz. 
fekvöség 559 frt és a nagyharsányi 1099. 
sz tjkben foglalt 3649. hs/sz. szőlőnek 
Szeng Miklóst illető fele 208 frt ezennel 
megállapított kikiáltási ár mellett, a köz
ségi házban és pedig Villányban 1883. 
évi május hó 23-án délelőtt 10 órakor, 
Nagy harsány bán pedig ugyanazon nap 
délután 7j3 órakor megtartandó nyilvá
nos ár\érésén szükség esetében a kikiál
tási mint becsáron alól is eladatni fog.

Árverezni kívánók tartoznak bánat
pénzül az ingatlanok kikiáltási mint becs 
ár 10%-tát 55 frt 90 krt. a 20 frt 80 krt
készpénzben vagy óvadékképes értékpa
pírban a kiküldött kezéhez letenni.

A vevő köteles a vételárt három 
egyenlő részletben és pedig az első 
részt az árveréstől 8 nap, a második 
részt 3 hónap és a harmadik részt a bá
natpénz betudásával 5 hónap alatt min
den egyes vételári részlet után az árverés 
napjától 6°/o kamatokkal a pécsi kir. adó 
mint letéti hivatalnál szabályszerű letéti 
kérelemmel lefizetni.

A pécsi kir. tszék telekkvi hatóság 
1883. márcziiiB 2. tartott üléséből.

Kiadta
Dr. Karay

121. (1—1) hír. trszéki jegyző.

2236
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Árverési hirdetmény.
A pécsi kir. törvényszék közhitré te

szi, hogy özv. Bandy Leopoldina végre 
hajtaténak Kollár Péter végrehajtást szen
vedett elleni 50 frt töke, ennek 1874. évi 
október hó 12. napjától számítandó 8% 
kamatai, 10 frt per, 7 frt 80 kr. a végre
hajtás folyamodási, 13 frt 80 kr. foglalási, 
22 frt 50 kr. becslési és 12 frt 15 kr. 
árverés-folyamodási és követelések, vala
mint a még netán felmerülendő költségei 
kielégítésére a következő ingatlanok u. m. 
a pogányi 96. sz. tjkvbe foglalt I. a. */* 
teleknek alperest illető fele 1221 frt, 
a pugányi 177. sz. tjkvben foglalt f  H64 
hszsz L kvösógnck alperest illető */3 része 
126 frt és ugyanazor tjkvben foglalt 
f  1166. hrsz. szőlőnek alperest illető l/3 
rés/e 96 frt ezennel megállapított kikiál 
tási ár mellett Pogány községében : 
községi birói lakban 1883. évi május lió 
28. napján d. e. 10 órakor megtartandó 
nyilvános árverésen szükség esetében a kiki
áltási ár mint becsáron alól is eladatni fog.

Az árverezni szándékozók tartoznak 
bánatpénzül az ingatlanok kikiáltási mint 
hecsár 10#/0*kát vagyis 122 frt 10 krt, 
12 frt 60 krt, és 9 írt 60 krt készpénz
ben vagy óvadékképe8 értékpapírban a 
kiküldött kezéhez letenni.

A vevő köteles a vételárt három 
egyenlő részletben és pedig az első részt 
az árveréstől számítandó 8 nap, a máso
dik részt 2 hónap és a harmadik részt a 
bánatpénz betudásával 4 hónap alatt, min
den egyes vételári részlet után az árverés 
napjától 6°/0 kamatokkal a pécsi kir. adó 
mint letéti hivatalnál szabályszerű letéti 
kérelemmel lefizetni.

A pécsi kir. tszék mint telekkönyvi 
hatóságnak 1883. évi márczius hó 16. 
tartott üléséből. Kiadta

Dr. Karay
120.(1 — 1) kir. tszéki jegyző.

Árverési hirdetmény.
Barits Márta olaszi lakos végrehajta

tnak Kováesevics Pávo olaszi lakos végre
hajtást szenvedő elleni 64 frt tőkekövetelés 
és járulékai iránti végrehajtási ügyében.

Az 1883. évi juniuB hó 20 ik nap
ján délelőtti 10 órakor Olasz köz
tiégben a birói háznál megtartandó nyil
vános árverésen árverés alá bocsátott a 
pécsi kir. törvszék területén levő Oia9z 
községben fekvő az oluszi 67. sz. tjkvben 
felvett 1 */* külteleknek Kovacsevits Pávot 
illető fele 489 frt 50 kr. kikiáltási árban 
az 50. szánni háznak és belsőségnek ugyan
azt illető fele 276 frt kikiáltási árban, a 
-|- 337. számra az egész szőlő 52 frt, úgy 
a 253. hszsz. egész belsőség 40 frt ezen
nel megállapított kikiáltási árban.

Ezen árverésen a fent körülirt ingat
lan a kikiáltási áron alól is eiadatni fog.

Árverezni szándékozók tartoznak az 
I ingatlanok becsárának 10°/o-át vagyis 48 frt 
' 95 kr., 27 frt 60 kr. 5 frt 20 kr., 4 frt 
készpénzben, vagy az 1881: LX. t. ez. 
42. §-ában jelzett árfolyammal számított és 
az 1881. évi november hó 1-én 3333. sz.

kelt igazságügy miniszteri rendelet 8. 
§-ában kijelölt ovadékképes értékpapírban 
a kiküldött kezéhez letenni, avagy az 
1881: LX. t. ez. 170. §-a értelmében a 
bánatpénznek a biróságnál elöleges elhe
lyezéséről kiállított szabályszerű elismer 
vényt átszoígáltatni.

Vevő köteles a vételárt három egyenlő 
részletben és pedig az első részt az ár
verés napjától számítandó 8 nap alatt, a 
másodikat ugyanazon naptól számítandó 
30 nap alatt, az utolsó ’/, rész -ugyanazon 
naptól számítandó 60 nap alatt, minden 
egyes vételári részlet után az árverés nap
jától számítandó 6°/0-oa kamatokkal együtt 
az 188l\ évi deczember 6-án 39.425/1. M. 
sz. a. kelt rendeletben előirt módon a 
pécsi kir. adóhivatalnál, mint birói letéti 
pénztárnál lefizetni.

A pécsi kir. törvszék mint telekkvi 
hatóságnak Pécsett, 1883. évi márczius hó 
16 ik napján tartott üléséből.

Kiadta

K o s z é r
119. (1— 1) kir. törvazéki jegyző.

846.
irv.

1883.

Fogfájásban szenvedőknek.
Fogműtéteket gázzalli elaltatás- 

sal, fogólniozósokat, egyes fogak és 
egész sorok behelyezését a legújabb 
rendszer szerint elvállal

122. (3— 1) Girardi József
fogművész.

Pécsett, királj-utcza Pongrácz-féle ház, 41. sz.

Legjobb szer a fogak tisztántar

tására valamint a foghiís erősítésére a

M

t i

K apható:

Pécsett BÁLÁS ÖDÖN ^főgyszerUrál
(ezelőtt Küutz N.) takarékpénztári épület.
Ugyanott a legkitűnőbb illat- és 

toilette - czikkek, gyógyszer-különle

gességek, sebészeti és kötszerek jutá

nyos áron kaphatók. ias. (3—1)

Hirdetmény.
Pécs szab. kir. város árvaszéke 

részéről közhirré tétetik, miszerint 
a városi gyám pénztárból egyelőre 
Pécs város területén levő ingat
lanokra árvaszerU biztosíték mellett 
6”/o százalék kamattal

kölcsönök nyerhetők;
úgy az 1881. évi LXX. t. czikkben 
körülírt átváltoztatás (conversio) utján 
egyeseknek különféle pénzintézetek
nél levő' tartozásai egyesíthetek —  il
letőleg gyámpénztári kölcsönökké át- 
változtathatók.

A kölcsönt igénybe venni óhajtók 
ebbeli kérelmöket h. telekjegyző
könyvi kivonat felmutatásával —  az 
árvaszéki elnöknél szóval is előad
hatják.

Pécsett, 1883. évi ápril hó 7-én.

Pécs szab. kir. város

n o .  (3- 8)  Á r v a  s z é k e .

f  k é z i, g ő z  é s  von tató  e r ő r e  s z a r
t v S io f f  i O g  m a rá zó , * z lia  é «  t i-z i tóval.JFárgánygépeki — 6 fogatra álló és kocsizható; gyárta
nak, mint különlegesség és szállítanak a legjutányosabb árakért jót
állás mellett ösmert kitűnő szerkezetű és képességűeket 70. (is_s>

P l i .  M a y f a r t l i  € o m p .
W IE N , I I .  Práter üt rasne 6(i. Gyára M aina i Frankfurtban. 

Kitüntetve több mint száz érem és diplomákkal majdnem mi den országtól.
Sok száz elismervőny magyarországba szállított cséplögarnituitikról, valamint képes 

catallógok magyarázattal és árjegyzékkel kívánatra ingyen és bérmentve küldetnek
Jeles ü g y n ö k ö k  k i  rán a tosak . Á ru s ító k n á l: je len  féken y enged  m én y.

Alulirott bátorkodom 42 ÖV Óta folyton fennálló

festő- és mázolási-üzletemet
a t. ez. közönség becses figyelmébe tiszteletteljesen ajánlani.

Elvállalok minden a festés és mázolás körébe tartozó munká
kat, u. m: templom-, szoba-, czég festést, mázolást és fa erezést. —  ' 
Folyton a legújabb és legcsinosabb szőnyeg- és mennyezet-minták bir- 
tokában, azon kellemes helyzetben vagyok, hogy minden megrendelést, 
a legegyszerűbbtől a leggazdagabb kiállításig, pontosan és olcsón tel- j 

( jesithetek. Az általam készített munkák tisztasága, csinossága és tar- ( 
1 tósságaért a felelősséget minden tekintetben magamra vállalom.

sz, (io_6) Ifj- Buday
3?écsett, Jczsef-utcza 325. sz.



1 82.

Árverési hirdetmény.
Molnár János és neje végrehajtatón&k 

— Kis Körösi János és Éva végrehajtást 
szenvedő elleni 251 írt tőke-követelés és 
járulékai iránti végrehajtási ügyében.

Az 1883. évi juuius hó 23 ik nap
ján d. e. 10 órakor Matty községben 
a községi bírói 'aknái megtartandó nyil
vános árverésen árverés alá bocsáttatik a 
pécsi kir. törvényszék a siklósi kir. járás
bíróság területén lévő Matty községben 
íekvö a mattyi 4. sz. tjkven felvett 4. b. 
hszsz. 4. sz. ház, udvartér és kert 207 írt
ban ezennel megállapított kikiáltási árban.

Ezen árverésen a fent körülirt ingat
lanok a kikiáltási áron is eladatni fognak.

Árverezni szándékozók tartoznak az 
ingatlanok becsárának 10%-át vagyis 20 
frt 70 krt készpénzben, vagy az 1881: 
60. t. ez. 42. §-ában jelzett árfolyammal 
számított és az 1881. november hó 1-ón 
3333. sz. a. kelt m. kir. igazságügymi
niszteri rendelet 8. §-ában kijelölt ovadék- 
képes értékpapírban a kiküldött kezéhez

E s t r a g o n - M u s t á r
patent csomagolásban.

S c h m id l  V i k t o r  é s  f ia i t ó l .  
Bécsi különlegesség,

le g job b  belfö ld i m inőség, '/*> V* k ilós 
ü vegekben  a va lód i v é d je g y g y e i e llá tva  
kapható m inden fűszer- és csem ege- keres
kedésben . 39. (20—13)

A magas korm án; ő fe lsége  
A  S V É D

k i r á l y  á l t a l
szabadalmazott dr. Fr. Lengiel

Nyirbalzsama
már magában a növény-nedv, mely a nyírfából foly, 
ba annak törzsét megfúrjuk, régóta mint kitUuő szó-

letenni, avajy'az 1881: 60. t. CZ.  170. §-a 1 pityer ; ha aaonban eaen nadvbSl a
értelmében a bánatpénznek a bíróságnál
előleges elhelyezéséről kiállított szabály
szerű elismervényt átszolgáltatni.

Vevő köteles a vételárt három egyenlő 
részletben és pedig: az elsőt az árverés 
napjától számítandó 8 nap alatt, a máso
dikat ugyanazon naptól számítandó 1 hó
nap alatt, a harmadikat ugyanazon naptól 
számítandó 2 hónap alatt, minden egyes 
véteiári részlet után az árverés napjától 
számítandó 6°/0-os kamatokkal együtt az 
1881. évi deczember 6-án 39423' I. M. 
sz. a. kelt rendeletben előirt módon a 
pécsi kir. adóhivatal mint bírói letéti pénz
tárnál lefizetni.

A mattyi 4. sz. tjkvben felvett ingat
lanokra C. 3 alatt Katona Dániel javára 
bekeblezett szolgalmijog az árverés által 
nem érintetik. Mégis a fenti ingatlanokra 
bekebelezve levő szolgalmi jog csak az 
esetre tartatik fenn, ha az azt megelőző 
követelések kielégítésére legalább 180 frt 
igértetik, mert ellenkező esetben az árve
rés hatálytalanná válik, s Katona Dániel 
szolgalmijogának fenntartása nélkül lesz
nek az ingatlanok a kitűzött határnapon 
újabban elárverezendök.

A pécsi kir. tszék mint tkvi hatóság
nak 1883. január 19-én tartott üléséből.

Kiadta
K o s z é r

(118. (1— 1) kir. tszóki jegyző.

feltaláló utasítása szerint vegyószi utón balzsamot 
készítünk, csodás hatású lesz.

Ha este az arezot vagy bőrrészeket azzal be
kenjük, m ér a kővetkező ’ nap reggelén , m ajd
nem láthatatlan korpa vá lik  e l a bőrtől, 
m ely vak ító  fehér és puhává lesz.

Ezen balzsam simítja az arezban támadt baráz
dákat és himlőhelyeket es fiatal külszínt ad neki, a 
bőrnek fehérséget, puhaságot és írlsseséget kölcsö
nöz, vövid idő alatt szeplő, májfolt, anyafolt, vörös 
orrt és a bőr minden tisztátalanságát eltávolítja. — 
Egy korsó ára használati utasítással 1 frt 50 kr.

Raktárak. Budapesten: Török József gyógysz., 
király utcza. Zágráb: Mittelback Zsigmond gyógysz. 
Pozsony: Pisztory F. gyógysz. Temesvár: Tarcsay 
István gyógyszerésznél. 2. (12- 9 )

Fö szállítási ra k tá r: W. HENN, WIEN.

f i es szomorúan
tekint némely beteg a jövő elé, mert eddig- 
elé mindent eredménytelenül használt. Min
denkinek, különösen pedig az ilyen szenve
dőknek melegen ajánlható a „Betegbarát“ 
czimö könyvecske, mert abban bőséges 
bizonyítékait találják annak, hogy »  nehéz 
beteg is m e g f e l e l ő  gyógyszerek alkalma
zása által szenvedéseitől megszabadult, vagy 
legalább enyhülést szerzett. A „Betegbarát“ 
kívánatra Borischek K. egyetemi könyvárus 
által (Bécs I. Istvántér 6. sz.) ingyen küldetik 
meg, úgy hogy a megrendelőnek csak a le
velezőlapért kell 2 krt kiadia. 799. (7— 7)

f i  

f i  

f i

B

MULLER J. L.
I L L A T S Z E R -  É S  P  1 P  E  R  E  -  S  Z  A  P  P  A  \  - <? Y  i  R  0  S

§ G y á r : Y I I .  Rotteublller-uteza 36. sz. 
R a k tá r  : 1Y. Koronaherezeg-utcza 2. sz., a ,

a., saját ház.
Y irágkirály néhoz“ .

Ajánlom saját gyártmányú illatszereimet és pipere-szappanaimat úgy nagybani el
adásra, mint a t. fogyasztó közönségnek postantjani rendelésére. — Az általam készített:

Pompadour Creme.
Ezen szer, m elylyel a híres Pompa* 
dour asszony csoda szépségét késő agg-

M tille r  J. L .- fó le

családi szappan.

f i

Dr. 6E B H AR D T LAJOS egyetemi 
tutiár és Kókus-kórluízi igazgató ur 
által nekem kiadott bizonyítvány sze
rint, a linóm szappan fogalmának és 
minden alioz kötött követelményeknek 
tökéletesen megfelel s a bőrnek lágy- 
•áirát és Udeségét idézi elő. Darabja 

35 kr., 3 darab dobozban 1 frt.

Carbol-szappan.
IIr. Lonhossek Jo»ef kir. tanácsos és magy. kir. 
egyet, tanár ur nekem kiadott bizonyítványa szerint 
k: t i  nő szer ragályos betegségek ellen ée fertőztels- 
nití hatással bir 8 a bőrkiütéseket eltávolítja. — 

Drbja 40 kr.. 3 drb dobozban 1 frt 10 kr.

Poudre de Serail,
l é g ; f i n o m a b b  a r o z p o r .

KI.AIIA LI J/.A (báró Splénylné) 6 méltósága 
kedvelt arezpora éa általa a kővetkező sorok

kal tllntettetett ki l
Tisztelt M iller J. L. iilstszsrész árnak Buda

pesten.
A Poudre de Serail, melyet ón feltalált, való

ban kitűnő és nemében páratlan, mert nem
csak az &rcz»n láthatatlan és tartós, de egyszersmind
rendes használatnál ártalmatlansága által az arezra 
•dy különös jótékony hatást gyakorol, a minőt még 
eddig semmiféle arczpornál nem tapasztalt 
•-iváló * ■- * - - •  *j tulajdonságáért jövőt kedvenc*
poromat kizárólag fogom használni és meg vagyok 
győződve, hogy f.lúlmulhatatlan jóságáért általános 
elismerésnek fog örvendeni.

Tisztelettel BLAHA LUJZA.
A Poudre de Sersll fehér, rózsa és sárga 

színben kapható. Egy doboz ára 60 kr. ás 1 frt.

! fi
»)

— Továbbá a kővetkező kitűm bb illatszerek: 
Fleurs d'Orang, Opoponax, Itézéds, Tuba- k i  
rózsa, Fehér-rózsa, Moha-rózsa, fhypre, Flenrs I I  
de Mai, Hellotrope. Jaeintbe. Joker-Club, 
Jasmin, Maraehale. Mllle fleurs. Muse, New- ^  
mown Hay (széna), Patchouli, Sprlug flo<

kordig fönn tudta tartaui, anélkül, 
hogy az egészségének ártott volna, 
általam eredeti tisztaságban állitta- 
tik elő, 6 azt a tisztelt hölgy világnak 
a leghathatósabban ajánlhatom. Egy 

tégely lye l 1 frt 60 kr.

„Ixia Lyss“ ,
a legfinomabb és legkedveltebb illatszer, mely 
illatának, kellemessége és tartóssága által 

tflnlk k i ; flakonja I frt 50 kr. és t  frt.

„Eau de Cologne“ ,
saját gyártmányom. Kitűnő szer fej- éz fogfájás el
len, nemcsak a fejet és szemeket erősíti, hanem a 
bőrnek is puhaságot és üdeséget kölcsönöz, sz arcz 
gyengesége és a szembajuk megszüntettetnek, ha 
ezen szerrel közönséges vízzel vegyítve a sze
met mossuk, vagy egy vele nedvesített ruhácská
val borogatjuk. Kis üveg 40 kr., nagy üveg 30 kr. 
— Továbbá a következő kitűn-bb ilr ‘ 
Fleurs d’Orang, Opoponax, Bézéda.

------- * ,, Moha-

Salicil szájvíz és fogpor.
Kiváló hatással bir a beteg foghu* meggyógyuláaáia 
s a fogakról az idegen alkatrészeket eltávolítja. — 
Egy üveg ssájviz 80 kr. kis üveggel 50 kr., agy 

doboz fogpor 80 kr.

Brillantine.
folyadék lágyságu kenőcs, mely s szakái és bajusz, 
valamint s haj fényét és lágyságát előidéz , s a ki
hullástól és törékenységtől is meg >vja. —  Egy kis 

üveggel 70 kr., nagy üveggel 1 frt.

Minden itt fel nem említett pipere- éi illatszer, valamint mindsnnemü pipere-eszköz 
nálam nagy választékban kapható.

Postai megrendelések utánvétellel pontosan teljeslttetn
Árjegyzéket kívánatra bérmentve küldök.

M inden cz ikk ezen be jegyze tt védjegy g ye i van e llá tva , válód iságá t  az b izony ltja . 
Fentebbi gyártmányok részben ai alábbjegyzett ezégnél kaphatók:

M

i
[0

J
^  Jb. ( I l i^ 7 ) P é c s e t t : Z á c h  K .  u r n á i .  ^

o o o o o o o o o o o o o c x x x x x x x x x x x x x y

K B 6 I O B I
8^ m m i k a  . p APli}

LE HOUBLON
. f r a n c z ia  g y á r t m á n y

UTÁNZÁSTÓL ÓVATIK MINDENKI!!!
[■ Ezen szivarpapir csak akkor valódi, A  
\ ha minden levél LE HOUBLON bólve- l\  

. jv  get tartalmaz, ós minden karton az V b  
I ) alanti védjegy ós sr'gnaturával van yjf 
V  ellátva. t j

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

jelen hatású gyógyszer .1 gyomor min
den bántalmai elllen,

én föliilaiulhatatlan az ét 
vá^y-h iány, gyom or 
gyengeség  rosszagu 
leh e le t, szelek, sava 
uyu fe lbü fögés, kő 
I lk a , gyon iorhu riit 
gyom orégés, liugykö 
képződés, túlságos 

iiyáiKakcpzödés sár 
gaság, undor én liá 
uyás, fő fá jás (ha az 
gyomorból ered), gyo  
iuorgörcs, székszoru  
lat, a gyom oruak túl 
terheltsége éte l és ita l 
á lta l, g ilis z ta  lép és 
m ájbetegség, a ran y
é i es háutaluiak elleu . 

m r  E g y  ü v e g c s e  á ra h a s z n á 
lati u tas ítá ssa l e gy ü tt  35  k r .

Kapható: Pécsett Kovács M ih á ly  
és Sipöcz István gyógyszerész úrakná l.

| Valamint az osztrák-magyar birodalom minden 
| nagyobb gyógyszertárában és kereskedésében. 

1 Központi szétküldési ra k tá r nagyban és 
kicsinyben.

Ü R A D I  K Á H O L Y .
7. „ ő r a n g y a l h o z 11 czimzett gyógyszertárában 

K rem zierheu , M orvaországban 
1. (0 4)

üzlet-átvétel | H  és kiárulás.
Ü z le th e ly is é g -v á lto z ta tá s .

Van szerencsém tiszteletteljesen jelenteni, hogy a

k o v A c s i c s J Ó Z S E F
ezég alatt fennállottózáe ilzletet

az árukkal együtt átvettem, azt az én saját ékszer-, Arany- és ezüst I 
üzletemmel egyesítve a volt Kovácsics-féle üzlethelyiségben tovább veze- 
tendem és térszüke miatt az árukat gyári áron alul fogom elárusítani.

Miről tisztelt vevőimet és a t. ez közönséget azon alázatos ké
relemmel van szerencsém értesíteni, miszerént az áruknak mind olcsó 
Sága, mind jóságáról meggyőződést szerzendő, engem minél számosabb 
megrendelésekkel szerencséltetni szíveskedjék.

Engeszer Miklós
ékszerész- arany- és ezüst műves.

115. (8—2) K irá ly -  ( fö )  utcza 6. sz.

A pécsi köszénbánya és gépgyár-részvénytársulat

77-ik rendes közgyűlését
1 8 8 3 ,  é v i  á p r i l  2 9 - é n  d . e . Í O  ó r a k o r  

Pécsett saját helyiségében megtartandja,
melyre a t. ez. részvényesek, figyelmeztetéssel az alapszabályok 24. §-ára 
meghivatnak.

T á r g y s o r o z a t :
1. Részvényátiratások. 4. Osztalék meghatározása.
2. Igazgatóság jelentése. 5. Indítványok tárgyalása.
3. Felügyelő bizottság jelentése.

Kelt a pécsi köszénbánya és gépgyár- részvénytársulat igazgatósága 
részéről 1883. évi márczius 30-án tartott üléséből.

109. (3— 3) KOSZITS SZILÁRD
társulati titkár.

RANSOMES, HEAD ES JEFFERIES
F O U G Y N O K E

G R O S S M A N N  J.
B U D A P E S T E N

ÉS
ELSŐ MAGYAR GAZDASÁGI GÉPGYÁRA

B U D A P E S T E N .

ji | 1881 i k  é v b e n  295 .0 0 0  p a l a c k ,  1882 i k  é v b e n  5 5 0 .0 0 0  p a l a c k  l e t t  e l s z á l l í t v a .

P hl oh ai ÁGNES-forrás1!
soh a z á n k  e g y ik  le g sz é n sa v x lú sa b b

s a v a n y u v i z e
kitűnő szo lgá la to t tesz fő le g  az emésztési zavaroknál s a gyom ornak  az ideg- 
rendszer bántaliuain alapi dó hajaiban. Á lta lában  a v í z  mind azon kóroknál 
k ivá ló  fig ye lm et érdemel, m elyekben a sze rv i élet tám ogatása és a z  idegren d

szer működésének fölfokozása k ívánatos.

Borral használva már is kiterjedt kedvességnek örvend.
Fris töltésben mindenkor kapható

ÉDESKUTY L.
m. k. udvari szállítónál Budapesten, Erszéhettéren.

Ú gysz in tén  minden g yógysze r tá rb a n , füszerkereskedésben és vendéglőkben .

76. (it—4) Pécsett: Eixer János. Spitzer Sándorjai, Biick Károly uraknál.

J • 1881 - i k  é v b e n  295 .0 0 0  p a l a c k ,  |ö«2 - i k é v b e n  5 5 0 .0 0 0  p a l a c k  l e t t  e l s s i U i t n . '

i

Péosett, 1888. nyom atott ifj. Madarász E .


