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Előfizetési d í j : 
P a s in  f iíy  Pécsett búhoz küldf*:
tg é sz  órrt 5 frt, f é lé m  2 írt 50  kr. 

nrgjed írre I írt 25 kr.
E Q y e 8 szám 10 kr.

Megjelenik andei szombaton 
Egyes számok tapintók Weidiiger N.

könyvkor. (8*é«kényi-tér.)

S z e r k e s z t ő i  I r o d a :
Ferencziek utczája44.sz. I. emelet. 

Kéziratok vissza nem küldetnek.
a  *

FIGYELŐ.
Hirdetések ára:

Egy öt hasábos petit sor egyszeri 
m egjelenésiért fi kr., 3-szori 5 kr., 
10 -ize rért 4 kr. fizetendő.— Minden #  
hirdetés után 30 kr. hélyegd ij fize
tendő. A nyílttó l I  petit sora 10 kr.

A hirdetési dij előre fizetendő.

A lap szellemi részét illető küzlcméuyck cs előfizetések a szerkesztőséghez, a hirdetések pedig a kiadóhivatalhoz intézendők. 

Előfizethetni helyben: a kiadóhivatalban, Blauhorn Antal ór a városház épületben, Lili János úr a budai külvárosban, 

Bulim C. F. úr a szigeti külvárosban lévő kereskedésében, valamint a vidéken minden postahivatalnál.

Kiadó hivatal :

Böhm C. F. ügynöki irodájában.
Ferencziek templomának átellenében.

A  városok csatornázása 
Berlier rendszere szerint.

(A „Gazdasági Mérnök- f. é. 11 -ik számából.)

Párinban a legújabb időben úgy a 
mérnökök és hygienislák, mint a fővárosi 
sajtó és a lakosság a Berlier-fóle csator
názási rendszer alkalmazását nagy érdek
lődéssel kísérik. —  Ezen rendszer szerint 
az ürüléket külön csővezetékben lógszi- 
vattyuzás által távolitják el, s a mint hír
lik, a hozzá fűzött reményeknek teljes 
mértékben meg is felelt. Mivel a csator
názás kérdése a legtöbb nagyobb városban 
napirenden van, érdekesnek tartjuk a kÖ 
vetkőzök bon ezen uj rendszer lényegét 
röviden megismertetni. A berendezés fő
részei :

1. A gőzgép, mely a szivattyút mű
ködésbe hozza.

2. Csővezeték
3. A lakóházak pinezéiben felállított 

készülék, mely egy gyűjtő- és egy flritő 
edényből áll.

A gyűjtőedény (récepteur) mely az 
árnyékszókek ürülékét felveszi, kfib- 
alaku öntöttvas edényből áll, mely egy 
ajtóval elzárható s belsejében vassodrony- 
nyal összefont kosarat tartalmaz, mely
nek oldalain a hígított ürülék és szilárdabb 
alkatrészek is átmehetnek, idegen nagyobb 
részek pedig, melyok esetleg az árnyék- 
székbe dobattak, visszatartatnak, hogy 
azok a csővezetékbe ne juthassanak. A 
kosár feneke egy csapon nyugszik, mely 
fogaskerekű korongra van erősítve. Ezen 
tógák merőlegesen álló kupalakú herékbe 
kapaszkodnak; ezen kerék vízszintes ten
gelyre van erősítve, moly utóbbi a szek
rényen keresztül megy és kívülről fogan
tyú segélyével forgásba hozható. Ezen 
forgatás által a kosárban lévő, esetleg 
még fel nem olvadt alkatrészek a ráz- 
kódtatások folytán szétmálnak, összedől-- 
/.sülteinek és a kosár oldalnyilásain átszo- 
rittatnak, úgy, hogy csakis a fel nem 
olvasztható és keménységük folytán szét j 
nem dörzsölhető részek maradnak vissza. 
Ha ezen eljárás minden 8 vagy 14 nap
ban ismételteik, a gyűjtőedény töbszöri 
felnyitása, és a kosár gyakori kivétele és 
tisztítása mellőzhető marad.

A gyűjtőedény hengeralaku üritöké- 
szülékkel (óvacuateur) áll összeköttetés
ben, mely egy úszót tartalmaz. Az úszó 
alsó végén kaucsuk golyóval van ellátva, 
melynek segélyével a közlekedés a víz
szintes ürülék- és függélyes levezető cső

közt felbontható. Ha újabb üi ülókanyagok 
jutnak a gyűjtőedénybe a folyadék az 
üritöedényben is emelkodik, mig a közle
kedő csövek törvénye szerint a folyadé
kok mindkét edényben egy színben álla 
nak. Ez által az úszó hatása is érvényro 
lép, az ürülék az úszót fölemeli, mely az 
elzáró kauasukgoiyót is magával viszi. Az 
ürítőben lévő folyadék igy a levezetöcaö- 
vön át elvezettetik, illetőleg átnyomatik, 
azon légnyomás különbség folytán, mely 
a csővezetékben lévő részben kiszivattyú
zott levegő és a külső légnyomás közt 
létezik.

Ha az ürülék kifolyt, az úszó újra 
leesik, a kaucsukgolyó leszorittatik, mely 
igy a készüléket a csővezetéktől teljesen 
elzárja. Az ürülék ok ismét a colosotok bői 
a gyűjtőedénybe, onnan az ürítő készü
lékbe jutnak, és az előbb loirt eljárás 
újra egészen öninüküdüleg és folytonosan 
ismétlődik, (mely körülményben az eddig 
alkalmazásban volt eljárással szemben egy 
lényeges különbség mutatkozik, mely a 
nevezett rendszernek minden körülmények 
közt kiváló alkalmazást biztosit. Minthogy 
a folyadékok a csővezetékben igen nagy 
sebességgel szállíttatnak el, a vascsövek 
méretei aránylag csekélyre 10— 15 cmtrre 
lettek megszabva. Az egyes csövek össze
illesztései ólommal vannak tömitve, melyre 
különös gond fordítandó, hogy a külső 
levegő behatolása elkertiltessók. Párisban 
az egyes alkatrészek folytonos üzemben 
tartására egy-egy napra a szivattyugép 
naponkint l ’/2 órányi működése elegendő 
volt, hogy a csövekben a szükséges le- 
vegöritkitást eszközölje. A tett tapaszta
latok szerint a higanyoszlop leszállítása 
csak mintegy 15 ctrarrel már teljesou ele
gendő, habár a szivattyúállomás a levegőt 
képes volna majdnem tökéletesen kiszi- 

! vattyuzni. Magában a csővezetékben az 
j ürülék folytonos forró vízhez hasonló moz- 
j gás bán van. mely onnan ered, hogy a 
; folyadékban lévő légbuborékok a légritkí
tott térbe átnyomulnak. Az ürülékek, attól 

perezböl kezdve, melyben azok az ürítő- 
edény be jutnak, addig mig a csőhálózaton 
át a nagy gyüjtömodenczébo érnek, a külső 
levegővel nem érintkeznek.

A berendezés lakó házakban igon 
kevés helyet vesz igénybe, és oly jól 
van elzárva, hogy semmiféle szag nem 
érezhető, még ha az ember huzamosabb 
időn át a készülékek közelében is tar
tózkodik.

Párisban ezen rendszer próbaképon

hozatott be, és több háznál, főleg pedig 
Pépiniere nagy szabású épületnél jött al
kalmazásba, s mindenhol igon czólszerü- 
nek és alkalmasnak bizonyult. Főleg az 
ürülékek gyors levezetése igon kedvező 
befolyással van az illető házak egészségi 
viszonyaira. A nyert ürülékanyagok mező
gazdasági czélokra igen előnyösen fel 
használhatók, habár azok Párisban eddig
i-lé ilynemű alkalmazást még nem nyertek.

Az osztrák örökös tartományok
tömegéből a Stayer, Krajna és Karantén 
herezogsógek jelenben ünnepük annak hat
századik évét, hogy hübérül a habsburg- 
ház uralkodása alá ostek és annak az 
akkori rendek meghódoltuk — Ez ünne
pélyekre e hó l-ón az osztrák császár 
kíséretével elutazott BéosbÖl Gráczba. 
Különös, hogy a stayer-németek a régi 
német zászló (nem uz osztrák feketesárga, 
s nem is az uj német birodalmi zászló) 
kitűzésével tüntetnek és attól hatósági be
avatkozásra sem állanak el. —  A bán ve
zérlete mellett egy horvát küldöttség is 
indult a császár üdvözlésére, mit keres 
az ott s ezen ünnepélyeken, azt Tisza 
Kálmán ur alig mondhatná meg.

A cseh tartomány gyűlésre a vá
lasztások befejeztettek. A  cseh párt 167, 
a német csak 75 képviselővel fog szere
pelni, a választási rend megváltoztatására 
kellő */a többség tehát a csehpártnak ren
delkezésre áll, elvárható önnél fogva, hogy 
a cseh-belviszonyok nagyobb mérvű át
alakulásának lesznek kitéve.

K ü lfö ld i szemle.
A franczia külügyér, kinek a kabi- 

netböli kilépését nagyban hiresztelik, visz- 
szaéi kezott fürdői tartózkodásából Párizsba 
és átvette tárczájanak ügyeit, mik megle
hetősen bonyolultak. —  Cseng kínai követ 
elutazott Londonba s vissza sem tér, a 
tárgyalások az anami királyság hűbéres 
volta kérdésében egészen megszakadtak, 
hasonlóan Kínában is az oda küldött fran
czia meghatalmazott Tricsu és a kínai 
meghatalmazott miniszter Li-Hung-Csaug 
közt. Toulonban készen állanak a szállító 
hajók újabb csapatokat szállítani Tonkingba. 
A madagaskari ügy is sok gondott okoz a 
franczia kormánynak. — Oroszországból 
az hirlik, hogy az orosz kormány nem 
vállalta el a közbenjárást a franczia köz
társaság és Kína közt, mert jobbnak ta

lálja, ha a két ellenfél közti viszály al
kalmával magának halászhat. —  Chain- 
hord gróf a franczia trónkövetelő ismét 
igen súlyosan beteg, az orvosok gyomor
bajt konstatálnak és igen kevés reményt 
adnak felgyógyulásához, a párizsi gróf 
meglátogatta a beteget Frohsdorfban (Bécs 
mell- tt) hol most tartózkodik. — Gróvy 
elnök egy igen békülékeny választ irt a 
pápa levelére, azonban 107 franczia kép
viselő indítványt tett a kamarában, hogy a 
romai kúria melletti franczia nagykövet
ség mely százezer frankba kerül óvenkint, 
megszüntetessék.

A berlini urak háza 64 szavazattal 16
ellen (‘ lfogadta az egyházügyi törvényt és 
ezzel a porosz országgyűlés ülésszaka 
bezáratott.

A kolera Egyiptomban terjed, Dami- 
etteban már naponta százan is halnak 
meg, már nem csak Portszáid, Manzurah 
és Alexandriában előfordultak kolera ha
lálesetek, hanem egy onnan Londonba ér
kezett asszony is meghalt benne, így 
tehát az angolok hanyagsága és kapzsi
sága már átplántálta a járványt saját fő
városukba, elhurczolták már Beyruthba sőt 
Malta szigetére is. A török s többi kormány 
életbe léptette a vesztegzárt az azon vi
dékekről érkezendő utasokra nézve. Az 
angolok ráfogják, hogy ezen ragály nem 
az ázsiai kolera s nem Indiából jött, 
azonban be van bizonyítva, hogy egy 
Djeddából érkezett angol-ind kereskedő 
hozta Damiotte-bc, a hol meghalt.

Gradistyán oláh szenátor egy hivata- 
{ los lakomán az oláh király jelenlétében 
j toasztirozott a román koronán hiányzó 
| gyöngyök, Erdély és a bánáti részek meg- 
| szerzésére. Az oláh lapok most tagadják, 
hogy a király kezet szorított volna a 
toasztmondóval és a hivatalos lap rosszalja 
a toasztot.

Az orosz hadügy minisztérium a mü- 
] szaki csapatok újjászervezését és crősité- 
j sót határozta el. Eddig az orosz hadse
regben öt utász-dandár volt, elosztva a 
pétervári, vilnai, varsói, kiovi és kaukázusi 
katonai kerületekben. Az utolsó háborúban 
szerzett tapasztalatok győzték meg az 
orosz hadi kormányzatot e csapatok fel
tétlen szükségessége felöl. A nevezett öt 
dandár közül u hareztórre négyet szólítot
tak s kitűnt, hogy a visszamaradt ötödik 
egymagában nem volt képes a belszolgálat 
követelményeinek megfelelni. Most tehát 
hatodik dandárt formáltak Odossában s

J Á B O Z  A.
^ L E T - C Z É L ,

Németből.
— Barach Róza után. —

'C h  csupán egye tlen  egyszer 

fá o ld og itá m  szivede t.

C e lk e m  fé n y e  csupán egyszer 

V \a gyog ta  l e  kebledet,

'■C su pá n  egyszer v i lá g ító m  

Tóé a z  é jt ,  m e ly  k ö rü lv e t t :

S\Jeg h a l h a tok , nem  v o lt  p o t o m  

ü {e á m  nézve  a z  é le t !

Virady Ferenoz.

Soha, soh a!
Ab! ue hidd, hogy elfeledlek 

Arany álmám tégedet,
Mivel tiltja a bal végzet,

Hogy uekem add kezedet

Elfeledni ?! . . .  Feledi-e 
Rejtőkét a kié madár,

Virágos partját a r.eermol , ,
A viráuyt a napsugár?

Árnyékát a uzomorafűz,
A mező a harmatot,

A föld üde levegőjét,
Az égbolt a csillagot?

Éljen a sors akármiként,
8 legyen bármily mostoha. . . 

Meghalhatok, de feledni —
Nem foglak soha, soha!

Kary Lajos.

A  kicsikék.
I r t a :

Várady Ferencz.

Ozsonához ültek a kávés nénik s míg 
a csésze gőzölgő tartalmát szürcsölgették, 
élénken folyt a pletyka. Összegereblólt 
tüsköt-kórót a  jeles szoknyás kupak-tanács 
s oly mohó ótvágygyal falták fel a város 
pikáns titkait, akár a süríi tejszín habot

a kávé tetejéről és csudáknak-csudája, 
hogy mily magas fejlődési fokon álló szi 
matolási képességgel birnak, talán még u 
falon is átlátnak, még pedig a szó szoros 
értelmében á t s nőin „á“ -t, mint a hogy 
engem megtróíált süldő diák - koromban 
egyik karakán ideáju bajtársam — „á" 
betűt kacyaritván a falra.

Egy szó, mint száz, valóságos sibil- 
lák ők.

A legérdokosebb alak a háziasszony, 
özvegy frau fon K  r i c c s született T  r a c s- 
os e r  Dorottya. Ellenállhatatlanul a bo
szorkány benyomást gyakorolja az emberro. 
Nem anyától lett, de rózsafán sem termett, 
hanem a „ P e l e i k e i  n ó t á r i u  su-ból 
származott valóságos Gécsi Dorka. Össze
töpörödött, mint az aszalt szilva, száraz, 
mint a tapló, arczán annyi a ránéz, mint 
a báücsi szőlőhegyben a barázda.

Patacson már hetvenhétszer megéget
ték volna!

Az első és utolsó szó rendesen az övé.
—  Hallották , hogy vasárnap éjjel 

minő nagy skandalum volt T  ö p ö r t y ü s 
Domiján ur házában, a nem rég odahur- 
czolkodott uj házaspár között? . . . Nem?!  
. . . Kérdi csudálkozva, majd rövid pauza 
után folytatja — no hát majd elmondom.

Csupa szem, csupa fül valamennyi.
—  A kis menyecske a szobatakaritás 

alkalmával, a mint rakosgatott férje író
asztalán, egy levélkén akadt meg a figyelme. 
Nem állhatott ellent kíváncsiságának, ke
zébe vette és elolvasta . . . .

Közbeszólás:
—  Jól tette.
— Képzeljék csak el, mi volt a le

vélbe írva?!
Ámulás, bámulás.
—  Szóról-szóra e z : Tisztelt uram! 

A kicsikék . . . .
—  K i c s i k é k ? ? ? ! ! !
—  Igon. A kicsikék jó egészségnek 

örvendenek. Az élelmezésükre küldött pénz 
elfogyott. Legyen szives postafordultával 
intézkedni.

—  Furcsa. Nagyon furcsa!
—  Ez még nem annyira furcsa, föl) - 

tatja özvegy frau fon K r i c c s  született

T r a c c s e r  Dorottya ö asszonysága, mint 
a mi ebből folyólag következett.

Hirtelen benyilik az ajtó, hosszan el
nyúlt képpel benyargal a bokorugró* szok
nyás cseléd leány és rémhírt jelert, hogy 
a czirmos kandúr megette a kis búbos 
kanárit.

Minő szerencsétlenség!
Egy szétrobbanó petárdának alig le

het ijedelmesebb hatása, mint a minő 
zűrzavart idézett elő a kis „ uj a n d iu 
tragikus kimúlásáról szóló szomorú hir. 
A kávés nónikóket fölvetette ülő helyük
ből b általános lön a kenetlen taliga hangú 
nyekergés; legkivált óbógatott özvegy frau 
fon K r i c c s  született T r a c c s e r  Doroty- 
tya ö asszonysága —  majd elájult!

Minden hiába vo ll!
A kis búbos kanári fölvette a „néhai "  

nevet, a macska gyomra lett lévén a ko
porsója.

Az érdekes pletykának vége szakadt, 
de nem örökre-ámen, hanem csak huszon
négy órára, mely rövid idő elég bosszú 
volt arra, hogy a pletyka-gárda a szél
rózsa minden irányában elterjessze a hirt 
a városban, miszerint az uj házasok bol
dogsága tönkre van silényitva, a mézes- 
hetek megkeseredtek, mert kisült véletlenül, 
hogy a fiatal férjet, mielőtt megnősült, 
már atyai gondok terhelték, voltak és 
vannak —  k i c s i k é i !

Másnap ismét összeültek és özvegy 
frau fon K r i c c s  született T r a c c s e r  
Dorottya ö asszonysága, annyira-ameunyire 
megvigasztalódva, folytatta a pikáns his
tóriát; de mint is állhatta volna meg, hogy 
ne folytassa, hiszen ha az a gonosz czicza 
nem a kanáriját, hanem a nyelvét ette 
volna is meg, hajlandó lett volna a néma 
a b c ót megtanulni, még sem tartotta 
volna magában, a mit tudott.

De halljuk öt!
— Tehát a hol elhagytam, ott kezdem. 

A kis menyecske elkeseredett és sirt! Azt 
hitte szegényke, hogy férje soha senkit 
sem szeretett, hogy „e ls ő "  szerelmének 
tárgya —  ö! . . . és ime mint csalódott, 
férjének „ k i c s i k é k "  tartásáról kell gon
doskodni. Mennyire fájhatott szegénykének

s mint bánthatta lelki nyugalmát, hogy 
erről éppen a „ mé z e s  h e te k “-ber. kelle 
tudomást szereznie, hogy jóval előbb, még 
az esküvő elölt nem jöhetett e sötét 
„ t i t o k - ,  nyomára.

—  Oh azok a férfiak!
Vág közbe hosszú kiuos sóhajtással 

föleresztett epés kifakad ást F a c y a r y  
Magdolna aggszüz, az életo 40-ik évének 
alkonyodé napsugarától sárguló őszi rózsa.

—  S mi történt tovább ?
Kérdezik szörnyű kíváncsisággal, mire

özvegy frau fon K r i c c s  született Tracn-  
o s o r Dorottya Ő asszonysága folytatá 8 
beszédét, meg lévén áldva azzal a jó  ter
mészettel, hogy inkább nem evett csak
hogy beszélhessen.

— A  férjnek rögtön szegett ütött a 
fejébe neje komor kedélye, idegenkedő 
magaviseleté és kutatni kezdte a baj okát, 
majd pedig igyekezett nyájaskodással, tré
fával és édelgéssel megvigasztalni. A kis 
menyecske szive azonban nem lágyult meg, 
minden kísérletet meghiúsított.

Közfelkiáltás :
—  Nagyon helyes!
— Megkondult a leves-induló, ebéd

hez ültek. A kis menyecske nem evett. 
Eljött az ozsonna ideje, ütött a vacsora
óra s a kis menyecske nemcsak hogy 
nem vigasztalódott, sőt hatványozott mér
tékben borusabb kedólyüvé vált. Közelgett 
a zivatar! Elhallgatva szive baját, föl sem 
említve az indító okot, egyre csak azt haj
totta, hogy el akar —  vá l ni .

Zajos tetszés.
—  Képzeljék, mi történik most!
Ebben a pillanatban hatalmas vakolat-

kariina raenydörgött le a szoba ősi menye 
zetéröl az asztal kellő közepére.

Csirr! Csörr!
Csésze-zúzás!
Jajgatás! ............
Valóságos pokoli zaj támadt.
Ilyen fülhasogató zsivajjal vehették 

be hajdanában Jerikó falait!
Nagyon természetes, az ülés azonnal 

feloszlott, a szoba kiürült s a szőnyegen 
lévő órdokfeszitö ügy másnapra balaszta- 
tott. Ismét huszonnégy óra pergett le az

igy háború idején az eddigi tizenhat he
lyett 30 utász-század felett fog az orosz 
hadikormányzat rendelkezni. —  A mellett 
a kereskedelmi érdekekre íb elég gondot 
fordít az orosz kormány. Szermazában a 
Szvir folyó mellett tegnap ment végbe a 
Szvir és a Szívás csatorna megnyitása a 
czár és a czárné jelenlétében, kiknek kí
séretében több miniszter volt. A pétervári 
és sibinszki kereskedelmi testületek fel
iratot nyújtottak át a czárnak. A czár ez 
alkalommal azon reményének adott kife 
jezést, hogy az uj vizi út elösegitendi az 
orosz kereskedelem emelkedését. A czári 
flotillát oda és visszautaztában a Ladoga-tó 
partján összegyűlt nagy néptömeg lelkesen 
üdvözölte. A Szvir csatorna a czár nevé
ről, a Szvias csatorna a czárné nevéről 
neveztetett el. Mindkét csatorna 8 láb mély
ségű, és nagy hajók járhatnak rajta, és 
általuk lehetővé van téve az, hogy az 
áruezikkek szállítása a pétorvári kikötőbe 
10 nappal hamarább történhetik, mint 
eddigeló.

Londoni sürgöny jelzi, hogy a f e l ső -  
ház ismét megakadályozta ama bili tor- 
vénynyé válást, mely meg akarta engedni, 
hogy az Özvegy férfi nőül vehesse elhalt 
neje nővérét. Az orthodox papság ismét 
czólt ért meg nem szűnő izgatásával e 
törvényjavaslat ellen. A  felsöház elutasító 
határozata (145 szó 140 ellen) ezúttal 
kellemetlenül érinti a felsőbb köröket is, 
mert nyílt titok, hogy Viktória királynő 
óhajtotta leginkább e törvény meghozását, 
hogy utolsó hajadon leányát, a már 26 
éves Beatrix herczegnöt nőül adhassa vo- 
jének a hosseni nagyherczegnek, a kinek 
Alico hgno volt első neje. Valószínű 
azonban, hogy a törvényjavaslat ellenzői
nek ez volt utolsó győzelme s ha — a 
mi kétségtelen —  a bili még egyszer 
előterjesztetik, a parlament a közvélemény 
nyomása alatt meg íogja azt szavazni.

A londoni khinai követséghez Shan- 
gaiból érkezett sürgöny megczáfolja azt 
a hirt, mintha a tonkingi kérdés békés 
megoldására volna kilátás; Trioou fran
czia meghatalmazott oly durván viselte 
magát Li-IIung-Shang alkirálylyal szem
ben, hogy ez egyszerűéi többször nem is 
kívánt találkozni vele, hanem visszatért 
Csien-csinbe s egyáltalán nem reméli, 
hogy békés megegyezésre juthasson a 
franczia meghatalmazottal.

örökkévalóság rokkáján. Ez idő alatt az 
előző napon dobravert hirt elefánttá fúj
ták fel. A városbau már a verobek is 
csiripelték, hogy a fiatal házasok közt 
v á l ó p e r  kerekedett, hogy már szét is 
szakadtak.

Másnap, illetve most már — hurrnad- 
nip, ismét összeült a szoknyás kupak- 
tanács és özvegy frau fon K r i c c s  szüle
tett T r a c c s e r  Dorottya ö asszonysága 
elfeledve u történtekot, bele nyugodva sor
sába, tovább folytatta a trécselést.

—  A  fiatal házasok heves és elkese
redett szóváltásba ereszkedtek, kiütött a 
harcz és háború —  és a férj . . . hallatlan 
baromi bánásmód! . . .  a kis menyeoskét 
a s é t a p á l c z á j á v a l ...........

—  Bitófára való himfi!
Lázadó hangon zúdulnak fel a nő

nemű szüzek és özvegyek.
—  Alakítsunk növódö egyletet!
Szól, az egyik.
—  Éljen az eszme! Én az elnöki 

tisztre, mint legmóltóbbat, özvegy frau fon 
K r i c c s  született T r a c c s e r  Dorottya 
ö asszonyságát ajánlom.

Mond a másik.
—  Én is !
Kiált a harmadik.
— Én is !
Kurjant a negyedik.
— Én is!
Süvölt az ötödik.
S egyszerre mind beszél.
Most belép a Dcimeg-uéui  a bűvös 

körbe és szokás szerint ezen kezdi:
—  Tudják-e a legujabbat?
—  Nos?
Kérdik mohó kíváncsisággal.
—  Az uj házaspár közt szent a béke.
—  Lehetetlen !
—  Válásról szó sincs.
—  Csudát beszél!
—  Kisült, hogy azok a „ k i c s i 

k é k " ,  melyekről abban a bizonyos 
levélkében szó volt, nem ké t ,  hanem 
n é g y  lábúak; a szomszéd-falusi erdésznél 
nevelés és dresszura alatt lévő —  kutya-  
k Öly k ek.

Tableauxü!



Tanügy.
Ma egy hete tartattak meg városunk 

alsó- és közép-tanodáiban a zárünnepélyek, 
mely alkalommal, a bizonyitványok, érte
sítők és jutalmak kiosztattak s ezzel ismét 
egy tanév fejeztetett be.

Az értesítők hozzánk is beküldetvón, 
azokat kivonatosan ismertetjük.

Első helyen említjük meg a cziszter- 
czi rend kath. főgymnásiumának értesítő
jét. Ez értesítő elején „A  s zül ő  és tan- 
f é r f i ú "  czim alatt az intézet derék igaz
gatójának , dr. Szalay Alfrédnek mély 
philosophiával teli pedagógiai tanulmánya 
olvasható. Ezt követi a tanári kar névsora 
és tanrendje. Az idei tanév alatt tizenhat 
tanár, ide számítva az igazgatót is — mü 
ködött a tanuló ifjúság kiképzésén. Közö
lök négy világi. Az értesítő nagy részét 
a tanév alatt követett tanterv referálása 
foglalja el és az intézet kebelében élő és 
virágzó egyletek: az „O n k é p z ő  kö r
— „ S e g ó l y z ö  e g y l e t 44 jelentése; vé
gül a tanulók név- és órdemsorozata. Az 
intézetbe iratkozott 428 tanuló. 2 meg
halt, 32 elmaradt; roin. kath. 319, görög
k. 1, helvét v. 7, ágostai 9, héber 58; 
nyelvre nézve: magyar 178, magyar-nómot 
187, magyar-némot-tót 23, magyar-horvát 
fi; előmenetelre nézve: 318 haladó, 76 
másodrendű. —  Az érettségi vizsgálatra 
jelentkozott 43, érettnek nyilváníttatott 35.
— Az ifjúság szabályszerű felvétele a 
jövő 1883/4-ki tanévre augusztus 80., 31. 
és szeptember hó 1-én történik.

A magyar királyi állami föreáltanoda 
értesítőjét R e q u i n y i  Géza, a földrajz s 
történelem tanárának hisztórikó-geografikó 
értekezése nyitja meg. Következnek a 
♦ anodai értesítések: Visszapillantás a le
folyt tanévre. A tanári testület. Bovégzett 
tananyag. Iskolai egyesületek, stb. stb. A  
tanulók név- és érdemsorozata. — Az in
tézetbe iratkozott 208 tanuló, elmaradt 
19; rom. kath. 125, gör. kel. 2, helv. v. 
7, ágostai 9, héber 65; nyelvre nézve: 
magyar 47, magyar-német 143, magyar- 
német-horvát 12, magyar német-szerb 4, 
német-olasz 2; előmenetelre nézve: 199 
haladó, 9 elbukott. Az érettségi vizsgá
latra jelentkezett 19, érettnek nyilvánít
tatott 17. —  Az ifjúság szabályszerű fel
vétele a jövő 188*/4-ki tanévre augusztus 
hó 29., 30. és 31-én történik.

A községi népiskolák értesítőjében, a 
polgári leányiskola, a belvárosi s külvárosi 
elemi fiú- és leányiskolák tanulóinak növ
és órdemsorozata foglaltatik. A polgári 
leány tanoda I. osztályában 15 tanuló volt, 
a második osztályban 23; vallásra nézve: 
rom. kath. 17, héber 4, ágostai 1, helv.
v. 1; nemzetiségre nézve: 21 magyar, 2 
német; előmenetelre nézve: 11 kitűnő, 12 
jeles, 14 I. rendű. —  A belvárosi elemi 
iskola hat osztályába járt 445 tanuló. A 
budai külvárosi sürház-utezai tanodába 
239 fiú, 124 leány; a felső vámház-utezai 
tanodába 275 fiú, 274 leány. A szigeti 
külvárosi tanodába 285 fiú, 215 leány.

Verner Magdolna nyilv. joggal fel
ruházott leánynevelü tanintézete, mint min
den évben, úgy az idén is adott ki értesítőt, 
mely a növendékek név- és érdemsoro
zatából áll. A hat osztályból álló intézetbe

A  modern nevelés áldozata.
(Nevelésügyi tárcza-crikk.)

Igen szellemesen hasonlította egyszer 
valaki a tanítói hivatalt az orvos hivatá
sához. Mert valamint ennek betegének, 
az orvosszer elkészitésónél nagy gondot 
kell fordítani a test és lélek minden szer
vezetére, úgy a tanítónak is a szellemi 
tudomány tápszerét viszonyítani kell a 
gyermek test és (élek alkatához.

Mert valamint a kertésznek, ha az 
valamely exotikus növényt egy kertbe 
átültetni kíván, okvetlen számot kell vetni 
arról;, hogy váljon ama idegen növény 
természete megelégedik-e a climatikus 
viszonyokkal és így a tanítónak is az 
átültetendő tudomány felett éles bírálatot 
kell tartania, hogy, váljon az a gyermek 
erejéhez való-e. És ha erről megfeledke
zik, úgy a munka tövisei közt vért izzadott 
keze háladatlan és áldástalan munkát 
visz véghez.

Nem tagadható azért, hogy a tanító 
működése a szó legteljesebb értelmében 
hasonlít az orvos és kertész munkásságá
hoz, de nem tagudható az sem, hogy az 
elsőhöz hasonlítva tudományos színezettel 
bir, mert a körülmény, melylyel működé
sét foganatba teszi, tudománynyal téve, tu
dományra vezeti tanulóit, inig a másik a 
gyakorlat mestere, a gyakorlat emberéhez 
enged mutatui.

És ezen jelzést ép úgy nem lehet 
elvitatni, a falusi tanítótól, mint ahogy 
megérdemli az egyetemi tanszéken ülő 
tanár. Egy eszközzel, a nevelés és ta
nítással, küzdenek egy őzéiért, a: tudomány 
fokáért. Különbség köztük csak az ut, a mód
szer, melyet a czól eléréséig követnek és 
az anyag, mely vagy: zu gross vagy zu mi- 
niatura öleltetik fel.

De valamint minden tudománynál 
akadnak álbölcselők, kik ferde nézeteikkel 
csak ártalmára vaunak a józan irányú 
fejlődésnek, úgy a paedagogiai tudomány 
sem zárhatja ki köböléből a felületes 
ismeretti laikusokat, kik úgyszólván né
zeteikkel csak a látszatnak hízelegnek, 
de tulajdonképen törekvésük a tönkre 
tevésben konczentrálódik.

És ezen veszedelmes laikusok, a 
„modern44 nevelés után sóhajtozó szülök.

iratkozott 72 tanuló, vallásra nézve: rom. 
kath. 53, ágostai 1, héber 18; nemzeti
ségre nézve: magyar 53, német 19; elő
menetelre nézve: kitűnő 17, jeles 27, első
rendű 27, rendkívüli 3, kimaradt 1.

A fenebbi értesítőkön kívül bekül
detett hozzánk a s i k l ó s i  községi pol
gári fiu-iskola és a s z e g z á r d i  államilag 
sególyzett községi poigári fiú- és felső le
ányiskola értesítője. —  A  siklósi polg. fiú
iskolába iratkozott 57 tanuló, kimaradt 
5; vallásra nézve: rom. kath 32, helv. v. 
7, ágostai 1, gör. kel. 4, héber 13. Nyelv- 
ismeret szerint: magyar 29, magyar-né
met 18, magyar-nómet-horvát 2, magyar
szerb 3, magyar-horvát 3, magyar-tót 1, 
magyar-német-szerb 1. — A szó g z á r  di  
polg. fiú- és felső leányiskolába iratkozott 
134 tanuló, meghalt 2, kimaradt 12; 
vallás szerint: rom. kath. 100. ágosta 3, 
hehv. v. 5, héber 26; nyelvismeret sze
rint: magyar 90, magyar-német 32, né
met-magyar 12. —

Látogatás Egerágon.
A rózsafa-tenyésztés hazánkban is 

mind nagyobb tért foglal el úgyannyira, 
hogy már nemcsak a müveit közönség, de 
a nép alsóbb osztálya, a foldmives is ültet 
nehány vadrózsafát s azokat az ahoz ér
tőkkel benomesitteti. Nagy-Peterden is 
virít nehány foldmives háza előtt egy két 
drb rózsafa s el elnézem vasárnaponként, 
hogy mily gyönyört el nézegeti illatozó 
rózsáit a ház örege-apraja és mily különös 
gondozásban részesíti azokat. Azon, hogy 
a köznép tenyészti a nemesebb rózsafá
kat valóban örülhetünk, mert érzése ozál 
tál nemesebb lesz és ha megtanulta rózsa
fáit kellően ápolni, gyümölcsfáira is több 
gondot fordít.

De áttérek már tulajdonkópeni tár
gyamra, Egerágra tett kirándulásomra.

Tudva azt, hogy e becses lap olvasói 
között vannak olyanok is, kik érdeklődnek 
a rózsafatenyósztés iránt, engedje meg T. 
szerkesztő ur, hogy habár halvány színe
zettel megkísérthessem ismertetni Kont -  
r ohr  János egerági tanító ur kertjét, il
letőleg rózsaerdejót, mely nevezet méltán 
megilleti azt.

Ha belépünk az említett kertbe, oly 
kellemes érzés fogja el egész valónkat, 
hogy alig jutunk szóhoz s nem tudja az 
ember, hogy a rózsafákat bámulja-e, vagy 
azt a lankadatlan szorgalmat, szenvedélyt, 
mely Kontrohr urat annyi rózsafaj előál
lítására ösztönözte! A nagy kiterjedésű 
kertben több mint 400 drb rózsafa virít 
206 fajban, melyek mind el vannak látva 
valódi (botanicus) nevekkel, a mi szintén 
föérdomét képezi nevezett tanító urnák. 
Vannak ott törpe, bokoralaku, magas 
törzsű, szomorú, kúszó rózsafák s ha 
ezekhez hozzá gondoljuk még a disz cser
jék alá rejtett kalitkákat, melyek Inni ger
lék, vadgalambok turbékolnak, méltán 
rózsa-erdőben képzeljük magunkat. Isten 
éltesse a rózsa tenyésztők királyát.

Rekettye Pál.

Fájdalommal konstatálhatjuk, hogy a 
„modern44 szülő ma már a gyermek ta
nításából is divatot csinál Azt hiszi a 
szerencsétlen, hogy mesterkélt körülmény
nyel kielégítő czélhoz juthat, pedig uagyon 
csalódik, mert üvegházi növényt nyer, 
melyet a legkisebb fuvalom megölhet, —  
s így szaporítja a korán elhunytak laj
stromát, és terjeszti saját magának a bol
dogtalanság eszméjét, mely tépve-szaggatva 
azon láncz-szemet, mely az embert az 
élethez fűzi.

De a divatos korszellem nem törődik 
ezzel. Hóbortjainak czafrangjait átülteti 
a nevelés kertjébe és — tulhalmozza 
gyermekét a tudománynyal.

„Mentői többet44 hangoztatja uton- 
utfólen és nem törődik azzal, hogy a tu
dománynak mennyisége nem a divathoz, 
hanem a gyermek testi és lelki erejéhez 
kell mértnek lenni.

És ezen „okoskodásnak44 mennyi ál
dozatai vaunak ; azt a napi tapasztalatok 
bőven, de nagyon bőven bizonyítják.

Fogadják szives olvasóim a következő 
példát szavaira és állításaim igazolásául : 

*
* *

T  . . . egy vézna, beteges, gyenge test
alkatú, de kitűnő eszű gyermek volt, kivei
ón az algymnásiumot P .........  végoztem.
Szülei határozott akaratjukra és maga a 
gyermek vonzalma után is, kiváló gonddal 
tanulmányozta a mennyiségtan száraz tu 
doraányát.

Már mint algymnázista, sokszor adta 
fényes tanujelót kitűnő tehetségének, mit 
mi oly sokszor bámultunk, a főgymnási 
umban pedig már tanárainak összes figyel 
inét magára vonta. És ezt méltán megér 
demelte.

Kitűnő elme-éle, gyors felfogása, mély 
számtani ismerete és kutató természete 
fölénnyé emelte fölibénk, úgy, hogy ne
kem feledhetlennek ama stoikus nyugalmu 
számtani feleletei, molyek tanárainak tel
jes megelégedésükkel találkoztak.

Mint gyermek, játékai közt is tánto- 
rithatatianul, szakadatlan folytonossággal 
szám és mértani talányokkal fűszerezte 
mulatságainkat, mely időkor, mi neki szép 
jövőt jósoltunk, korántsem gyanítva, ek-

Törvényszéki csarnok.
Előadandó büntető ügyek :

Julius 12-én.
1. Benovits Mária és társa ellen 

lopás miatt.
2. Kolveza József ellen lopás miatt.

— Istóczy Győző sajtóperében e hó 
30-án tartották meg a budapesti esküdt
szék előtt a végtárgyalást. —  A  közvádlót 
a kir. főügyész helyettese Fekete Ödön 
képviselte ki az esküdteket visszavetési 
jogát egészen kimerítette, mig Istóczy csak 
nyolez esküdtet vetett vissza, köztük egy 
pár zsidót és ezeknél is elvetendöbb 
kormányfizette hírlapírókat.

A vád tárgya volt „Az elzsidósodott 
Magyarország44 czimü czikk, moly ra. évi 
julius 15-én jelent meg a XII. röpirat 
10-ik füzetében s melyben az ügyészség 
a zsidó hitfolekezet elleni gyűlöletre való 
izgatást lát, 8 vád levelében különösen eze
ket emeli k i :

„A lig nehány óv múlva Magyarország 
fennállásának ezer éves ünnepét ülheti44, 
azon nézotet terjeszti s azon meggyőződésre 
akarja a közönséget juttatni, hogy „a zsi
dókkal az ezer óv ünnepén meg nem je 
lenhetünk44 . . „a zsidóktól előbb meg koll 
szabadulnunk.44 Mert —  úgymond — a 
zsidóság:

„idegen népfaj, romlott erkölcsökkel, 
kárhozatos charakterrel, szemtelen arozczal 
lopta be magát népünk közé, alávaló esz
közeivel urává lett erőinknek, s most fel
használja népünket szennyes önérdekből 
eredő s hazánk végkipusztulására irányzott 
machináczióira.44

„Ez ellen mit sem használ az uj jöve
vények haznfisága, melylyel oly fennen 
kérkednek. Ámítás, csalás, rut hazugság 
az, szánva a hiszékenyek s rövidlátók el- 
vakitására.44

Közéletünkben „nyomor44, „szegény
ség44 honol mindenütt az őslakosságnál, 
csak a zsidó . . . gyarapszik, halad, gazda
godik a mi verejtékünk, a mi jólétünk, a 
mi életünk árán.44 „Megrontotta egész köz
életünket, uj ferde irányba erőszakolta 
haladásunkat, behozott közénk bűnöket, 
melyek ismeretlenek valának addig, b el
lopta alattomos utain anyagi javainkat, 
szellemi erőinket, megmételyezte, kivet- 
köztette népünket régi erejéből, jelleméből 
s rabszolgáivá tette önöa érdekeinek.44

A főnemesi . . .  a középbirtokos osz
tály borzasztó pusztulásának —  a föld 
népe legnyomoruságosabb helyzetének a 
zsidóság oka.

„Az ügyvéd, orvos, szolgabiró, jbiró, 
ha nem zsidó, hát a zsidó zsebé
ben van, s ép oly eszköze a zsidónak, 
mint a paraszt.44 . . .

„A  szellemi munkát majd teljesen a 
zsidó monopolizálja44 . . .

„A  közhivatalnokot . . .  a zsidó vál
lalkozót, liferánsok korrumpálták, meg
vették44 . . .

„A z  országgyűlés tagjait a zsidók 
váltóikkal ép úgy megnyergeltók, mint a 
többit s az ötödfélszáz képviselő közt nincs 
tán ötven, ki ne zsidó érdekében, ne zsidó 
javára, ne zsidó mellett, ne a zsidó páráé

kor hogy valaha ennek ép ellenkezője fog 
bekövetkezni.

Szülői észrevették a szép tehetséget. 
Büszkék lettek a rendkívüli gyermekre. 
Ajándékokkal, mesés ígéretekkel jobban 
fokozták a gyermek hajlékony akaratát, 
és ez páratlan kitartással, vas-szorgalom
mal, törhetlen kitartással művelte és éle
sítette eszét, úgy, hogy, az érettségi 
vizsgálaton a mennyiségtan tárgyaiból ki
tünően érettnek nyilváníttatott.

De a mig egyrészt a fiú eszét mí
velte és gondozta, ez alatt teste a teher 
alatt naponkint gyengébb és gyengébb 
lett. Alig bírta már el a teste lelkének 
felséges súlyát.

És ennek daczára is a könnyelmű 
atyja óhajára a fiú magasabb taintézetbe 
vétette fel magát. S itt is csakhamar a 
bámulat és tisztelet tárgya lett. Éjt, na
pot összevett és szenvedélyének áldozta 
fel. Kimondhatatlan szenvedólylyel rakta 
az ekkor már betegeskedő fiunk egymás 
mellé a mathematikai száraz számait.

És ekkor szenvedélye tetőpontját érte 
el. A csillagok egymáshozi távolát egy is
meretlen módon találta kiszámíthatónak. 
Tanárai elismeréssel voltak iránta.

É b ezen idő óta vágyai nem voltak 
kielégíthetők soha. A végtelenségért rajon
gott, az kellett neki, hogy természetűhez 
képest minden akadály nélkül csaponghas- 
son. Abban lelte örömét, hogy a végtelen 
űrben kissebb-nagyobb méreteket tegyon, 
aztán Összeadjon, vonjon, sokszorozzon, 
osszon és a végtelen számokban vesszen cl.

S egyszer lelkének szálai annyira 
szétfutottak, hogy a központba nem tér
hettek vissza soha. Lelke nem talált 
többé nyugpontot, —  más szóval mondva: 
a hanyatló test gyengesége nem bírta 
meg a lélek növekvő erejét, s fiunk — 
me g ő r ü l t .

A halál jótékony keze raegérinté.
*

* *
O már nincs, csak emléke van a 

„modern44 nevelés jelzésére.
A  sokat szenvedett testnek könnyű 

legyen a föld.
Ifj. Jung Feri.

ceára szavazna. Vagy megvette, vagy ki
tartja, vagy megnyerte a zsidó őket ma
gának44 . . .  „a ház a zsidó érdekek kép- 
viselöháza44 . . .

„Táradalmunk a zsidó befolyás undok 
járma alatt nyög 44

„Az uzsora, a korrupezió a zsidók 
érdekében rontja a népet44 . . .

„8  ennek ellenében a zsidó semmit 
sem állíthat föl érdemül. —  Mert hogy 
ötven krajezárért felveszi történeti nagy 
embereink nevét, nem érdem, csak uj és 
méltó jellemvonása a zsidó szemtelenség
nek. Hogy felhagy a kaftán viseléssel, 
csimbók hordással s úgy a hogy a német 
beszéddel, az még mind nem érdem, csak 
külsőség csak ámítás.

„A  zsidó, zsidó marad lelkében és 
testében mindég, az nem változik ; külsőt, 
azt cserél mindannyiszor, a hányszor csak 
kell, hisz ott van példának a lengyel, a 
szanyol zsidó s itt vannak a „mieink.44 
Változott a külső, de nem a belső . . .

„A  zsidók erkölcstelen üzelmei egész 
közéletünket megmórgeztók, fejlődésünket 
ferde irányba vezették,44

„A  minden jónak, hazafiasnak esküdt 
ellenségei a zsidók, szaporodnak arány
talanul akárcsak a filokszera , ellenük 
semmi sem történik44 . . •

„Mindez a zsidó emanczipáczió be- 
hozttala óta van, keletkezése onnét datá
lódik, a zsidók szaporodásával egyenes 
arányban a baj egyre növekszik.44

A czikkiró tehát kimondja, hogy „mi 
ép nem hevülünk —  úgymond —  a zsidók 
magyarosodásáért, asszimilácziójáért, mi 
nem akarunk viperát nevelni melegíteni 
keblünkön 44

„Nekünk ép nem tesz különbséget 
vájjon a zsidó orthodox-e, neolog-e, status- 
quo-e, nómet-e vagy öt hatosos magyar,
—  tudjuk azt, hogy rossz, tudjuk hogy 
mindaddig romlására lesz hazánknak, mig 
átkos lehellete ezen a földön fertőzted a 
levegőt, melyet a geographusok Magyar- 
országnak hívnak.44

„Nekünk elvünk az, hogy a zsidó 
rossz s hogy javulásra képtelen, nekünk 
programmunk a z , hogy ki a zsidókkal 
Magyarországból! . . .  K i velők úgy a hogy 
lehet, ki velők úgy, a hogy kiverik a be
tolakodott tolvajt, a bitorlót, a meg nem 
érdomelt holyröl.44

A főügyészség erőlködése a vádbe
szédben rendkiküli volt, védő Vadnay 
Andor különösen kimutatni igyekezett, 
hogy a vád alá fogott czikk nem egy
vállas felekezet, hanem egy nópfaj ellen 
van intézve s ezt természetesen begyözte 
a vád ellenében. —  Istóczi személyes vé
dőimében elbeszélte röviden, mi utón lett 
ö zsidó ellenessé.

Az esküdszék 10 szavazattal 2 ellen 
Istóczyt felmenté és a bíróság elmarasz
talta az ügyészséget a védelmi és eljárási 
költségekben. —  Az ügyészség elbusulva 
magát ezen eklatáns kudarezon —  beje
lentő semmiségi panaszát.

—  A tiszaeszlári gyilkossági per.
—  Ma már tizenöt napja, hogy ezen per 
végtárgyalása folyik Nyíregyházán a kir. 
törvényszék előtt. A közvádlót Szeiffort 
főügyészi helyettes képviseli, azonban egész 
magaviseleté, minden ténykedése nem arra 
van irányozva, a mi hivatalbeli feladata 
és kötelessége —  a vád igazolására — 
hanem ellenkezőleg annak komprommitá- 
lására. —  A nyíregyházai keresztény ügy
védi kar jellemezvén ez eljárást, feliratot 
intézett az igazságügyérhez a botrány meg
szüntetése végett, eddig azonban ez iránt 
mi sem történt. Hírlik, hogy a főügyészi 
helyettes az igazságügyi minisztei étöl hom
lokegyenest ellenkező utasítást kapott a 
főügyészségtől s ez utóbbit a kormány —  
leszavazva Pauler igazságügyminisztert — 
pártolja. —  Mi azonban ezt nem hisszük, 
mert Paulernak volna annyi önérzete, hogy 
ez esetben oda vágná tárczáját az elnök
miniszter rendelkezésére.

Védők két keresztény ügyvéd, —  
keresztényeknek mondják magukat! —  
Eötvös Károly elpártolt volt Deákpárti 
közösügyes vitézből lett függetlenségi párti 
képviselő, kinek ténykedése és szövevényei 
zavarták meg a függetlenségi képviselők 
klubbjának egyetértését s ki az ügyének 
egészen megnyert s e részben független
ségét s pártnólkülisógót elhagyott egyik 
napilappal fő-fő védője lett a gyilkosok 
ügyének a jogszolgáltatást követelő köz
vélemény ellen. —  Funták Sándor volt 
fővárosi híres ügyvéd csak mellékes sze
repet visz. Eötvös támogatói három moz
gékony zsidó ügyvéd, özek vállvetve mű
ködnek, hogy a becsületes és lelkiismere
tesen valló tanukat haszontalan a tárgyhoz 
nem is tartozó, többször ismételt, —  nagy 
részben illetlen kérdésükkel kifáraszszák, 
felbosszantsák, ellentmondásokba keverjék, 
az utóbbi azonban nem sikerül nekik. —  
Eötvös annyira megfeledkezett ügyvédi hi
vatásáról, a tisztességről és becsülstérzés- 
röl, hogy a meggyilkolt Solymosi Eszter 
amúgy is annyira megszomoritott anyját 
oly kérdésekkel merészelte sérteni: „váljon 
Eszter leánya nem volt-e terhes állapot
ban?44 —  Ezt aligha tanulta keresztény 
hitoktatótól.

Valóban csodálatra és tiszteletre méltó 
a törvényszéki elnöknok, egy tisztalelkü, 
higgadt, napjainkban igen ritka jellemnek 
kifogyhatlan türelme, melyet a védők min
den fogalmat felülmúló túlkapásaival szem
ben tanúsít. —  Erólyt ellenükben nem 
alkalmaz, nehogy a tárgyalás menetében 
csak árnyékát íb ráfoghassák annak, hogy 
a védelem korlátozva lett volna.

Kihallgatva lettek zsidó tanuk, kik 
vádlottak mellett begyözendök voltak, hogy 
részint nem vehettek részt a gyilkosság
ban, mert másutt voltak az elkövetés ide
jében, részint, hogy megrontsák a terhelő 
tanuk vallomásait, a törekvés azonban nem 
sikerült annak daezára, hogy ezen mentő 
tanuk nem lettek kérdésekkel és ellen- 
kérdésekkel faggatva, felbosszantva és ki
fárasztva, óh a közvádló szerepet névleg 
vivő főügyészi helyettesnek nem állott 
érdekében ezen mentő vagy a vádat meg
rontó tanuk vallomásait próbára tenni!

Kihallgatva lett egy pár zsidó cselédi 
állapotban nyomorgó keresztény tanú is 
mentő tanúnak, különösen az iránt, hogy 
Scharf Móricz a zsidó fiú, ki a gyilkolást 
látta a zsinagóga kulcslyukán át, kínzással 
fenyegetéssel lett vallomásra késztetve, 
továbbá az előbbi hitelesített vallomását 
szabad lábra helyezése után kitanitva visz- 
szavont Sr.jilovics Jankel hullacsempé.szö 
zsidó vallatása eránt, ezen mentő tanuk, 
noha igen keveset lendítettek volt a vé
delem ügyén és hamisságukat, kitanitott 
voltukat homlokukon hordozzák, a kihall
gatás után furdalva lelkiismeretűk által a 
községi elöljáróság előtt visszavonták val
lomásukat s igy a törvényszék előtt újra 
kihallgatandók lesznek. Kihallgatandó lesz 
még egy eszlári asszony is ki eddig férje 
— zsidó szolga — által visszatartva nem 
fedezte fel azon eszlári zsidóasszonyt, ki 
Eszter ruháit vitte és átadta a tutajosok- 
nak a csempészett hulla felöltöztetésére.

A hullacsempészet ügyének tárgyalása 
e hetet foglalja el, talán sor kerül még az 
orvosokra és szakértőkre, megjegyezvén, 
hogy a budapesti orvosok és a természe
tesen nehéz csomó pénzen megváltott ber
lini orvosi vélemények a hullára nézve 
csak haszontalan, az orvosokat erősen 
korapromraittáló erőlködésekként tűnnek 
fel a tisztára felderített tényállás ellenében.

A jövő hét végére várható a per be
fejezése és ítélethirdetés, ama szövetkezet, 
mely rengeteg pénzt és hatalmat hoz moz
gásba, hogy a vallásfanatikusok bűnét el
takarja, ez által pedig az egész néze
tünk szerint a fanatikusok bűnében nem 
részes —  zsidóságot rósz hírbe hozza, 
eget-földet megmozgat, hogy a per ne a 
nyíregyházi törvényszék előtt végződjék 
be első fokú Ítélettel, most már saját mes
terségüket a tanuelökészitést, Eötvös reá
fogja a tárgyalás hallgatóságára, a mi ha 
tározottan arra vall, hogy már kétségbe 
esett védelmének sikerében, hírlapi Ilire 
kot szárnyaltatnak a védők, hogy a kor 
mány hatalmát fogják igénybe venni arra, 
hogy más törvényszék delegáltassék. Erre 
azonban a kormánynak nincs hatalma, ha 
csak azt nora tételezzük fel, hogy befolyást 
gyakorolhat a kúria elhatározására, a mi 
felettébb szomorú dolog lenne.

E zvii per tárgyalása egész Európában 
sőt azonkívül is nagy feltűnést keltő, a 
zsidó sajtó megfeszíti minden erejét, hogy 
azt a zsidókra kedvező, a vizsgálatra pedig 
sötét színben tüntesse elő, most mar nem
csak csináltak a levegőből rituális bün- 
csináló bandát, hanem már tanuelökészltő 
bandát is, találékonyságuk még ezzel nincs 
kimerítve, mintha bizony a kereszténység
nek volna szövotsége ellenük, mely számba 
vehető és akkor, midőn a kormány tett- 
leg köz vádló nélkül hagyta a per le
folyását, magán vádlót pedig kizár az elég 
helytelen büntető törvényszéki gyakorlat.

Valóban Magyarországnak igen-igen 
szomorú állapotait tünteti elő ezen per 
tárgyalása.

Különfélék.
—  Képviselőnk beszámolója. Dr. 

Czirer Ákos városunk fliggetlenség- 
párti országgyűlési képviselője vasár
nap délelőtt a tizenegyórai vonattal 
érkezik városunk falai közé. Délután 
n é g y  ó r a k o r  tartja  beszámoló be
szédét a „ H a t t y ú "  nagy-termében, 
melyre pártunk híveinek különös 
figyelmét, kiváló érdeklődését hívjuk 
fel. — Este nyolez órakor országgyű
lési képviselőnk tiszteletére a  „ H a t y -  
t y u “ - ban díszvacsora rendeztetik. 
Egy teríték 1 frt. Részvételi-jegyek 
kaphatók esti hat ó rá ig : Simonfay 
János, Bőhm C. F., Szucsics Károly, 
Lili János, Uatkovics Ferencz, Radó- 
csay Mátyás uraknál.

—  A választók névsora. Pécs szab.
kir. város választó-kerület központi vá
lasztmánya részéről közhírré tétetik, hogy 
az 1884-ik évre szóló választói névjegy
zéknek hivatalbóli összeállítására kiküldött 
kiigazító bizottság munkálatát befejezvén, 
a bel-, siklósi-, szigeti- és budai külváro
sokról külön szerkesztett s ezen központi 
választmány által is felülvizsgált névjegy 
zékek folyó 1883-ik évi julius hó 5 ik 
napjától ugyan e hó 25-ikéig bezárólag 
terjedő időközben, a városház iktatóhiva
talában, a város hatósága egyik tagjának 
jelenlétében közszemlére kitétetnek, mely 
idő alatt, azok mindenkor reggeli 8 órá
tól 12 óráig bárki által is betekinthotök 
és ugyanazon napok délutáni 2 órájától 
6 órájáig lemásolhatók. Egyúttal közhírré 
tétetik, hogy az ekként összeállított név
jegyzékek ellen netán teendő, a központi



választmányhoz czimzett s kellő okmá
nyokkal felszerelt Írásos felszólamlások, a 
fenti órák alatt, a névjegyzék kitétele 
napjától egész 15-ikéig bezárólag terjedő 
időközben nyújtandók be, a választók 
névjegyzékének felügyeletével megbízott 
hatósági tagnál, ki azokat azonnal beik
tatni s arról kívánatra elismervényt adni 
köteles. Ezen határidő alatt beérkezett fel- 
fol. amodások f. hó 16-tól 25-ig bezárólag 
mindenkor reggeli 8 órától 12-ig és d. u. 
3 órától 6 óráig lesznek ugyan már a 
föntebb említett helyiségben betekinthetök, 
mely határidőn belől azokra az, aki felszó
lítva jogosítva van, minden egyes esetben 
észrevételeit beadhatja. Később teendő 
felszólamlások visszautasittatnak.

—  A baranyamegyei tisztviselők 
egyletének alapszabályai a napokban ér 
keztek le a belügyminisztériumtól, elláttatva 
a szükséges jóváhagyási záradékkal. — 
Az uj egyesület ma (szombat) délután f> 
órakor tartja a városház nagytermében 
A i d i n g e r  János polgármester, mint az 
egylet elnökének vezetése alatt e l s ő  vá
lasztmányi ülését.

—  Pandúr-világ. A haldokló pan- 
dur-világ gyönyörűséges múltja ismét gaz
dagodott egy brutális eseinónynyel. —  
Ka le k é r  Károly, helybeli polgár, múlt 
pénteken fiával, saját kocsiján a harkányi 
búcsúra hajtatott. A kocsin ült még egy 
huszár-őrmester, névleg P i n t é r  Mátyás 
és egy nő. A siklós-harkányi útvonalon 
utánuuk hajtatott N é m e t h György sik
lós-járási szolgabirói segéd, ki valószínű
leg szintén a búcsúra volt menendő. A 
szolgabiró-segéd kocsisa, mivel nem vette 
észre az — e l ő t t ü k  haladó kocsi gyeplő- 
tartója, hogy nagyhatalom : t é n s t e k i n 
t e t es  s z ó g a b i r ó  uras  ág  ül a kocsi
ban h mivel nem tért ki lóhalálában a 
kommandóra előlük, meg aztán a lovak 
nagy port merészkedtek verni; ura utasítása 
folytán a lovak közé csapott és elkerülve 
K a l c k e r  kocsiját —  m o g v a g d o s t a  a 
kocsin ülőket. Ezen embertelen brutalitásnál 
csak a szerencse volt nagyobb, hogy a 
kocsin ülök szeme nem folyt ki az ostor
csapások alatt. A téns szógabiró ur azon
ban ezzel még nem érte be, hanem — 
mert fenyegetőzni vakmerösködtek az ok- 
nélkül megostorozottak ; pandúr - testőre 
által letartóztatta Kalckert s csak hosz- 
szas hatalmaskodás után bocsátotta el. —  
Kalcker másnap jelentést tett a főispánnál 
s mint rendör-szakaszvezetö, a városi kapi
tányságnál is. P i n t é r  Mátyás a 7-ik hu
szár-ezrednél szolgáló őrmester hasonlókép 
jelentést tett a katonai parancsnokságnál. 
Reméljük, ha van még egy parányi csepp 
igazság a földön, úgy a jogorvoslat nem 
marad el.

—  Ut-rendörség. Ilyen nálunk bol
dog Magyarországon még ez ideig, fájda
lom —  nincs. Különösen hetivásárok al
kalmával az országutakon közlekedők között 
fel-felmerülő botrányos esetek mindmeg
annyi szomorú bizonyítékai annak, hogy 
utrendörség nélkül közutainkon nemcsak 
a személy- és vagyon-biztonság van ve
szélyeztetve, hanem a közlekedés is meg- 
nehezittetik s számtalan baleset történik 
egyik-másik borittas vagy rosszakaratú 
kocsis kihágásos viselkedése folytán. Kü
lönösen tapasztalhatók a pécs-roohácsi, 
pécs-péesváradi és pécs-siklósi utakon 
közlekedő falusi atyafiak botrányos cse
lekedetei. A csárdák előtti kocsi-tor
lódás , kerültetés , löcs-szakitás , föl
dön tété* — napirenden van és nincs a 
ki a baj elejét venné. Szerény vélemé
nyünk szerint a szolgabirák volnának hi
vatva az ut rendőri felügyeletet gyako
rolni, csakhogy nem ám úgy, mint a hogy 
azt tudósításunk szerint a siklós-járási 
szolgabirói segéd gyakorolja. Mellette va
gyunk és örömmel üdvözlünk minden üd
vös és jogos intézkedést, legyen bár az 
tulszigoru; de annál inkább elitéljük az 
oknélküli önkénykedést, basáskodást.

—  Egy kis trombita-szó! A városi 
zene-egylet tudvalévöleg minden évben ré
szesült és részesül is pár ezer forint szub- 
veuczióban, melyért ez előtt,még a katonai 
zenekar városunk falai közt nem tartóz
kodott: némi, ismételjük — né mi  szolgá
latot igyekezett tenni azáltal, hogy utasí
totta a zenekart, miszerint a közönség 
mulattatására hol a séta-, hol a fő-téren 
játszék vagy egy másfél órahosszat, ha 
mindjárt negyed órás pauzákat tartva is. 
A zenekar az utasításnak megfelelt annyira 
a mennyire. Ha borult idő nem volt, hal
lottunk egy-pár „ k l a s s z i kus  h op szu-ot. 
Klászikusnak mondjuk és nem közön
ségesnek, noha bizon eléggé az; mert nem 
akarjuk megsérteni a nm i v ó s z “ és 
„ m i b á r d o l ó 44 urakat. Ma már, mióta a 
katonai zenekar városunkban székel, a 
városi zenekar trombitája hallgat, akár 
a város téns tanácsa a katona-kórház 
ügyéről! Mi az oka? Nem tudjuk 1 A 
szubvenozió nem szűnt meg, hanen a zene 
beszünt. Furcsa! Vagy hogy azt hiszik, 
hogy — mivel a katonai zenekar, D r a u t h  
ezredes szives jóakaratából játszik hébe 
hóba a sétatéren, hát a városi zenekar 
alhatik az Úrban ? Korántse higyjék ! A 
szubvencziót nem tisztesség oly anglus 
flegmával zsebre vágni, mintha biz az 
afféle muszáj-fizetség volna. Tessék érte 
illő szolgálatot tenni. A szubvenczió az 
adózó közönség zsebéből kerül ki, ezt 
nem illik figyelmen kívül hagyni.

— Meghívó. A pécsi I. veterán és 
betegsegélyzö egylet folyó hó 8-án az 
üszöghi erdőben alaptőkéjének gyarapítására

jótékonyczélu sorsjáték- és tánczczal egybe
kötött kirándulást rendez. Belépti dij 30 kr., 
melyhez egy drb sorsjegy dij nélkül adatik; 
10 évon alóli gyermekek 10 kr. belépti dijat 
fizetnok. A kirándulás alatt a péosvárosi ze
nekar fog működni. Este 6 és 7 óra közt 8 
nyeremény-tárgy nevezetesen 4 férfi, 1.) 
egy arany pecsét - gyűrű, 2.) egy ezüst 
óra, 3.) szintén egy ezüst óra, 4.) egy pár 
arany inggomb, és 4 női 1.) egy női pe
csét-gyűrű, 2.) egy arany medailon, 3.) 
egy arany kereszt, 4.) egy pár fülbevaló 
fog kisorsoltatni. A nyeremény - tárgyak 
Engeszer Miklós ur aranyműves kira 
katában megtekintés végett ki vannak 
téve. Sorsjegyek 10 krjával kaphatók. 
Belépti-, úgy sorsjegyek előre válthatók 
Engeszer Miklós, Böhm C. F. szigeti 
külvárosi kereskedő és Muldini Lukács 
Uvegárus uraknál; — a kirándulás nap 
ján pedig 40 krjával a pénztárnál. Ked
vezőtlen idő esetében a kirándulás f. ó. 
julius hó 15-én tartatik meg.

—  A „Pécsi Polg. Kaszinómely 
helyiség hiányában aktív szereplését egy 
pár óv óta felfüggesztette; jövő héten köz
gyűlést tartand, melyre az uj s régi tagok 
valamint a nagyközönség figyelmét fölhív
juk. A közgyűlés a gyár-utczában levő 
„ K o m l ó u-féle kert helyiségében tartatik. 
Tárgya: tömörülés és az egyleti helyiség 
kibérlése. Egyideüleg helyén látszik lenni, 
ha a t. érdekeltek tudomására juttatjuk 
az egylet czélját is ezúttal. 3. §. „A  z 
e g y l e t  e g y s z e r  és m i n d e n k o r r a  
me g a l a k u l v á n ,  e z é  Í ja,  h o g y  t a g 
j a i  á l l a n d ó  g y ü l h e l y e n ,  a mü v e i t  
t á r s a d a l m i  é l e t  f e j l e s z t é s é t  e l ő 
mo z d í t ó  b a r á t s á g o s  ö s s z e j ö v o t e -  
l ek á l t a l  a k e l l e m e s  s z ó r a k o z á s  
ós o l vasás ,  úgy  a t e s t e d z é s  ke l l ő 
mé i t  é l v e z h e s s é k . u Az egyleti tagok 
magukat 3 évre kötelezik évi 6 frt tag
sági dij mellett.

—  Eb-adó. A város tanácsa fel- 
hivja a közönséget, miszerint az eb-adó 
fizetésére alapul vett egy óv junius hó 
végével lejárt; ennél fogva a f. é. július 
hó l  étől számítandó ujabbi évre az ebeik 
minősége szerint reájuk kivetett ebtartási 
dijat a város házi pénztárába f. julius hó 
alatt befizessék s az ebvédjegyet és bár- 
czát a rendőrkapitányi hivatalnál beszerez
zék annál is inkáb, mert a jelzett hó le
folyása után az oly ebek, melyekért a 
megjáró díjak be nem fizettettek és véd
jeggyel el nem láttattak, a szabályok ér
telmében elpusztittatnak.

—  Nem rossz. X. vagyonos úri 
ember beállit egy helybeli könyv- és hang
jegy kereskedésbe és kóri a legújabban 
megjelent kótákat. Elé raknak nagy vá
lasztékban. Hosszas turkálás után egynek 
megkérdi az árát; nagyon drágálván, má
sikat választ, azonban ezért is sokallotta 
a kért árt, tovább keresgélve kiválasztott 
egy harmadikat, meg azonban őzt Rém 
vette, hanem azt mondta a kereskedőnek, 
hogy: „Legyen szives holnapig kö l csön 
adni, otthon lemásolom és szépen, tisztán, 
minden gyűrődés nélkül visszahozom !M —  
Ez már aztán takarékosság!

—  A pécsi izr. elemi népiskolában 
az idei zár vizsgálatok f. hó 8- és 9-én 
fognak megtartatni, melyekhez a t. szülök 
s tanü :ybarátok tisztelettel meghivatnak.

—  Tolvaj. A múlt héten Branga 
nómet-bólyi illetőségű pinezér, kaposvárott 
urától V  e i s z Mihály csapiárostól több 
ruhaneműt és 13 pengőt, tolvajolva el — 
megugrott és P é c s r e  jött. Városunkban 
a hét folyamán egy kaposvári ember fel
ismerte a jómadarat s azonnal jelentést 
tett a rendőrségnek. Rendőrségünk a tol
vajt elfogta, letartóztatta. Az ellopott tár
gyak közül csupán a rajta levő bársony
kabát került meg s a 13 forintból egy-pár 
krajezár.

—  Halálozások. Stumpf Jozefa e 
hó 1-ón élte 53 ik óvóben, — Obetko 
Vilma — Obetko Zsigmond kereskedőnek 
leánya élte 21-ik évében junius 30-án 
halt meg. Béke hamvaikra!

—  A fegyver- és vadászati adóról 
szóló törvény végrehajtása iránt a m. kir. 
pénzügyminiszter körrendeletét adott ki. 
A rendelet mindenek előtt figyelmeztet a 
régi ós uj törvény intézkedései közt lé
tező azon különbségre, mely szerint a lő
fegyverek jövőben nem fognak az adó- 
összeirás alkalmával összeiratni, hanem e 
helyett kötelesek lesznek a löfegyvertulaj- 
donosok a bejelentést egy o czélra szol
gáló űrlapon a községnél vagy adóhiva
talnál benyújtani. A bejelentés élőszóval 
is történhetik, az esetben a bejelentő la
pot a községi jegyző tölti be. A vadá
szati jegyet ezentúl az illetékes kir. 
adóhivatal szolgáltatja ki. Az uj törvény 
szerint mind a fegyveradó, mind a vadá
szati adó egyenesen adó czirnén vettetik 
ki s szedetik be.

—  Wemer Magdolna k. a. nyil- 
vánossági joggal felruházott tan- és leány- 
nevelő-intézetében f. ó. junius hó 26- és 
27-én tartattak meg a zárvizsgálatok. Mint 
az eddigi években, úgy az idén is az ér
deklődés a szülök és tanügybarátok kö
réből igen szép közönséget vonzott a 
vizsga-terembe, honnan az érdekelt nagy 
többség a növendékek neveltetését illető
leg a legszebb megelégedéssel távozott.

—  Éjjeli csendzavarók. Mindig
voltak és vannak emberek, a kik abban 
találják mulatságukat, ha másnak bosszú
ságot szerezhetnek. Kedden éjjel is adta 
elő magát egy oly eset, mely éppenséggel 
nem válik tisztességükre azoknak, kik

azt kisütötték ós véghez vitték. Állítólag 
négy intelligens (?!) fiatal ember éjjeli 1 
óratájban a Makár-utczában lakó Schön- 
berger asztalos czógtábláját félig lefeszí
tette s aztán valóságos tatárjárás módra 
tovább állt. Szerencséjük, hogy ideje
korán kereket oldottak, mert az asztalos- 
legények már czihelődtek, hogy egy kis 
móresre tanítsák a kóbor lovagokat.

—  Beethoven hajfürtje. Érdekes 
ereklyének van birtokában a pécsi dalárda, 
melyet Hölzl Ferencz, a pécsi székesegy
ház karnagya ajándékozott neki. Ez Be
ethoven hajfürtje. Három jó barát, akkor 
még zsenge ifjak, várta szorongó kebellel 
a kikerülhetetlen csapás hírét, mely 1827. 
évi márczius 27-ón negyed 6 órakor este 
a művészvilágot csakugyan befutotta: Be
ethoven nincs többé! Dr. Schmidt Ágos 
tón, későbbi elnöke a bécsi „Miinnerge- 
sang8-Voreinu-nak, Szauter Antal költő ós 
Hölzl Ferencz volt a három jó barát. A 
gyászoló kis társaság Szántért küldte ki, 
hogy győződjék meg személyesen a szo
morú valóról. Szauter küldetéséről csakha 
mar haza tért, igazolta a csapást, mely a 
művészetet érte s egyszersmind könyezö 
szemekkel vett ki egy gondosan kezelt 
kis csomagot zsebéből, felnyitotta s meg
mutatta társainak; egy hajfürt volt, Szau
ter elmondá, hogy a halottas szobában egy 
ollót pillantott meg, ezzel egy pillanat 
alatt levágta a nagy halott fejéről a für
töt s azt elrejtve, távozott a szomorú hely
ről. A becses emlék Hölzl Ferenczre bí
zatott, aki később a pécsi székesegyház 
karnagya lett, s most is az. Hölzl ur az 
ereklyét a pécsi dalárdának ajándékozta, 
mely azt, valamint dr. Schmidt Ágost iga
zoló okiratát, üvegszekrénybon drága mű
tárgyként őrzi. Mint értesülünk, külföldi 
útjában magával viszi a pécsi dalárda e 
hajfürtöt, úgy a négyszer kivívott győze
lem tanujoloit, a nyert dijakat, s mindeze
ket legalább egy napra kiállítja ott, ahol 
hangversenyezni fog.

—  Uj népzenekar. Dankó Gyula 
elutazása után, L a t i n c s i c s  János uj 
népzonekart alakított városunkhan. Az uj 
zenekar vezetője V ö r ö s  Gyula, Dankó- 
nak volt s előnyösen ismert első hegedűse* 
Az eddig tartott hangversenyeik jó jövőt 
helyeznek kilátásba.

—  H arkány i fürdőből. —  M a i na
pig van fürdővendég 924 személy, passans 
1470 személy. —  Harkány 1883. julius 
5-én. Koncsok, f. biztos.

—  m gyógyszertár lett megnyitva 
múlt hó 21-ón Dunaszekcsőn a „ V ö r ö s  
k é r é s z  tu-hoz ezimezve, mely Csurgay 
Kálmán gyógyszorész tulajdona és az élő- 
haladó kor igényeihez képest van fel
szerelve. —  Nagy hiba azonban, hogy a 
magában is népes Dunaszekcső városkának, 
de kivált környékének, igen szükséges 
orvos hiányzik, o bajon azonban, mint la
punk mai számában folvott pályázati hir
detményből látszik, nem sokára segitvo lesz.

—  Nagy szerencsétlenség e hó 3-án 
Londonban. Egy hajó a vízre bocsájtáskor 
oldalt folduit ós elsülyedt rögtön. —  A 
tenger árja akkor rendkívül nagy volt s 
csak kevesen voltak megmenthetők a se
gély csónakok által, a szerencsétlenek 
számát 150-re teszik s voltak többnyire 
mérnökök, tűzoltók és ácsok, a búvárok 
beszélik, hogy a felfordult hajó tele van 
holttestekkel.

—  Mit nem tud Kossuth ? A „ Pesti
Naplóu ma Kossuth iratai IV. kötetéből 
egy fejezetet közöl, melyben többi között 
a következő érdekes adoma van elmondva: 
A „reklám41 szó eszembe juttatja egy bos
toni Yankee élelmességét, mely a reklám
mesterség mezején igazán unikum. Irataim 
I-sö kötetének előszavában (X V II. lap.) 
említés van az ünnepélyes fogadtatásról, 
melylyel Massachussets állam 1852-ben 
megtisztelt. Meghatóan nagyszerű jelenet 
volt. A  térről, melyen 30 ezer főnyi milícia 
felett szemlét tartottam, a kapitóliumhoz 
hajtottunk, melynek nyílt oszlop-csarnoká
ban a szenátus és képviselőház elnökeik
kel s az államkormányzóval élükön, fedet
len fővel vártak. A  mint épen kilépendő 
valók a kocsiból, hogy felmenjek a kapi
tóliumhoz felvezető óriási lépcsőn, mely 
jobbról-balról a világ minden zászlójával 
(az osztrák házét kivéve) fel volt lobo
gózva, egy ember egy ölnyi nagyságú 
színes papirivet dobott be a kocsimba; 
nem volt időnk megnézni, hogy-mi? egyik 
segédem összehajtva zsebre tette. A mint 
a fogadtatás végeztével szállásomra haj
tattam, útközben megnéztem. És mi volt 
rajta? „je vous la donne en miile, on un 
millión44 mint a franczia szokta mondani 
(ezeret, egy milliót egyre), hogy senki 
sem találja ki. — Legfelül könyöknyi 
óriás betűkkel e szó „Kossuth44, utána ap
róbb betűkkel pár magasztaló sor, hogy 
minő nagy ember, minő derék ember, s 
tni sok mindenfélét tud az a Kossuth, az
tán nagyobb botükkel a következők: „de 
egyet még sem tud az a Kossuth! nem 
tud inget varrni. Azt én N. ÍJ. tudok! 
Boltom ilyen utcza, ilyen szám. Árak, stb. 
Az egész város tele volt aggatva ezzel a 
plakáttal. A  nap ünnepoltje voltam; a ku- 
bitális Kossuth szó megállította az embe
reket, mindenki elolvasta. —  Ez aztán 
„reklám44! -------

—  Majmok és az asszonyok. Az 
angol törvények teljes önállóságot biztosi
nak a nőknek vagyonilag, azonban a férj 
nem tartozik felesége adósságait kifizetni, 
de a törvények értelmében felelősségre 
vonható, ha neje mást rágalmaz. így a

napokban egy boldogtalan férjnek 400 
font sterlinget kellett fizetnie, mert rágal
mazott. A férj hallani sem akart a fize
tésről, a bíró erre lehordta, hogy nem 
viseli úgy magát mint egy gentleman. 
A közvádló vádbeszéde nagy derültséget 
keltett. „Egy nagy bírói tekintélyre —  
így szónokolt —  Seldon lordra hivatko
zom, a ki azt mondá: Ha valaki majmot 
tart, annak meg kell téríteni az összetört 
porczellán cserepeket is. Ez vonatkozik 
a feleségtartásra is. Rágalmazási pereknél 
a férj a felelős, ha mindjárt egy szót sem 
szólt; feleségéért őt kell felelősségre vonni.

— Kimulaíás. A pécsi kath. legényegylet 188.1. 
évi junius hó 24-án tartott juniálisáról. Bevétel 
23S frt 30 kr. Kiadói* 102 frt 19 kr. Maradt 130 frt 
11 kr. Felülfizettek : Károly Iguácz 5 frt, Mendlik 
Ágoston 5 frt, Zelesni Károly 1 frt Erdődi 10 kr, 
Thurn István 40 kr., Halászok Vinczéné 40 kr., 
Török Antal 10 kr., Kremling Károly 2 frt, Pertl 
Antalné 80 kr., Ilirczi Fereucznó 70 kr., Kele
menné 60 kr., Jászai József 20 kr., Lács János 
40 kr., Heiland Nándor 10 kr., Hippan Ferencz 
1 frt, Bézl Fábián 20 kr., Jozipovics Mari 30 kr. 
Hajdú György 50 kr., Kanfmann Lajos 50 kr. 
A  nemeskeblH adakozók fogadják a legőszintébb 
köszönetét.

—  Egy alsóbb rendű állami tiszt- 
viselö méltányos díjért óhajtana egy ügy
védi irodában hivatalos órán kívül, akár 
ív-számra akár pedig óránkénti díj mel
lett — dolgozni. Egyszerűbb kérvények, 
keresetek stb. fogalmazásában is jártas
sággal bír, és jó bizonyítványokkal ren
delkezik. —  Útbaigazítással szolgál a lap 
kiadóhivatala.

—  Egy oklevelén tanító ajánlkozik a 
vakáczióra előnyös feltételek melleit helybeli 
kisebb (6— 14) éves tanulók oktatására. Tu
dakozódhatni kiadóhivatalunkban.

Irodalom .
=  780 magyar népdal zongorára. A „Magyar 

Dal-Album-ból, megjelent a IV-ik kötet 9-ik iizote 
a 761—78". számú, következő dallamokkal: 1. 
Patyolaton a kuruez. 2. Pásztor vagyok az alföl
dön. 3. Pesti kaszárnya. 4. PjrOH alma gömbölyö. 
5. Piros a te kendőd. 6. Rég elhullott a levele. 
7. Síkos a hó, szalad a szán. 8. Szállj le huszár 
a nyeregből. 9. Száraz ágra száll a gerle. 10. 
Szereti a hal a vizet. 11. Szeretlek, szeretlek an
gyalom 12. Szerettelek kedves rózsám. 13. Széles 
az én kedvem ma. 14. Szép a hajnal pipi-piros 
nyílása. 15. Szép a világ, édes az élet. 16. Szépen 
mosolyg a nap. 17. Színtelen, színtelen. 18. Szity- 
tya vitézek. 19. Szól a lélekharang . . .  20. Szól 
a világ, mit hajtok rá. — A „Magyar Dal-Album“ 
IV. kötete ismét 10 havi füzetben jelenik meg ós 
pedig 200 dallamtartalommal. Előfizetési ár egész 
évié : 10 füzetre 1 frt 80 kr, félévre: 5 füzetre 
90 kr. Eyyos füzet ára 25 kr. Minden füzet bér
mentve küldetik szót. Előfizetések legczélszerüb- 
ben postautalványon a „Magyar Dal-Albumu ki
adóhivatalához Győrbe intózendők.

— Ifjabb Nagel Ottó budapesti könyvkereskedő 
kiadásában megjelent a ,,Magyar általános leve
lező és házi titkár11 2-ik fiizote. (Szerkeszti Knorr 
Alajos). E füzetet a szerkesztő a mondatoknak 
ismertetésével kezdi, ismerteti a helyesírás: je le
ket s azok használásának szabályait; megkezdi 
a levélírás szabályainak ismertetését, szól az 
Írásmódról, annak különböző nemeiről és kelléke
iről, közli a levélírás módjának kellékeit, áttér 
a levelek formaságaira; ezek közt ismerteti a 
levelek belformaságait, felírást, megszólítást, a 
le»él előrészének bevezetésének czélját és tartal
mát ; szól a levél tartalmáról, a tárgy előadásának 
módjáról a lóvéi berekesztéséről az aláírásról és 
névről, a kelet és utóiratról; értekezik a külfor- 
maságokról, ismerteti a levél czimzés szabályait, 
végre szól a czimekről, s közli a különböző ma
gyar czimeket betűrendben. E tartalmas füzet ára 
30 kr. Ugyanazon kiadónál megrendelhető az 
„Önügyvéd“ füzetekben, fél, és egész kötetben 
és diszkötésben.

=  Magyarország havifolyóirat a magyarosodás 
érdekében. Kiváló dolgozótársak közreműködésével 
szerkeszti Ardényi Dezső. Megjelent a júniusi 
szám szokott gazdag ós változatos tartalommal. 
Miután e hézagot pótló folyóiratról ajánlva és 
elismerőleg már töbször megemlékeztünk, ezúttal 
még csak azt jegyezzük meg, hogy az julius 1-ón 
uj folyamot kezd, s félévi előfizetési dijja 2 frt, 
negyedévre 1 frt. — Ajánljak előfizetésre.

=  Az osztrák-magyar monarchia térképének 
a katonai földrajzi intézet által készített legújabb 
füzete 32 lapot tartalmaz, melyek közül 8 Cseh- 
orszégra, 11 Magyarországra, 4 Isztriára, 9 Szla
vóniára és Horvátországra vonatkozik. A nagy 
térképből eddig 464. lapot bocsátottak közre s 
Csehország térképe most már egészen teljes. Meg
jelent továbbá Prága és Zágráb környékének 
térképe is, mely négy-négy lapból áll b mind
egyiknek közepére esik az illető város. Feketo 
nyomásban Prága térképe 90 krajezárba kerül. 
Zágrábé 1 frtba, színes nyomásban Prágáé 1 frt 
30 krba. Zágrábé 1 frt 50 krba. E 23. sorozattal 
együtt 446 lap jelent meg eddig ez uj térképből, 
melyek (egyenkiut 50 krjával) kaphatók a cs. kir. 
katonai földrajzi intézet főraktárában (Lechner R. 
cs. kir. ndv. könyvkereskedésében, Bécs, Graben 
31) s általa minden más könyvkereskedésben,

Szerkesztői pósta.
— Laskái polgárnak. — Igen sajnáljuk, hogy 

tudósítását névtelensége miatt nem adhatjuk. — 
Nekünk ismerni kell a tudósítót, hogy megbízha
tósága felett megnyugtatva legyünk, habár nevét 
a lapban nem is nyomatjuk ki.

3ST s r i l t - t ó r . * )

Salvator
elsőrangú vasmentes savanjúviz,

lithium és bornátriumhaii gazdag for
rás, orvosi tekintélyek .által a légző és 
emésztési szervek hurutos hántalmainál ren
delve ; — kiváló szer a köszvény, hólyag 
és vese bajoknál. Borral használva igen 
kellemes üditö-ital. 129. (20— 10)

Kapható ásványvíz-kereskedésekben 
s legtöbb gyógyszertárban.

Sa lvator-forrás ig a iga tó sá g  Eperjesen.
Budapesten főraktár ÉDESKUTY L. urnái.

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

Ramazetter Károly urnák helyben;
A „Fűnfkirohner Zeitung11 52. számában meg

jelent felszólítására indíttatva érzem magamat a 
kővetkező válaszra :

Minthogy önnek valamennyi ée pedig 1879, 80 
és 81-ik évekről összesen 313 frt 14 kr. értékű és 
a („k Ö 8 z ö n e t t e l f e l v e t t e m "  megjegyzéssel 
ellátott számlái kezemben vannak, gyanítom, hogy 
ön komorkórságban szenved és hogy veleje beteges! 
Ezt már onnét is következtetem, mert ön egyszer 
panaszkodott nekem, hogy soha sem tud aludni!

Szivemből szánom Ramazetter u rl És mentői- 
előbbi javulást kívánok, kölönben az ön- és Llpótmezö 
közti távolság sokkal gyorsabban kissebedhetnék, 
mintsem ön azt kívánná!!!

Pécs. 1883. julius 2-án.

Lazsovics László.

iT-A-GTST f e e e n c z
laptulajdonos.

H a k s c h  E m i l ,  IC is  J ó z s e f
felelős szerkesztő. szerkesztőtárs.

H irdetések:
Első ügyvédi-ügynöki-iroda.

(Fennáll 1876-ik év óta.)

Vidéki ügy véd társaimtól, egyletek-, 
társulatok-, közegek- és magánzóktól stb. 
elfogadok minden megbízást, mely tör
vénykezési vagy közigazgatási ügyekben 
a Budapesten székelő kir. minisztériumok, 
kir. curia, váltó- és egyéb törvényszékek, 
társulatok- ós egyleteknél közbenjárás!;, 
kölcsönügyleteket, szorgalmazást, értesíté
seket stb. igényel. Eszközlök ezógbejegy- 
zéseket, készítek vád- és védiratokat.

Czólja ügyvédi irodámnak: a vidéki 
ügyos-bajosokat a jövésmenési, utánjárási 
idötöltési terhes költségektől megmenteni, 
gyors, kimerítő, alapos tudósításokkal szol
gálni és hol akadályozva lonnének, kép
viselni stb.

A díjak előre küldendők be. Egy fél 
napi időnél többet nem igénylő eljárásért 
1— 3 frt.

Irodám h e l je : Budapest, 9. kér. Csillag-ntcza 8. s z .

Résö-Ensel Sándor.
168. (3—2) köz- és váltó-ügyvéd.

Ház bérbeadó!
Pécsett a Maj láfh téren  5. szánni 

egész ház, mely áll 4 szoba, konyha, 
fakamara, pincze, padlás ée száraz 
bejárásból, f. é. ok tóber hó 1-töl 
bérbe adatik. Értekezhetni ugyanott 
a tulajdonosnál. 192. (i_ i)

Árverési hirdetmény.
A „pécsi ta k a ré k p é n z tá r11 Igaz

gatósága ezennel közhírré teszi, hogy 
a uádasdi R ausclienberger-té le , a 
710. sz. tjkben felvett 473b b. sz. sz. a. 
belsőségen épült 247“ sz. ház, udvar 
és 474. h. sz. sz. a. kertre nézve, N á
dasáén  a helyszínén 1883. évi jú liu s  
hó 15-én d. e. 11 ó rakor iinkénytes 
á rverés ta r ta tik .

A venni szándékozók a kitűzött 
nap, s helyre 250 frt készpénz, illetve 
óvadékképes papírokkal ellátva ezen 
nel meghivatnak.

Az árverési feltételek Tekintetes 
Horváth Mór kir. Járásbiró urnái Pécs 
váradon. — ágy a „pécsi takarék 
pénztár Igazgatóságánál Pécsett, be 
tekinthetek.

Kelt. Pécsett, 1883. évi junius hó 
2G-án.

A „pécsi takarékpénztár11
174. (í—i) Igazgatósága.

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

je leH  liatíÍHii g y  ó g y B ze r a g y o m o r  m in 
d e n  b á n t a lm a i  e l l le n ,

ás felülmúlhatatlan az ét
vágy-hiány, gyomor- 
gyengeség rosszagu 
lehelet, szelek, sava
nyú felbütögéa, kó- 
llka, gyoinorhurut, 
gyomorégés, tiugykö- 
képzödes, túlságos 

nyálkakepzödé* sár
gaság, undor ás há
nyás, fő fá jás (ha az a 
gyomorból ered), gyo- 
morgörcs, székszoru- 
lat, a gyomornak túl
terheltsége étel éN ital 
által, giliNzta lép ás 
májbetegség, arany- 
eres báutalmak ellen. 

99^  E g y  ü v e g o s o  á r a  lia ss^ iiá - 
la t l  u ta ^ itá ^ ts a l e g y ü t t  3 5  R í ’. 
Kapható : Pécsett Balás Ödön, Kovács M i
hály és Sip'ócz István gyógyszerész úraknál. 
Valamint az osztrák-magyar birodalom minden 
nagyobb gyógyszertárában ós kereskedásábeu. 

Központi szétkitldési raktár nagyban és 
kicsinyben.

BRADI KÁROLY.
az „ ő r a n g y a l h o z 11 czimzett gyógyszertáráién 

Kremzierben, Morvaországban
99. (0 -1 8 )



■ stragon - M ustár
' patent csomagolásban.

Jschmidt V iktor és fiaitól, 
lse B écsi k ü lö n leg esség , (26—i) 
legjobb belföldi minőség, */•» Vei V* kilós üve
gekben a valódi védjegygyei ellátva kapható 
minden fűszer- és csemege-kereskedésben.

2298
.Í.188Ö

Mohácsi járás szolgabirájától.

Pályázati hirdetmény.
Duna-Szekcsö, B aar, Somberek, 

Rácz-Görcsöny, Szabar éa Doboka 
közaégekböl alakult közegéazaégi kör 
réai'.ére azervezett óa évi 200  frt. tisz
telet díjjal javadalmazott D u n aszek -  
cnöí körorvosi á llá sn ak  D unaszek- 
csöben mint a körorvoa azékhelyén 
választás utján leendő betöltésére ha
tárnapéi f. év i jo liu s  hó 29-ik  nap
ján ak  reg g e li 9  órája tűzetik ki.

Felhivatnak mindazon okleveles 
orvosok, kik ezen állás elnyeréséért 
pályázni óhajtanak, hogy kellőleg fel
szerelt kérvényeiket bezárólag f. évi 
jnlius hó 24 ik napjáig alnlirtnál be
nyújtsák.

Mohács, 1883. évi junius hó 29-én.

Sey Lajos
185. (8— 1) szolgabiró.

9826 sz.
1883

Árverési hirdetmény.
A  pécsi kir. törvényszék közhírré 

teszi, hogy Matyasko Erzsébet végrehaj
tatnak Paolovits Pavo és neje Sörös 
Róza végrehajtást szenvedettek elleni 46 frt 
70 kr. töke, ennek 1878. évi május hó 
8-ik napjától számítandó 8°/o kamatai, 6 frt 
per, 4 frt 60 kr. végrehajtás-folyamodási 
és 16 frt 45 kr. árverÓB-folyamodási és 
követelések valamint a még netán felmerü
lendő költségei kielégítésére a következő 
ingatlanok u. m. a darázsi 663. sz. tjkönyv
ben foglalt 87. sz. ház udvar és kert a 
187. hrsz fekvöség 446 írtban ezennel 
megállapított kikiáltási ár mellett Darázs 
községben a községi házban 1883. évi 
szeptem ber hó I l  ik  napjanak d. n. 
2 órájában megtartandó nyilvános árveré
sen, szükség esetében, a kikiáltási mint 
becsáron alól is eladatni fog.

Az árverezni szándékozók tartoznak 
bánatpénzül az ingatlan mint kikiáltási, 
mint becsár 10 °/0 vagyis 44 frt 60 krt 
készpénzben vagy óvadékképeB értékpapír
ban a kiküldött kezéhez letenni.*

A vevő köteles a vételárt három 
egyenlő részletben és pedig az első részt 
az árveréstől számítandó 8 nap, a má
sodik részt 3 hónap s a harmadik részt 
a bánatpénz betudásával 6 hónap alatt, 
minden egyes vételári részlet után, az ár
verés napjától 6°/0 kamatokkal a pécsi 
kir. adó mint letéti hivatalnál szabályszerű 
letéti kérelemmel lefizetni.

A pécsi kir. törvszék mint telekkönyvi 
hatóságnak Pécsett 1883. évi junius hó 
1-bö napján tartott üléséből.

Kiadta

Brodszky Béla
188. (1 — 1) kir. törvényszéki jegyző.

Árverési hirdetmény,
Belváros kliinő-utcza 32. sz. alatti 

néhai Johann  J ó zsef tu lajdonát k é
pező ház f. év i ju liu s  hó 10-én d él
után 3  órakor helyszínén nyilvános 
árverésen a legtöbbet ígérőnek el fog 
adatni. ” 8- (8- 8)

Becsár 4750 frt o. é. bánatpénz 
200  frt o. é. az árverés előtt leteendő. 
— Vevő tartozik e vételárt azonnal 
lefizetni, mire azonnal birtokba lép 

Pécs, 1883. junius hó 16-án 
Held Ferencz

végrendeleti végrehajtó.

9825
"ÍS63 '*•

Árverési hirdetmény.
A pécsi kir. törvényszék közhírré 

teszi, hogy Ilasenthal Ant.il és Ilaitz Já
nos végrehajtatóknak Vásonyi Pál végre
hajtást szenvedett elleni 40 frt töke, ennek 
1876. évi szept. hé 21 ik napjátél számí
tandó 6% kamatai, 12 frt 40 kr. per,
7 frt 45 kr. végrehajtás-folyamodási és 
15 frt 40 kr. árverés-folyamodóéi és köve
telések valamint a még netán felmerülendő 
költségei kielégítésére a kővetkező ingat
lanok u. m. a battinai 468. sz. tjkvben 
foglalt 214. sz. ház udvar és kert 259 frt; 
a battinai 592. sz. tjkvbe foglalt f  17. 
hszsz. kert és pinczeház 80 frt és ugyan 
azon tjkbe foglalt 981c hszsz. szőlő 84 
frtban ezennel megállapított kikiáltási ár
ban Battina községében a községi ház
ban 1883. év i szeptember hó 11-ik nap 
jának délelőtti 10 órájában megtartandó 
nyilvános árverésen, szükség esetében a 
kikiáltási mint becsáron alul is eladatni fog.

Az árverezni szándékozók tartoznak 
bánatpénzül az ingatlan m. kikiáltási mint 
becsár 10 7,-kát vagyÍB 25 frt 90 krt
8 frtot és 8 frt 40 krt készpénzben vagy 
óvadókképes értékpapírban a kiküldött 
kezéhez letenni.

A  vevő köteles a vételért három 
egyenlő részletben és pedig az első részt 
az árveréstől számítandó 8 nap alatt, a 
második részt 3 hónap alatt, és a harmadik 
részt a bánatpénz betudásával 6 hónap 
alatt, minden egyes vételári részlet után 

árverés napjától 6°/„ kamatokkal a pécsi 
kir. adó mint letéti hivatalnál szabály
szerű letéti kérelemmel lefizetni.

A pécsi kir. törvszék mint telekkvi 
hatóságnak Pécsett, 1883. évi junius hó 
1 -sö napján tartott üléséből.

Kiadta

187. (1 - 1 )

Brodszky Béla
kir. törvényszék1 jogyz

Az első pécsi

asztalos-egyesület ̂
é s

Held Gusztáv, kárpitos
K IS T É R E N ,

ajánlják a n. é. közönségnek dúsválasz- 
téku raktárukat mindennemű

1  E C I  e  B »

LE H0 UBL0 N1
FRANCZlA GYÁRTMÁNY

UTÁNZÁSTÓL ÓVATIK MINDENKI III
I Ezen síivarpapir csak akkor valódi, ,
[ ha minden levél LE HOUBLON bélye

get tartalmaz, és minden karton az 
alanti védjegy és sz'gnatnrával van 

ellátva.

, m„ r „u es esztergályos
saját kértzitraényü legújabb és legjobb 
minőségű árukból legjutáiiyosabb árért.

Úgyszintén: azon hírneves Kollll- 
féle székeket hajlított fából, vasbutoro- 
kat, tükröket stb. a melyekből folyton 

j nagy választék tartatik.
I A midőn felkérjük az e szakmába 
vágó czikkek szükségleteik fedezésénél 
minket megbízásaikkal szerencséltetni, 
ajánljuk magunkat még mindennemű asz
talos és kárpitos m unkák elkészítésére, 
vendégfogadók és kávéházak teljes 
stylszerü berendezésére, valamint legu 
jabb minta szerinti uj tekeasztalok ké 
szitésére és javítására.

Az eddig bennünk helyezett kegyes 
bizalom és pártfogás fentartását jövőre is 
kérve, maradunk

mély tisztelettel

az 1. pécsi asztalos-egyesül 
HELD GUSZTÁV,

126. (0—3) kárpiton, kistéren.

6 777 
1863 ’ *•

Árverési hirdetmény.
A pécsi kir. törvényszék, mint telek

könyvi hatóság közhírré te*zi, hogy Fran- 
Uenthaler Jakab végrehajfutónak Fekete 
Mihály és neje Istvánovics Anna végre 
hajtást szenvedő elleni 90 frt tőkekövetelés 
és járulékai iránti végrehajtási ügyében, 
a pécsi kir. törvényszék területén lévő 
Birján községben fekvő birjáni 36. sz. 
tjkvben felvett I. '/* külteleknek Fekete 
Mihályt és neje Istvánovics Annát il'etö 
fele 672 frt becsértókben a birjáni 77. sz. 
tjkvben felvett I. a. V« kültelekre mint 
Istvánovics Annát illető ingatlanokra az 
árverést 14U0 frtban ezennel megállapított 
kikiáltási árban elrendelte és hogy a fen- 
nebb megjelölt ingatlanok az 1883. évi 
októbor hó 4 ik napján délelőtti 9 óra 
kor, B irján községben a községi bírói 
lakban megtartandó nyilvános árverésen a 
megállapított kikiáltási áron alól is el- 
adatni fognak.

Árverezni szándékozók tartoznak az 
ingatlanok becsárának 10°/o át vagyis 67 frt 
20 krt, 140 frtot o. é. készpénzben vagy 
az 1881. LX. t. ez. 42. § ában jelzett ár
folyammal számított és az 1881. november 
hó 1-én 3333. sz. a. kelt igazságügy- 
miniszteri rendelet 8. §-ában kijelelt óva- 
dékképos értékpapírban a kiküldött kezé
hez letenni, avagy az 1881. LX . t. ez. 
170. §-a értelmében a bánatpénznek a 
bíróságnál elöl. ges elhelyezéséről kiállítót* 
szabályszerű elismervényt átszolgáltatni.

A pécsi kir. törvényszék mint telek
könyvi hatóságnak 1883. é i ápril hó 27-ik 
napján tartott üléséből. Kiadta

Decleva
183 (1—1) kir. tszéki jegyző.

Hirdetmény.
Mohács nagyközség elöljárósága 

részéről közhírré tétetik, hogy a nagy
község tulajdonát képező püspöki 
k a sté ly n ak  á ta lak ítá sa  é« jav ítása , 
valamint egy század lovasság  elhe
lyezi nére szükségelt tiók lak tanyának  
m egfelelő uj legénységi lak tan y a  és 
104 lónak  való uj istálló  ép ítésére  
az árlejtés nyilvános szóbeli verseny 
és írásbeli ajánlat utján Mohács nagy 
község tanácstermében

f. é. julius lió 8-án délelőtt Hl órakor
fog megtartatni.

Miheztartás végett, a vállalkozni 
szándékozóknak tudtára adatik, hogy 
az építkezésre vonatkozó tervek, költ
ségvetés és árlejtési feltételek a nagy 
község tanácstermében a mai naptól 

árlejtést megelőző napig betekint- 
hetők.

Az építkezésre 29,093 f r t  98 kr. 
irányoztatottt elő, miért is az árlejtezni 
szándékozók ezen összeg 10 százalé
kát bánatpénzkép letenni, esetleg irás- 
bani ajánlatukhoz csatolni, valamint 
ajánlatukban azt is kifejteni tartoznak, 
hogy az árlejtési feltételeket tökélete
sen ismerik.

Kelt Mohácson, 1883. junius hó
22 -én.

Bubreg Ferencz,
179. (2— 2) Moháén nagyközség bírája.

Harkányi gyógyfürdő
Harkányi
OTjfirti.

M agyarország, Baranya várm egyében,

flirdöiaény Május l-től Szeptem ber 3 0 - ig .
Ezen 50° lt. természetes meleg ártezi kénforrás nemcsak az  ̂ország 

első gyógyintézeteihez tartozik, hanem a külföld hason gyógyintézeteit min
denben felülmúlja. Vegyalkatrészeit illetőleg I)l*. T h í l l l  Károly vegytsinár 
által teljesített elemzés szerint kénes hévviz, mely iblanyt, büzenyt és mind
eddig ismeretlen szenéleg kéneggőzt tartalmaz.

Kitűnő gyógyítási hutással bir CSU7.08, koszvóiiy , uörvHy, idült 
bőrk iütésekre, aranyér, nöbá utal m akra, fogam zási h iányok, fehérfo
lyás, sebzések, daganatok és higanyos gyógyszerek által okozott m érgezé
sekre, továbbá m ájlép, általán m ir igy  daganatokra, nehéz hallás, idült 
szem bajok ós iva rszerv i hántoltnak ellen

A lürdöiga/.gatóság sok évi tapasztalat alapján kijelentheti, hogy 
ezen csodaszert! gyógyforrásnál ezerek és ezerek a legmakacsabb és legnehe
zebb betegségekben is egészségüket és épségüket visszanyerték, a miért is a 
legnagyobb elismerést érdemli. E fürdő a maga nemében egyedüli, minden 
más belföldi, akár külföldi hasongyógyforrást gyógyhatás tekinteteben felül
múl ; a mit különben az évről évre szaporodó vendégek száma is bizonyít.

Az utazásra ajánlható: Budapest-pécsi vasút vagy Déli vasút Buda 
pest Kanizsa-Barcsi vonala, állomás: Pécs alföldi vasút Eszéken át Villányig, 
Mohács-pécsi vasút, .állomás: V illány.

Posta és lávirdu állomás.
Bővebb tudósítást a legnagyobb készséggel Dl*. KE L L E K  JÓ ZSEF rendes 
fürdöorvos nyújt.

Harkány, 1883. május hó. l&6. (6~6)

Harkányi I
gyógyfürdő. í

A  fü rd ő -ig 'a z g ’a tó sá g '. I Harkányi
0 *6 *1

OiTtmbus közlekedés Barcs-Daruvár (L ip ik )
n mellék-Állá 

- nógyfogntu

(déli

kozott, julius hó l  tol kozdvt
A naponta kiislokedi
Induló- limesről 10 Arak. 

utón. Érkezés VorBeséro 12 óraki

Indulás Daruvárról i oggel 0 órakor. Érkoz 
(déli állomás). Érkezés Barcsra este '/, 5 érakor 
indulása olött.

Arak : Személyjegy Barcsról Daruvárig 6 frt 
minden 10 kilo és kilométor után kr.

Jegyok válthatók: Baieson a m k. postahivatalban Daruváron a fUrdoigazgatűságnal. 
lék állomáshelyen.

i á "k Veröcze, Terezovácz. Pivnicu és BastaJ érintésével.
üdült tórsaskocsikon lovak kétszeri felváltá-ával történik. 
ji bécsi, budnpesti, kanizsai, záguibi és eszéki személyvonatok megérkezte 

állomás) Terezovnczia S órakor, Vivniczára 4 órakor. Érkezés Daruvárra

l'ivnirára 10 órakor, Terozovacra 11 órakor, Verözzé re 12 órakor 
bécsi, budapesti, kanizsai, zágrábi és eszéki személyvonatok el

Harciról Veröczélg személyenként 1 frt o. é., podgyászért

•lamint minden mel 
180. sz. (3 —2)

H E R M A N N  R Ó B E R T
Pécsett, ferencsiek-ntcza 8. sz.

A jánlja a raktárában levő 

kézi- és járgányos cséplőgépeket, sorvető gépeket | 
gabna-rostákat, konkoly-tiszíitókat

szecskavágókat, kukoriczam orzso lóku t, répa  vágó kát, ekéket, lókapákat, tö ltö
geti) ekéket, boronákat, amerikai ló gereb lóke t (széna  gyűjtő), aczél, széna és 
trá gya  v illák a t, koszén- és gabona lapátokat, borsajtókat, b orsziva ltyukat, 
m ézga- és kender tö m lő k e t ; és eszk öz li m inden a raktárban  nem lé vő  g a z 
dasági g ép ek , nagyobb  já rgányos és gözm ozdonyos  csép lőgépek , tűz- és kerti 
fecskendők , fii- és gabona-kaszá ló  g épek  beszerzését; vízm entes, kétrányos- 
és m ézga -pon yvák , búza- és liszt-zsákok , gépo la j, eredeti g yá r i árak m ellett 
kaphatók  a m egrendelések legn agyobb  pontossággal, e lőnyös  fizetési fe lté te 
lek k e l, hozatnak k iv ite lb e . 157. (3— 3)

« 1881 ik évben 295.000 pssúick, 1882 j t évben 550.000 palack lett elszállítva.

Szénsavdús, természe
tes égv. asztali viz; hat
hatósnak bizonyult a 

légzési szervek és gyo
mor bántalmainál.

Kútvállalat

Kahl és társa
Krondorfban

Carlsbad mellett. 

F ő ra k tá r  P é c s e t t :

Frankfurter Albert urnái.
143.(16— 7)

Savanyú -K ú t

S T E F Á N IA
Koronaherczeynő 

forrás'

P A mohai ÁGNES-l orrás
hazánk egyik legszénsavdúsabb

s a w a w  V 1  %  0

I

kitűnő szolgálatot tesz fő leg az emésztési zavaroknál s a gyom ornak az ideg- 
rendszer bántalmain alapuló bajaiban. Általában a v iz  mind azon kóroknál 
kiváló figyelm et érdemel, melyekben a szervi élet támogatása és az idegrend

szer működésének íölfokozása kívánatos.

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

ÉDESülTY L.
m. k. udvari szállítónál Budapesten, Erszébettéren.

Úgyszintén minden gyógyszertárban , füszerkereskedésben és vendéglőkben.

76. (is—9) P é c s e t t : E izer Ján os, Spitzer S á n d o r ja i ,  K ick K ároly  uraknál.

I • Í88! -ik évben 295.000 p a l a c k ,  cö- -ik évben 550.000 palack lett clsxnlMtva.*|

Pécsett. 1883. nyomatott ifj. Madarász E.

A gráci 1880 évi országos kiállításon elismerési oklevelet nyert. IM
S


