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

A vízvezetéki ajánlat meg
bízhatósága.

A Kaminszky-Schvarcz per nem 
oly régi, semhogy a lapok rendes ol
vasóinak emlékezetében már elmosó
dott volna, még egy éve sincsen an
nak, hogy Kaminszky osztrák b iro
dalmi tanácsos a bécsi törvényszék
nél keresetet inditott Schvarcz báró 
ellen 650,000 forint végett, melyet 
utóbbi lekötött Kaminszkynak az 
esetre, ha a gács traverzális vasat 
építését megkapja. — Tudjuk, hogy 
ezen kereset minő nagyszerű m egüt
közést és botrányt idézett elő a reichs 
rathban, hogy Kaminszkyt, sőt még 
a keresetét beadott ügyvédet is kény- 
telenitették lemondani a birodalmi ta
nácsi képviselőségről, hogy a biro
dalmi tanács ez ügyben parlamenti 
vizsgálatot rendelt.

Azok a hatósági, sőt parlamenti 
vizsgálatok igen keveset szoktak fel
deríteni, napjainkban inkább arra va
lóknak látszanak, hogy a tényekre 
vastagabb pokróczot terítsenek, mint 
ez nálunk is megtörtént a keletivasuti 
botránytól kezdve le egész a szolga- 
birói ingyen szántóvető munkásokig, 
ámde a közvélemény azonnal meg
tudta és kiérezte, hogy mirevaló volt 
azon 650,000 frt, melynek más kézre 
jutását Kaminszky oly nagyon fáj
lalja!

Ezen báró Schvarcz ugyanaz ki, a 
Kaminszky ügynek hírhedtté válta 
előtt m ár küldött városunkba szak
értőket a vízvezeték adatainak meg
szerzésére és a térség vizsgálatára és 
ki ezen adatok alapján tette a város
nak ajánlatát.

Nagyon kényes dolog bárkire 
nézve, hogy oly czég ajánlatára ked-

T Á B O R A .
H ű t l e n .

Folyó árja, folyó habja
▲ caolnakot ringva hajtja;

Ringva ha jtja .. . súgva náha . . .
A csolnakon Bárdy Béla.

Partra lebben, s lopva lépdel;
Tétovázva tekint széjjel.

Égen úszik felleg árja,. . .
Lillácskája már rég várja.

„Bárdy Béla hozott Isten!
Jaj! — mond meg csak, miért nincsen

Szived — ■ ssemed tűz fényében,
Olyan tűzben, mint volt régen ? !“

„Nem lesz más lény a mig élek; —
Nem lesz olyan tiszta lélek :

Kiárt szivem rezgő húrja,
Saerelemre felgyulladna.“

Csattan a csók, ■ édes árja
Sziveiket átaljáija ;

Csattan a csók, q jra ! újra!
H e j! . . .  édesb volt rég mámora,

Hús habjai a folyónak,
Halk morajjal elrohannak;

A kis csolnak ingva leng át 
S viszi, viszi Bárdy Bélát.

Bárdy Béla kastélyáról
Minden ablak szátvilágol;

Szétvilágol,. . .  csengve csendül 
V ig zajongás sok terembűi.

Hiszen most van mennyegzője, . . .
Már meg is volt esküvője!

Kedvesét ő úgy megcsalta ; . . .
Mág csak nem is gondol rája!

Most ia várja szeretője:
Pedig meg volt esküvője.

▼árja, várja,. . .  h’jába várja.
Nem jő hozzá többé párja.

Tudja, hogy már elfeledte ;
S hogy mást ölel kebelére.

Fáj ez szegény hű Lillának.
Hervasctják kinaó fájdalmak.

„Nincs már más hely, mint mély sirom: 
Hisz feledni úgy sem bírom;

vezően nyilatkozzék, mely éppen azon 
időben egy oly ügyben, minő a Ka- 
minszkyé — közbeszéd és a lapok 
mendemondáinak tárgya volt, úgy 
látszik ennek nyomása alatt állott a 
tanács is, midőn eme ajánlat eránti 
minden előleges tudomást, és befo
lyást megtagadott s azt minden véle
mény nélkül, szárazon terjesztette elő, 
noha az előmunkálatok folyamáról 
mégis csak előleges tudomásának kel
lett lennie, mert különben Schvarcz 
embere a szükséges adatokat meg 
sem szerezhette volna.

E ltekintve ezektől, mikre csak 
rámutatni elégségesnek tartottuk, egy 
oly pont fordul elő az ajánlatban, 
melynél fogva az feltétlenül vissza
utasítandó.

A vállalkozó t. i. a használatba 
vételtől két álló évig m agára vállalja 
a jótállást müvéért, (háború, vagy 
rendkívüli elemi csapások, kivételé
vel, tehát a hátsó ajtó nyitva hagyá
sával.) — De mi nekünk ezen rövidke 
két év, melynek idejét tatarozással, 
foldozással csak kihúzza a vállalkozó, 
azután pedig a közönség oly vízveze
ték birtokába jöhet, melyet drágasága 
m ellett ig nem használhatna rendesen 
tetemes évi fentartási és igazitási k i
adások nélkül.

A mi érdekünk oly vízvezetéket 
nyerni, — mely szilárdan, tartósan 
évezredre számítva feleljen meg a 
szükségletnek s csakis hosszú idő 
mnlva legyen szükséges a csövek ki
váltása, midőn t. i. a kőlerakodás 
folytán üregük megszUkülvén a kellő 
mennyiségű vizet m ár nem adhatják.

Egyébiránt nagy hiba a terve
zetben az is, hogy a vízvezeték egyes- 
egyedül a tettyei vízre szorítkozik, 
hiba, mert ez nehány tettyei malom
tulajdonost azon hitbe ringatja, hogy

Téged gyilkos . .. téged hűtlen,
Verjen meg az igaz Isten!"

Hűs habjai a folyónak
Széjjel nyílnak,.. . s összecsapnak. 

Bárdy Béla hű Lillája
Nyugvó helyét ott találja.

•* •
Bárdy Béla szótlan, s néma ;

Nincsen kedve, csak úgy néha;
Szép nejének szemsngára

Nem önt derűt bús arczára.

Üldöai a régi mátka
Zeng fülébe végső átka:

„Téged gyilkos! . . .  téged hűtlen 
Veíjen mer az iga* Isten !“

Ifj. Sárközy Sándor

E m lék ezés.
Ma egy hete temettük el 
S olyan régi már a gyász,
Mintha évek teltek volna,
Hogy leszállt a koporsóba —
— Az idő mi lassan mász !

Egykor oh mi gyorsan tölt el,
V ig nap atán édes éj
Tova szállt, mint röpke sólyom,
Most az idő lába ólom,
Minden perez egy évet ér.

Ülve benn a kis szobában 
Nőttön nő az esthomály,
R ó l a  egy se szól, de tudja,
Hogy a másik gondolatja 
Most is ottan n á l a  jár.

Majd egyszerre fölsóhajtunk,
Hirtelen fölrezzenünk :
V ig beszéd kel ajkainkon 
Ám a mosoly alatt, titkon 
Egy-egy könnyet törülünk.

Kacziány Géza.

Garádi P éter menyasszonya.
(Elbeszélés.)

Irta: P r é m  l é l * « f .

(Folytat*, éa Tép.)

— Nem hiszem, h o g y -------
—  De igen, csak higyj nekem, — 

•zakiti télbe hirtelen Klára. Higyj éa légy

vizjogáért annyit kell adni a város
nak a mennyit ö képzel.

A vizjog kisajátítása igy maga 
oly tetemes összegbe kerül, mely ér
zékenyen felrugtatja a létesítés költ
ségeit és pedig szükség nélkül, mert a 
város nyugoti felét egy külön víztar
tóval a bálicsi forrásból vízzel ellátni 
lehet minden vizjog kisajátítás nélkül.

Intézze a közönség ez irányban 
határozatát, mert az igy nyert víz
mennyiség még fólszázadon túl is ele
gendő lesz, addig pedig a vízi malmok 
értéke magától a zérushoz közel le- 
szállván önkényt ölébe hull az érett 
gyümölcs az egész tettyei forrás vizé
nek megszerzése.

így  kell határozniok azoknak, kik 
nem egyesek meggazdagodását, ha
nem a nagyközönség érdekeit hordoz
zák szivükön.

K ü lfö ld i szemle.
Az elmúlt hét eleje egy kis angol - 

franczia viszálylyal köszöntött be, mely 
más körülmények közt éppen elegendő 
volna háborúra is, de mindkét nemzet az 
első Napóleon idejében viselt háborúból na- 
gyón alaposan megtanulta azt, hogy nem 
jó mindkettőre nézve a nyilt háború, 
azóta nyilt béke és barátságban élnek, 
de az alatomes aknaháboru az mindig 
folyamatban van.

Az angol befolyás kitúrta a francziát 
a madagaskari szigeten, ott a hittéritést 
a franczia jezsuiták a maguk modorában, 
azaz nem a fraczia állam érdekében űz
ték, de az angol élelmesebb hittérítők ál
tal kiüttettek a nyeregből. — Az ango
loknál a hittérités is nem egyéb, mint 
üzlet, ki van számítva, hogy minden ang
likán hittérítő 3—400,000-frtnyi kereske
delmi forgalmat szerez Angliának, a mi
ből pedig többnyire a fele tiszta haszonra 
esik, ezért oly bőkezűek az angol gyáro
sok és kiviteli kereskedők a hittérités 
ózdijainak előmozdításában. — A francziák 
az angol befolyásnak túlnyomóvá váltát 
már nem nézhették el s expedicziót indí

tottak Madagaskárra, mely visszaállítandó 
volt a régebben szerzett franczia jogok 
gyakorlatát, elfoglalták a tamatávi kikötő 
várost junius 14-én és ostromállapotba 
helyezték azt, —  az angol kormány táv
iratokat kapott onnan, hogy a franczia 
tengernagy az angol konzult onnan 24 
óra alatti távozásra kiutasította, ez azon
ban beteg lévén a batáridő letelte előtt 
meghall. — A konzulátus titkárát és egy 
Schaw nevű angol hittérítőt a tengernagy 
elfogatta azon vád alatt, hogy az ellen
séggel czitnborálnak. — Midőn az ott 
állomásozó angol hadihajó tisztjei a meg
halt konzul temetésére a szárazon voltak, 
a franczia tengernagy megtiltotta a köz
lekedést az angol bajó és a szárazföld 
közt. — Az idegen konzulok ennek foly
tán bevonták lobogójukat. — Ezen angol 
tudósítás azonban még nincsen igazolva, 
a franczia kormány pedig nem kapott 
értesítést felőle s igy valószínű, hogy a 
tény nincs az angol tudósításban híven 
előadva.

Az Anglia és Franczia föld közti 
tengerszoros alatt épitendö alag- és vasút 
részére kórt engedélyt az angol parla
menti bizottság szótöbbséggel megtagadta, 
Angliában még mindig félnek a Franczia 
berontástól, mely a nagy szárazföldi had
sereg hiányában lévő angolt egy csapás
sal tönkre tehetné.

Az angol kormány a szuezi csatorna 
társulat nevében Lesseps gróffal egyessé- 
get kötött a tarifa leszállítása és egy uj 
csatorna ópitése eránt, ezen szerződéssel 
a kapzsi angol kereskedőség nincsen 
megelégedve és azt hiszik, hogy e kér
désben a kormány elbukik az alsóházban.

A  köztársasági nemzetijünnepélyt jú
lius I4*ón Párizsban fényesen megültók 
és a nagy szabadság szobrát leleplezték.

Leibachi hirek szerint a király az 
adlersborgi híres barlangot tekintette meg, 
az oda való utakat részint elzárták, ré
szint jól őrizték, mert gyanús olaszokat 
láttak ott a környéken csavarogni, a bar
lang közelében fekvő Grosz-Ottok nevű 
helységben a tűz 28 házat elhamvasztott, 
a férfi lakósság többnyire a császári körút 
miatt eltávozva volt hazulról, azt is vélik, 
hogy a tűz gyújtogatás müve volt.

A  kolera Egyiptomban befelé terjed, 
már a fővárosban Kairóban is fordultak

elő kolera-halálozások, a fészkében Da- 
miette-ben ellenben gyengül a rohama, 
múlt szombaton ott már csak 43, Manzuráh- 
ban ellenben 51 halott volt olvasva.

Nikita montenegrói kecskefejedelem 
ki minduntalan Bécsbe is ellátogat egy 
kis borravalóért, legutóbbi bécsi látogatá
sakor délutáni időben éppen igen jó ked
vében volt és ugyanakkor fogadta Mija- 
tovics szerb pénzügyminiszter tisztelgését, 
kinek ezeket mondá: „T i szerbek — ti 
nem vagytok senki. Azaz vagytok ti is 
valaki, de a királytok az igazán senki. 
Karagyorgyevics herczeg, az a valaki. 
Annak ón feleségül adom az egyik lányo
mat, másikat bolgár fejedelemnek. —  Nos 
mit szólsz hozzá ? Szerbiában nemsokára 
lázadás lesz, majd hallani fogsz róla te is. 
A szerb nép ólén előttem nagy míszszió 
áll. A  nagy délszláv birodalom annyi, 
mintha már meglenne.

Tekintetes Szerkesztő Ur!
A  „ P é c s u ez. lap f. évi 51-ik számá

ban Remetei Barnabás Nagyharsányból 
junius 19-iki kelettel naiv őszinteséggel irt 
közleményére, megnem állbatom, hogy 
felvilágosítással ne szolgáljak, mely az ott 
dicsőítésekkel kiczifrázott egyházpresby- 
teri választást előzményeiben, lefolyásában, 
s eredményeiben kellő világításba helyezve, 
a maga valódi értékére leszállítsa.

Mindenesetre egy neme a jámbor val
lomásnak a közlött levél azon része, mely 
világosan elárulja azt, hogy a nagyhar- 
sányi úgynevezett szabadelvű kör —  mely
nek nyilvános létjoga még előttünk isme
retlen —  egyházi elöljáróink kiszemelését, 
megválasztását vette tárgyalás alá. Ugyan 
mi köze van egy politikai klubbnak bár- 
mely egyház kormányzati ügyeihez? Már 
maga e vallomás igazolja azt, hogy a 
nagyharsányi szabadelvű (? !) kompánia 
jogkörén túllépett.

Hát még hu azt tekintjük, hogy az 
oda csöditett lakosokat a község bírája, 
kisbirók által rendeltette fel a presbyterek 
választása végett tartott értekezletre!

Mi köze van a községi bírónak, mint 
ilyennek, bármely egyház ügyeihez? L e 
het-e, szabad-e a község cselédjeit a bíró
nak, tetszése szerint — a község érdekein 
kívül más czólokra is felhasználni ?

meggyőződve, hogy csupán bosszantani 
akarlak. Lovagiasságodat, melyben külön- ' 
ben is remekelsz, szinte kedvem volna 
megjutalmazni azzal, hogy most megmu
tassam: mi van a medaiIlonban; Ugy-o 
kiváncsi vagy ? Lásd, miért nem voltál 
az előbb az ? Most bűnhődjél értő.. .  hogy 
titkaim iránt oly kevés érdekkel visel
tettél . . . .

Péter csak mosolygott, e furfangos 
édes csevegésre. De mosolya azt mondta: 
mindennek vége, örökre! Aztán fanyaron 
veté oda:

—  Ön csak játszik vágyaival, sza
vával és tetteivel egyaránt!

Klára néhány lépéssel előre sietett, 
hátraveté fejét, s kaezérkodva lebegett az 
elkomolyodott férfi előtt. Végre megfordult, 
meg-meg rézta fejecskéjét s aztán mogor
ván megállt Péter mellett.

—  Így, most szidj össze.
—  Olyan vagy mint az őszi nap. 

Ez is affektálja a tavaszt, mint te a gyer
meket.

—  Ez nagy gorombaság ugyan, de 
nem találó. Vagy tán nem örülsz, hogy 
az ősz oly pazarul osztja mosolyait? No 
ládd! Hanem megbocsátok. Ah, hidd el 
Péter: ma rossz napom van. De csak 
nem mutathatom előtted szomorúságomat. 
Neked csak mosolyom jusson, ha mind
járt könnyek között is . . . Minek is les
tél meg az imént? Úgy megijesztettél ott 
a lugasban . . . Jer üljünk ide erre a 
padra és beszélj valamit óleményeidröl. 
Feledjünk el mindent, a mi bánt. Nem 
találtad még ki a módját, hogyan kell 
eljárnunk rósz kíséreteinkkel ? No majd 
erre is megtanítalak . . . Nézd ezt a hin
tát, szél sem hajtja mégis egyre inog. 
Ugy-e furcsa ? Ráüljünk ? Akarsz hin
tázni? . . . Nos akkor beszélj hát valami 
kalandot: ás engedd meg, hogy fejemet 
ide hajtsam.

Elhallgatott a kedves hiállhatatlan. 
Örökké negédes beszéde, csevegése meg
szakadt. Tán ezzel űzte el, rósz kisórte- 
teit? Illatos feje Péter vállán pihent: 
picziny kezét kezében tartá: és ballá 
közvetlen közel, mint dobog a lány re
megő szive. Azon a kis pádon, melyre a 
nap, (tán az utolsó szép nap az évben) 
még bőven szórta erötlenedö sugarait:

úgy megfért egyszerre ez a küzködö te
remtés, mintha semmi sem történt volna.

A pusztuló kert minden maradók vi
rága feléjük mosolygott. Sok adott hitelt 
a kaczérkodó ősznek, s gondtalanul k i
tárta kelyhét . . .  A kikerits úgy csil
log a sugárözönben; a czirmia meg resz- 
ked és elpirul; a len-virág örömmel 
leheli ki illatos életét s a coryopis szirmai: 
mintha zománezos pillangó szárnyak vol
nának.

Virágcsillogás, virágillat mindenütt. 
S a két szerelmes Bzivében a haldokló 
szerelem. Az egyik telve sötét gyanúval, 
s a válás megérlek gonosz tervével, a 
másiké alattomos hűtlenséggel, melyről 
maga sem tehet többé.

Hirtelen varjuk károgása zavarta 
meg a csöndet. Az éktelen csapat épp 
fejük fölött repült el.

Klára összerezzent, felszökött s majd
nem ijedten nézett Péterre. Úgy látszott 
sötét gondolat villant át egész agyán.

—  Neked párbajod lesz Arthurral!
—  Természetesen! Ezt a tiszteletet 

még mindig meg adtam hölgyemnek, s ki 
oly előzékeny volt mint te . . .  s vetóly- 
társat is szerzett számomra.

—  Szent é g ! Hogy fog ez végződni.
—  Úgy a mint kell. Bizza rám 

édesem.
Szivéből szakadó zokogás követé e 

félelmes szavakat. Úgy kérlelt, úgy pa
naszkodott, a szerencsétlen menyasszony.

Kiért remegett küzködö lelke? ket
tejük közül vájjon melyikért.

Péter fölnézett a körben röpködő 
varjakra. Olyan hebe hurgya volt az ö 
károgó válaszuk.

III.
A  györkönyi erdő egy tisztásán már 

félórája várt Péter, a két segédjével. 
Türelmetlenkedett és didergett. A kora 
reggeli hideg egész pirosra esipte a tár
saság arczát. Ködös, meleg nap kezdete 
volt. Az elsárgult pázsiton megfagyott 
könnyek, melyeket a gyászoló éj hullatott. 
A  vőlegény nyugtalankodni kezdett. Oly 
viszásnak tetszett neki, hogy egy embert 
kell meggyilkolnia, vagy ez embernek öt 
kell megölnie. Mit vétett az Péternek? 
Csupán egy nőt akart megmenteni a lán
gokból, s e miatt fellökte hogy fejét be
zúzta. S mit vétett Péter ö neki ? Azt

hitte, hogy e nőt el akarja csábítani, s e 
rögeszméről nem a legilledelmesebben 
győzte meg öt.

Az ellenfél végre megérkezett.
Néhány perez [még, s a vőlegény 

szemben állt ideges, beteges ellenfelével, 
kit Ikorán hajnalban hajszolt föl a kór
ágyból, s a ki most szinte rokonszenves 
tekintettel nézett rá, hisz szeretett gyer
mekkori pajtása, legjobb barátja volt.

A  segédek mit sem láttak abból, hogy a 
rokoniélek szívesebben elvetné a pisztolyt 
s egymás nyakába borulna. Hisz, ha van 
bűnös, úgy senki más az, mint az a ka- 
ezér imádott lány, a kinek mindkettő 
rabja, a ki mindkettőt hitegette.

De ki vizsgál és okoskodik a pisz
toly cső előtt? A  segédek egyszerűen jelt 
adnak, és egész nyugodtan olvasták a 
hármat.

S mialatt az egy és kettő hangzott, 
Péter tekintete reszkető ellenfelén nyu
godott, (kit a sebláz most is gyötört), s 
mégegyszer fölveté magában a kérdést: 
„megórdemli-e az a lány, hogy most egy 
élet koczkája fordul?41 a ekkor hirtelen 
jegygyűrűjére esett tekintete, s a kegyetlen 
kérdésre egy lövéssel felelt.

Vitéz Arthur egyet hörgött s leszé- 
dült a pázsit megfagyott csillogó könnyei 
közé. A golyó bizton találta, meg sem 
mozdult ott a gyepen.

Mindnyájan oda siettek hozzá. Leg
elöl az orvos; ez fölszakitá gyorsan 
ruháit.

Péter kocsijához sietett, s a hágcsóra 
lépve vissza tekintett.

—  Nos? csak nem halt meg?
— A golyó, úgy hiszem, megakadt 

a bordák közt. Még van reménység!
A buzgó orvos semmi fáradságot sem 

kiméit, hogy betegét megmentse. A  többi 
mind kételkedve csüggeszté le fejét és 
hallgatott. Péter pedig beugrott hintájába, 
s rá kiáltott a kocsisra, hogy hajtson.

És a kocsis hajtott: előre, előre: to
vább, mind tovább: a bizonytalan szürke 
semmiségbe. A lomha, terjengő reggeli 
ködben nem sokára hópelyhek vegyültek: 
az első csillogó, foszlányok a szomorú 
kezdetű télen. És egyre szállingóztak, 
egyre ingerkedtek az önszámüzetésbe 
indult Péter körül: egy kis enyhítő vál
tozatosság, a kétségbeejtő ridegségben.



És ha mi e visszaélés ellen a megyé
hez folyamodnánk, vájjon lenne-e sikere? 
Alig hiszem, megpróbáltuk mi ezt már 
többször, de hiába, czélra nem vezetett.

Ott aztán a szabadelvű kompánia 
egypár kiválóbb tagja azzal ámította az 
oda rendelt lakosokat, hogy ha öreájok 
szavaznak, akkor nem kell a papiak építés 
árát megfizetni, majd megfizetik azt a 
presbyterek; de ha nem ö rájok, hanem 
másokra szavaznak : akkor még többet 
kell fizetni ezután, mint eddig; pedig ez 
az ügy az egyház felsöség Ítélete folytán 
már teljesen befejeztetett. Erre a nefizess- 
féle argumentumra az oda csőditett tömeg 
természetesen könnyen engedte magát rá
vétetni, s a szavazó lapokat a könnyebben 
hivök a klubb pártvezéreitől elfogadták,

Már most ítélje meg ezekből az el
fogulatlan olvasó — helyes és szabad volt-e 
ily visszaélést a községi bírónak, jegyző
nek jelenlétében elkövetni, vagy azt meg 
történni engedni.

De hát hova forduljunk orvoslatért? 
Ki hallgat meg minket, mikor ez mind a 
még nem is nyilvános szabadelvű társas 
körben ment véghez.

Lássuk most már a választás Iefolyá 
sát, mely a templomban f. ó. junius 17-ód 
ekkep történt. A szavazás folyama alatt 
egyik volt presbyter két Ízben is tiltako
zott 4 egyénnek, mint erkölcsileg nem 
presbyternek valóknak megválasztása ellen, 
a választás befejeztével pedig tepmlom 
után, nehézményeit, vádjait, bizonyítvá
nyait, az ezekről felvett kihallgatási jegy
zőkönyvben több társaival együtt, Írásban 
lelkészünknek benyújtotta, ki is ennek 
folytán a junius 24-ikére kitűzött hivatali 
felesketést addig —  mig e t á r g y b a n  
majd az illető esperes ur Ítélni fog —  
továbbra elhalasztotta. Egyúttal a templom
ban bennmarasztott férfi-gyülekezetet az 
Ur asztalánál reverendában és palástban, 
tehát hivatali teljes diszben a jegyzőköny
vekből fölvilágosítani igyekezett arról, 
hogy akárki legyen elöljáró, az egy- 
káz minden és igy építési terheit is az 
összes egyháztagoknak lesz kötelessége 
ezután ie hordozni.

Lelkészünk e nyilatkozatára azonban 
a községi elöljárók és uj presbyterek kö
zül nehányan ülő helyükről indulatosan 
kiléptek és erősen zajongtak, sőt egy uj 
presbyter annyira vakmerősködött féktelen 
dühében, hogy egyenesen az Ur asztalához 
lépett a lelkész elébe s azt felemelt kéz
zel megfenyegetve, e szavakkal bántal- 
mazá: v i s e l j e  ma g á t  p a p h o z  i l l ően 
T i s z t e l e n d ő  ur, ne v e z e s s e  f é l r e  
a népe t ,  me r t  ez  á mí t á s  és l áz i -  
t á s. Különös, ha ők egy politikai klubb 
helyiségében ámítják a népet: ez rendes 
dolog; de mikor a lelkész szól a legszen
tebb helyen hivatali öltözetében a gyüle
kezethez : ez a népnek félrevezetése. Én 
úgy tudom t. Szerkesztő ur I hogy ez 
vakmerő templomi botrány, mely az 1878. 
évi büntetötörvénykönyv 5. t. ez. 191. §-ba 
ütközik, s hivatalból üldözendő vétséget 
képez.

íme ez az eredménye annak a híres 
választásnak, ez az eredménye annak, hogy

Az erdő végén egy csapat varjú reb
bent föl az útról: károgva előre szálltak 
s ismét leültek, a mig a közelgő hintó 
elöl ismét fölrepültek. S ez folyvást ismét
lődött, a mig Klára vőlegénye mind mesz- 
szebb távozott Gyürkünyböl a vasúti állo
máshoz ért.

IV.
Az agyoncsigázott lélek végre hosszú, 

mélységes álmot követelt. A mint Péter 
fölveté szemeit s körülnézett: ámulva vette 
észre, hogy fővárosi lakásán, háló szobá
jában van, melyet két hónap előtt elha
gyott. Az éjjel érkezett meg, s lopva, mint 
a gonosz -‘vő suhant ide be. Most aztán 
lassan mindenre eszmélt. Még miden olyan, 
a mint itt hagyta. Egy szék sem mozdult 
meg ez idő alatt: senki sem tette be a 
lábát, hogy itt helyet foglaljon.

De azért történt változás: im a vas
tag porréteg mindenütt élénken beszél. 
Ellepte egyik másik kedves arczképet, az 
asztalon maradt s félben szakadt levelet 
(hisz olyan sietős volt elmenetele) és rá
rakodott a tükör lapjára is, nehogy ön
magától megijedjen a gazda, ha bele néz. 
Csak később veszi észre, hogy a tükör 
elrepedt. Kosz j e l ; de mindegy, majd újat 
vesz! Kedvencz virágai egytől egyig ki
száradtak. De hisz terem még elég. S a 
mint leül a zongorához, s njjai a poros 
billentyűkre tévednek, észreveszi, hogy a 
legzengzetesebb húr elpattant. Se baj, meg- 
ujittatja majd 1

A,sivár környezet kétségbeejté Pé
tert. Óh vájjon beletalálja-e magát régi 
életébe? Lesz-e türelme, kitartása, és hite 
a jövőben! Csak volna egy gyöngéd kéz, 
mely végig simítana homlokán — hogy 
elfeledhetne mindent, mintha álom lett volna 
a győrkönyi kirándulás s Klárát, Arthurt 
mind csak képzeletében látta volna!

Elhatározta, hogy gyorsan és irgal
matlan véget vet mindennek. Nehány hideg 
sort ír, hozzá mellékli a jegygyűrűt s el
küldi. Választ nem is várhat, de nem is 
akar: hisz a mig útban van levele s gyű
rűje, ü is neki indult a nagy világnak s 
a feledés hosszú utján barangol majd.

Már meg is volt írva a levél. A gyűrűt 
is beletette —  csak be kell még pecsé
telni. Jó, majd, délután. Hisz elvégre nem 
oly rettenetes sürgős. De mit szól majd 
Klára? elbirja-e viselni a szégyent, a meg
aláztatást? . . Eljött a délután is: Péter

mi az efféle lázongó elemek túlkapásai 
ellen két év óta annyiszor folyamodtunk 
úgy a politikai, mint az egyházmegyéhez 
orvoslatért, de siker nélkül; mert úgy 
látszik, hogy ezen zavargó fráterek mind
két hatóságnak évek óta dédelgetett sza
badelvű gyermekei!

Hanem hát ez már mégis igen sok 
ám a szabadéivüség rovására! Ily templomi 
közbotrány után, kik azt elkövették, váj
jon lehetnek-e 'méltó elöljárói az egyház
nak ? Valóban nem; és ha csak némi 
szégyenérzettel bírnának is, önként vissza- 
kellett volna lépniük.

Lelkészünk, —  ily megtámadtatása 
után — a közgyűlést rögtön befejezé. A 
nép azonban a papi lak udvarára gyűlvén, 
kívánta a kifogásolt 4 uj presbyter ellen 
benyújtott vádlevél felolvasását, mit a lel
kész teljesített is. Ez alkalommal újra 
kitört a lárma, s ugyanazon uj presbyter, 
ki a templomban lelkészünket megsértette, 
a papiakon is ide nem illő goromba fenye
getéseivel újra bántalmazta.

Ilyen volt a választás lefolyása és 
eredménye. No már erre ugyancsak büsz
kék lehetnek ám a nagyharsányi társas 
kör Barnabásai. Ha igy folytatják, még 
sokra vihetik, megérhetik azt is, hogy a 
községi elöljárók és az országos képvi
selő választásánál saját elámított polgár
társaik rájuk ismernek, s majd ott hagyják 
őket szépen a faképnél, mint szt. Pál az 
oláhokat.

Tisztelt szabadelvű társas kör! ne oly | 
rohamosan! még alighanem nagyon korai * 1 * 1 * * * * * * 8 
az öröm! A nagyharsányi egyházi elöljáró ; 
választásnál nem — mint a „Pécsu-ben 
Írva volt —  a szabadelvű kör akczió-kó- 1 
pessége, első mérkőzése a függetlenségi , 
párttal, s igy ennek Nagy harsányban, mint 
vezérközségben elbukása, hanem csupán , 
az a feltűnő, hogy a szabadelvű kormány- | 
párt, —  itt nálunk is, mint mindenütt, 1 
híven önmagához, a hatalomra támasz- , 
kodva, semmiféle e s z k ö z t ő l  sem riad 
vissza küzdelmében, ilyenek: a bírói hata
lommal visszaélés, —  népámitás, —  temp- • 
lomi botrány stb. Ilyenekkel mi nem 
dicsekedhetünk, de nem is akarunk. A 
hivatali hatalom sokat engedhet, sokat el
nézhet pártszempontból; de mi, csak a 
törvény, a jog, igazság, becsület fegyve
rével harczolunk mindenkor. A kivivott 

özelemmel se a vezér elnök, se maga 
szabadelvű kompánia ne igen dicseked

jék, mert ez inkább csak azt tanúsítja, a 
mit egy régi közmondás tart, hogy egy 
próféta sem kedves a maga hazájában, 
kivált mikor nem az ég madara hordja 
neki a táplálékot, mint egykor Illésnek, 
sőt inkább ő hordja el honfi társai feje 
felől a házat, meg a birtokot.

Az igy lefolyt valóban iszonyú pom
pás választás után, a fővádló —  megret
tenve a zűrzavartól, —  vádjait az általa 
megróvott uj presbyterek ellen vissza 
vonta ugyan, de nem a többi vádló és a 
megsértett közvélemény. Ha bár lelké
szünk a vád visszavétele után az erköl
csileg megrovott uj presbytereket hivata
lukba be is iktatta: de azért a közmeg
rovás ellenök továbbra is fennmarad.

Ha bár lelkészünk, mint a béke apostola, 
a közbéke megóvása érdekében, túl szelíd 
lelkületével a személyét sértő bántalma- 
kat elhallgatni s megbocsátani 'kész; —  
habár ö és a volt presbiterek a féktelen- 
kedők túlkapásai ellen úgy a polgári,.mint 
az egyházi felsőségnél több ízben zörget
tek, de hiába; mert az összenőtt dupla 
hatalom eddigelé minden erejével a fék
telen szabadelvűeket támogatta; mindaz 
által azon reményben, hogy sem az esperes! 
sem a szolgabirói hatalom nincs örök időkre 
egy személyhez kötve; de meg ha úgy 
maradna is, —  mitől Isten mentsen —  
kimondjuk bátran, hogy a bűn mindég 
bűn és fenyitendö marad. Elismerjük, hogy 
egy lelkésznek igen nehéz hivatás bármely 
hallgatóját fenyitö törvényszék elé hur- 
czolni, kivált ily féktelen szabadelvű világ
ban és községben, hol már egyszer a köz
ség biráját saját hivatala helyén agyon 
lőtték ; —  egy öreg, most leköszönt pres
bitert pedig pár évvel ezelőtt saját házá
ban torkán lőtték meg az ablakon keresz
tül; — a múlt télen szintén a papiakon 
egy éjjel ott csavargóra lőttek rá kétszer ; 
—  az is itt történt nem nagyon régen, 
hogy a községnek egyik igen kitűnő volt 
tanítóját -- ki jelenleg egyike a legdere
kabb tanfelügyelőknek —  hivatalából ki
marták; — tehát ily féktelen szabadelvű 
községben, ily viszonyok között, igen nehéz 
koczkázat a lelkésznek saját hallgatóját 
törvénybe idéztetni. De végre is az Isten 
oltára szent, a vallás szolgája az Isten 
oltáránál hivatalos öltözötben sérthetetlen, 
a lelkész sérelme mindnyájunk sérelme, a 
templom meggyalázása mindnyájunk meg- 
bántása, s ez —  kell —  hogy lelkészünk 
jó zzivének is fájjon. Itt nem használ 
semmit az evaugyélium bocsánata, ez köz 
botrány, melyet a törvénynek sújtania kell 
az olyan ember aki ezt elköveti, nem hogy 
presbiternek, nem, sőt egyenesen a bör
tönbe való. Éppen ezért elvárja lelkészünk
től minden igaz hive, hogy e templomi 
botrányt az illető büntető hatóságnál ok 
vétlenül hivatalosan be fogja jelenteni, a 
többi a törvény dolga leend.

Hát igen tisztelt nagyharsányi szabad
elvű társas köri Hogy tetszik önöknek ez 
az annyira dicsőített g y ő z e l e m ?

Győzelem? Valóban elmondhatni róla, 
hogy ily győzelmet csak ellenségemnek 
kívánok.

Isten velünk kedves kollega ur a 
viszontlátásig! ha Önnek tetszik Remetei 
Barnabásnak lenni: hát ón is maradok 
teljes tisztelettel a tekintetes azerkesztö 
urnák Siklós, 1883. julius 3.

alázatos szolgája: 
BArnubá§i Remete.

Törvényszéki csarnok.
Előadandó büntető ügyek :

Julius 23-án.
1. Benkó János ellen lopás miatt.
2. Reiter Mátyás ellen megfertözte- 

tés miatt.
Julius 25-én.

1. Széni János ellen lopás miatt.

habozott: Ismét eljött a regg: Péter még 
mindig alkudott önmagával. És eljött nap 
nap után. Péter egyre várt.

Az első hét azért valamikép még is 
elmúlt. Ekkor a postás levelet hozott neki 
Győrkönyböl. Klára irta — hisz a mint a 
vőlegény elolvasta nevét a borítékon, egész 
valója remegett. Nem merte, de nem is 
akarta felbontani. Küzkodött, vergődött, 
de ellent bírt állani. S az első józan lépés 
után ismert újra magára.

A tétlen makacsság, a fásult dacz 
hősiessége volt ez. Arra kárhoztatta ma
gát, hogy semmit se tett: jöjjön a minek 
jönni kell. Majd csak megoldást nyer az 
ö rettenetes talánya.

Nehány nap múlva újabb levelet ka
pott. Ezt sem bontotta főj, pedig szive 
megszakadással fenyegette. És nem maradt 
el a harmadik levél sem. Istenem! mi le
het most már ebben! Hisz azt hirdeti 
minden sora, hogy valaki messze innen, 
közel van a kétségbe eséshez. Mindegy!.  .

Több levél aztán nem jött.
Egy borús, lucskos, esős, havas dél

után kandallója előtt ült Péter, s minden
féle régibb újabb leveleit, fölösleges lim- 
lomját a lángokra bízta. A három felbon
tatlan levelet is egyenkint dobta be a 
tüzbe, b könnyes szemekkel bámulta, a 
mint elhamvadtak.

A mint az utolsót is elnyelték a lán
gok, ismételt kopogás hallatszott ajtaján.

Kétszer is kiáltá: szabad! szabad!
Az ajtó nyílt, s egy sűrűn lefátyolo

zott hölgy állt előtte.
— Miben lehetek szolgálatára? Mél- 

tóztassék helyet foglalni!
A jövevény egy szót sem szólva, a 

mellette levő székre ereszkedett le. Kék 
fátyolét nem vetette vissza, de azon át is 
látta a vőlegény, hogy a nő tekintete 
rajta nyugszik.

Nem kellett találgatnia: kicsoda? így 
csak egy halandó nézett és nézhet valaha 
rá ebben az életben.

—  Én ismételve kopogtattam ajtaján, 
—  szólt csöndes, lemondó hangon a ven
dég — hogy ideje legyen megfontolni: 
vájjon bebocsásson-e vagy nem? Ön is
mételve behívott, ime itt vagyok.

Elhallgatott, de tekintetét nem vette 
le Péterről. Egyre nézve fátyolén keresz
tül. A házi gazda lelkén fagyos, éles fáj
dalom nyilait át, s egy szót nem bírt szólni.

, —  Eljöttem önhöz — mondá most már
, fokozottabb indulattal a nő —  hogy ud- 
I variasságán, mely nagyon elfáradhatott, 
köunyitsek. Különben eljöttem volna akkor 
is, ha egy pillanatig sem hagy kétségben 

; előzékenysége felöl, s első levelemre rög- 
I tön válaszol, akar jót, akar rosszat . . . 
| Ne szakítson félbe I . . . Tudom azt akarja 

mondani, hogy a lehető legkíméletesebb
1 akart lenni irányomban, a mikor hallga- 
[ tott, és hogy inkább nem válaszolt, sem- 
hogy visszautasító feleletet adjon. . . . Én 
pedig eljöttem ide önhöz, messze útról, 
egyes egyedül, hogy épen e kellemetlen 
dologról beszéljek Önnel. .. Rövid leszek 
és nagyon nyugodt. Önnek csupán hall
gatnia kell; kimélje meg magát a felelet 

! fájdalmától . . . Idejövetelem czélja igen 
csekély . . . Megakarom mutatni önnek, 

i hogy a szeme közé tudok nézni akkor is, 
a mikor jobbnak látta többé szóba sem 

i lálni velem. Megakarom mutatni önnek, 
hogy érdemes voltam mind amaz érzel
mekre, melyeket valamikor rám pazarolt. 
Megakarom mutatni önnek, hogy magam 
csak oly pártatlan bírája lehetek sorsom
nak, mint ön ! . . .  Ide utaztam, hogy ezt 
én magam a szemébe mondjam önnek, 
úgy a mint leveleimben a leghatározottab
ban megírtam . . .  Igen szerettem Vezér 
Arthúrt, sőt tán most is szeretem, nem 
tudom . . .  de fáj, ha rágondolok, s azt 
hiszem, még nem bírtam lemondani róla. 
De ez érzelmemet nem érdemli meg, mert 
jellemtelen, nyomorult, a ki csak hitege
tett, s a ki akkor is könnyed mesolylyal 
nézett rám, a mikor bosszúból önnek ad
tam kezemet, noha akkor csupán tiszteltem 
önt . . .  De. minek védjem és mentegessem 
magam? Ön megvetett engem. Ám érje 
be ezzel. Ha egyóbb nem: ez az egyetlen 
körülmény elégséges arra, hogy örök aka
dályul álljon köztünk . .. De miért is állta 
utamat? Minek szaggatta fel ön is szivem 
sebeit? Én már megnyugodtam sorsom
ban, hogy arról, a kit gyermekkoromtól 
fogva szerettem, e léha, felületes Vezér 
Arthurról le kell mondanom. Azt hittem 
az ön szerelme megkönnyebbiti nekem a 
küzdelmet, —  oh, hisz’ oly gyönge, oly 
gyáva voltam, s minduntalan elárultam 
magam. De önnek szerelme oly Ígéretek
kel biztatott, a melyeket nem teljesíthe
tett. Én őszintén sohasem is biztam azok
ban ; nem adtam hitelt egyiknek sem: de

2. Landauer Géza ellen rablás miatt.
3. Freudling János és társa ellen lo

pás miatt.
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1. Vazikovszky Károly s>llen lopás
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—y A  már világhírűvé lett nyíregyházai 
gyilkossági és hullacsempészeti bttnper első 
fokú elbírálása ma sem fog megtörténhetni,

pesti tanárokat, hogy tüzeteUBtf^öetfolják
meg a Seheuthauer & compánia erőltetéseit 
a mik mindazonáltal a Kain bélyeget ma
gukon hordozzák, a mint hogy a nyíregy
házai szakértőkkel való kihallgatás alkal- 

1 nem egy ízben alaposan felsültek. 
A védelem nagy súlyt fektetett arrs, 

pgy a zsidó fiú Scharf Móricz a zsinagóga 
*  aj áriak kulcslyukán át nem is láthatta 

»g mindazt, mit elmondott, kimentek te
hát bíróság, Scharf atyja, szakértők, védők

alapos azonban a várakozás, hogy jövő ^s birlaptudósitók —  egy egész karaván 
hét folyamában hirdettetni fog az első bi* — - • - • • ....................
róság ítélete.

Korunk és állapotaink korhadt és 
nyomorúságos állapotának tükréül szolgál
hat e per minden elfogulatlan, a dolog 
velejéig behatni képes szemlélőnek és ily 
szemlélő tátongó örvényt lát maga előtt, 
mely menthetlen elnyeléssel fenyegeti a 
máról holnapra gondatlan élvek hajhásza- 
tában áttánczolgató társadalmunkat.

Nem akarunk ki terjeszkedni a véde
lem által felhasználtatni kívánt mentő tanuk 
vallomásaira, mik merő ellentótban állanak 
már megállapított tényékhez, mik hamis 
voltuk-, betanitottságukat homlokukon hor
dozzák, mikre nézve eredetük a tárgyalás 
közben is fényes pénzigéretekben lett fel
fedezve, nem akarunk szólni a marmarosi 
bírósági közegekről, kik előtt a tutajosok 
állítólag nyíregyházai vallomásaikat vissza
vonták és ezen vallomásukat kínzás által 
kierőszakoltaknak állították, holott most 
a végtárgyaláskor azt állítják, hogy nyír
egyházai vallomásuk az igaz, hogy semmit 
sem kinoztattak, hogy ők a marmarosi 
bíróságok előtt soha sem vallották azt, a 
mit ott jegyzőkönyvbe foglaltak, mi által 
pedig azok a marmarosi bírósági szemé
lyek nagyon kétes színbe állíttatnak, csak 
azokról a szakértőkről akarunk szólni, 
kik a budapesti egyetem orvosi karához 
tartozván az ujonan kiásott dadai hamis 
hullát erőszakkal Eszter hullájává felbélye
gezni vállalkoztak.

A középiskolai tanrendszer már har- 
mincz év óta oda irányul, hogy a fiatal 
korában tanulmányokkal túlterhelt ifjú 
akkor, midőn pályát választ és szaktudo 
mányra adja magát alaposan elfelejtse a 
többi tudományszakra vonatkozó alaptanul
mányait. —  A nagyon fiatalon, sokszor 
megerőltetéssel szerzett alap nem alkalmas 
arra, hogy a tudomány tovább mivelésére 
ösztönözzön, a ki nem kenyérkereset czél- 
jából adja magát reá, többnyire elhanya
golja azt és igy a nagy közönség soraiban 
kevesen vaunak, kik általános műveltségük

— Eszfárra, kivittek a biróilag lefoglalt 
zsinagóga ajtót, elrendeztek mindent, mint 
volt akkor, midőn az állított Eeztergyilko- 
lás megtörtént, Móricz a zsidó fiúnak a 
kulcslyukon át nézve el kellett mondani 
mindent, amit belül a zsinagóga setétes 
pitvarában tettek é s  a f iú  m i n d e n t  
p o n t o s a n  e l mo n d o t t ,  t e l j e s e n  j ó l  
l á t o t t ,  mi n d e n t  m e g t u d o t t  kü l ö n 
bö z t e t n i )  a r e z o k a t ,  s z i n e k et  sat., 
b e b i z o n y u l t ,  h o g y  a f i ú v a l l o má 
sai  a k u l c s l y u k o n  v a l ó  né z é s  kö
v e t k e z t é b e n  a l a p o s a k  l ehe t nek .
—  Már pedig ez időben esős setétebb nap 
volt, mint Eszter eltűnése napján.

Most még visszavannak tanuk kihall
gatásai, vonatkozva a zsidók vesztegetési 
kísérletükre és más mellékes körülmé
nyekre, akkor kezdetét vehetik a vád és 
védbeszédek.

Különfélék.
—  Az idei termés. Két hét óta nagy 

erőmegfeszitéssel peng a kasza, a munkás 
nép hangya szorgalommal gyűjti csomóba, 
kazalba az „ a r a n y  k a l ás z“ -okat. Az 
idő kedvező, mondhatni kellemes. A na
pokban volt esőzések rendkívül üditöleg 
hatottak a természetre. A letarlott mezők 
felett hosszú sorban fekszenek a keresz
tek. E keresztekben vau a gazdaközönség 
reménye, pénze, a szegény szántó-vető 
ember verejtékes fáradságának édes gyü
mölcse a —  mag .  Hogy mint fizetnek 
a keresztek, ez idöszerint csak a próba- 
csépelések után nyert eredményekhez ké
pest lehet megállapítani. Megyénk külön
böző járásából érkezett értesítések össze
vetéséből a következőket írhatjuk. Az árpa 
keresztenkint 60— 80 litert, a rozs 50— 80 
litert, a búza 55— 75 litert fizet, a két
szeres ugyanennyit. Ez nagyon középszerű 
termés. Reményeink és kilátásaink sokkal 
kecsegtetőbbek voltak ! Szalmára igen gaz
dagok vetéseink, de szemre bizon szegé
nyek, a kalászok nagyon hiányosak,

és tudományuk után a nagy tudománynyal i minek egyedüli oka ama záporos, zivata-
kérkedő , elbizakodott tanárok nagyhangú 
kijelentvényeik silányságát és érdekeltségét 
megbírálni képesek lennének, ezen keve
sek pedig nem érzik magukat hivatva arra, 
hogy a mindenható tanárok állal laikusok-

ros időjárás, a mely a virágzás alatt 
uralkodott. Az árakra nézve tájékozásul 
szolgál az alább közölt hivatalos gabna- 
árjegyzók.

—  Györvármegye közönsége —  az
nak lenézetve gorombaságaik czéltáblájává ! árvíz által sújtott lakósainak felsegélyezóse 
legyenek. | tárgyában e város területén részint magá-

A varjú nem ássa ki varjutársának ' nosok, részint testületek által gyűjtött s 
szemét, ezt tartja a közmondás, mely noha közvetlenül, avagy a m. kir. belügyminisz- 
sántikál, annyiban mégis igaz, hogy ok terium utján átküldött kegyadományokért 
nélkül — gazdag prédára való remény ! az illetőknek hálás köszönetét s elismerését 
nélkül nem teszi, a szegény özvegy Soly- nyilvánítván, —  ennek köztudomásra hoza- 
mosiné pedig nem fizethet berlini és buda- ! talára város tanácsilag felkérettünk.

végre feltámadt a boldogság vágya ben
nem, hátha mégis föltalálom, ha nem is 
Vezér Arthurral ? . . .  De ha kellett még 
valakivel találkoznom e földön, úgy nem 
önnek kellett volna annak lennie. Un nem 
menthet meg! Oly gyönge, oly gyáva, 
oly bizalmatlan, hogy maga is mi harua- 
rábbi megmentésre szorul.. . lm, itt a 
medaillon. Benne van az ön lelőtt vetély- 
társának arczképe — most már megmu
tatom önnek. Nézze meg, emberi szem 
többé úgy sem látja! Hadd eméssze meg 
a tűz . . . látja mint nyeli el a láng . . . 
mint sistereg .. . s most már nyoma sincs.. . 
Vele már leszámoltam s most önön a sor... 
Vegye le saját kezeivel a jegygyűrűt uj- 
jamról . . .  Ez legyen utolsó érintkezésünk, 
ez az utolsó kézszoritás . . .

A láz beszélt Klárából; arcza halott
halványra vált, és szemei a fátyolon át is 
félelmesen csillogtak.

És Péter kénytelen volt levenni a 
gyűrűt. A szavak feltörtek ámuló és sajgó 
szivéből, ott vergődtek a nyelvén és meg
fagyva érkeztek ajkaira.

—  Ezzel —  mondá ismét Klára — 
vége köztünk mindennek. Felejtse el egy
kori nevető, síró jegyesét, és felejtse el 
mai uualmas látogatóját is .. . Ágnes mama 
üdvözli és reméli, hogy valamikor még 
szerencséltetni fogja. Úgy, úgy! Isten önnel!

Péter azt hitte, hogy meg kell túlad
nia. Nem bírta kimondani az Isten hoz- 
zádot. De azért az ajtóig kísérte vendégét, 
a ki ingadozó léptekkel haladt.

Picziny keze a kilincsen volt; meg
akarta nyomni és —  bele fogózkodott.

A következő pillanatban a fátyolos 
hölgy Péter lábai előtt hevert.

Elájult? Meghalt? S a házi gazda 
egyedül van vele? Hogyan mentse meg?

E pillanatban valaki betaszitotta az 
ajtót. Lelkendezve, fuldokolva egy nő ro
hant be. Ágnes mama volt.

—  Klára! Édes lányom! —  kiáltá 
jajongva. És ön itt, uram? Távozzék, tá 
vozzék, ha már megölte öt! Oh l̂ a tudná, 
mily bajt okozott nekünk!.. Édes leá
nyom, édes kis Klárám! Minden léptét 
lestük, és mégis elszökött hazulról, éjjel, 
egyedül, gyalog és láztól gyötörve . . .  Ide 
jött önhöz, mert nem bírta elviselni, hogy 
megveti ö t . .. számon akarta kérni . . .

És ezalatt folyton hideg vízzel mosta 
az elalélt lány halántékait. A  kék fátyol

már nem takarta arczát. Péter szerette 
; volna csókjaival elhalmozni, hogy magához
1 térjen.

—  Az Istenre kérem, hagyjon ma
gunkra, és ne is jöjjön addig vissza, mig 
el nem távozunk ! Ni, már éled . .. siessen,

| siessen! Ha meglátja önt, még megörül, 
hisz szereti . . .

—  És én is szeretem ! És megörülök, 
ha meg nem bocsát! Enyém vagy már 
Klára ,és enyém is maradsz e földi élet

1 ben. Oh, csak nézz rám . . . nem álom
J ez . . .  im itt vagyok, fogom forró kezed,
'és csókolom igéző szemeid, melyekkel 
! megvertél, és pírban égő ajkaid, melyek 
I váddal illettek . . .  Oh felejtsünk el min
dent, —  nekem is, neked is, mindkettőnk
nek elég a felejteni valónk . . . Kierősza
koljuk a sorstól, az élettől a boldogságot,
8 lesz idő, a mikor egymásra borulva 
megvalljuk egymásnak, hogy minden vá
gyunk teljesedett! . . .

Most már beszélt Péter. Mint a láva, 
kitört leikéből a szó 8 Klára csodálkozva 
hallgatta. Szemük nem maradt köny nél
kül. És szivükbe csak most, ez órában 
tartá diadalteljeg bevonulását a fájdalom 
édes testvére,a mindent megbocsátó szerelem.

V.
Félévvel később a bécsi pályaudvar

ban már másodszor csöngettek, s a többi 
utassal Garádi Péter és neje, a bájos De- 
cséri Klára is, kisiettek az étteremből, 
mintha ebben a kalmár világban, nekik 
a boldog párnak is még sürgős ügyleteik 
volnának. Egyszerre csak mellettük terem 
egy ismerős alak.

— Ah, Péterkém, édes pajtáskám .. . 
alázatos szolgája nagysád . . .  hát honnan 
és hová? Lám mily szerencsés véletlen,... 
Ugy-e nem is hitted Péterkém, hogy még 
valamikor viszont is láss! De nem is 
hiányzott sok; az a golyó mély látogatást 
tett a szivem táján. . .  Hanem te boldog 
vagy; csak úgy sugárzik az arezod; és 
kedves nőd is . . .  óh, hisz az természetes ! 
Én, köszönöm, szintén jól vagyok már — 
és sokat gondolok reátok, mert sokszor fáj 
a seb helye itt a szivem táján . . .  De 
büszke és boldog vagyok e vértanuságom- 
ban — hisz egymásé lehettetek. A viszont
látásig !

És Vezér Arthúr melegen szorított 
kezet a fiatal férjjel és nejével.



—  Katonai szemle. Pénteken este
érkezett városunkba Gyulay lovassági tá
bornok s fohadparancsnok, hogy kő*. had
seregbeli ezredünk felett szemlét tartson. 
Szombaton reggel már 5 órakor állt az 
ezred. A gyakorlat az üszöghi puszta és 
Sarlós közti térségen tartatott meg. A 
föhadparstncsnok a v e z é n y l e t  ellen 
többszörösen kifakadt és roazalásának adott 
kifejezést. Kár volt a gyakorlatot pár órá
val előbb be nem fejezni, mert a félegyre 
hazatért harczosok sorából többen kidőltek 
az afrikai hőségben.

—  A honvédség őszi gyakorlatai. 
Mini minden évben, úgy az idén is több 
honvéd csapat fog összpontosittatni váro
sunkban, a sátortáborban; —  és pedig: 
a 17-ik gyalog féldandár, a 65-ik (Székes- 
fehervér), 66-ik (Paks), 71- és 72-ik (Pápa) 
számú zászlóaljakkal ; továbbá a ld-ik 
gyalog féldandár a 67- és 68-ik (Pécs), 
69- és 70 (Kaposvár) számú zászlóaljak
kal ; ezenkívül a 27-ik gyalog féldaudár 
a 81-ik (Veröcze), 84-ik (Belovár) és 90-ik 
(Glina) számú zászlóaljakkal s még a 
10-ik honvéd huszárezred az I. (Varasd) 
és II. (Vukovár), végül a 8 ik honv. hu
szárezred I. (Pécs) osztálya. Összesen 11 
honvéd gyalog zászlóalj és 6 huszárszázad.

—  A saját költségükön szolgáló egy 
évi önkéntesek, a hadügyminiszter leg
újabb rendelete értelmében, a következő 
dijakért fognak a kincstár által élelmez- 
tetni, ruháztatni és fegyverzettel elláttatni 
anélkül, hogy kötelezve volnának a lak
tanyában lakni. Az évi járulék a lovas
ságnál 129 frt, a többi fegyvernemeknél 
124 frt. Ebből az összegből a természet
ben való élelmezésre 32 írt 17 kr, a 
legénységi élelemre 63 frt 84 kr; a fegy
verzetre a lovasságnál 25 és egyéb csapat- 
tesjekuél 28 írtra, a lovasságnál a lószer
számra 8 frt esik. Azon egyéves önkéntes, 
ki a laktanyában kiváuna elszállásoltatni, 
az emlitett évi járulókon felül napi 6 krt, 
azaz egy évre 21 frt és 90 krt tízet.

—  Bogyó —  beteg. A mi tavaly 
volt színigazgatónk B o g y ó  Alajos a mint 
a szentesi lapok Írják —  n a g y o n  be teg .  
Kóros állapotának okozója az újvidéki 
nagymérvű bukás. Bogyó egészsége úgy 
testileg mint lelkileg csaknem tönkre van 
silányitva s hihető, hogy rövid idő múlva 
beadja a kulcsot. Ezt Írják. . .  . Tán csak 
nem szent P é t e r n e k ,  hanem csupán a 
szinügyi tanácsnak nyújtja be a kulcsot 
és visszalép a szinészvilágtól s direktoros- 
kodástól?

— Dalárdánk. Közeledik a nagy
nap, a külföldre való indulás nagy napja
— julius hó 24-ike. Dalárdánk készen 
van már a nagy útra, nem tudjuk az ide
gen közönség készül-e a meleg pártfogásra ? 
Az előzékenység, mely a hatóságok és 
dalegyesületek részéről dalárdánk útja 
iránt nyilvánult, biztatólag hathat dalár
dánk minden egyes tagjára. Teljes elis
meréssel kell kiemelnünk, hogy a duna- 
gözhajózási társaság Passautól Mohácsig 
hajón s innen vasúton Pécsig feleáron 
bocsájtottu az utjegyet az utazók rendel
kezésére, a cs. kir. déli vaspálya-társaság 
szintén tetemes árkedvezményt helyezett 
kilátásba. A schweiczi északkeleti vasút 
éppenséggel bőkezű volt. Minden körül
mény kedvezőnek mutatkozik, de ismerve 
a n é me t e k  természetét, szokását, a ma
gyar jellegű dolgok iránti ellenszenvét, 
zenei ízlését: félünk, nagyon félünk —  
dalárdánk renoméját féltjük. Adja az Isten, 
hogy sejtelmünkben csalatkozzunk, e csa- 
latkozás nagy örömünkre válik.

— Tűz. Szombat és vasárnap közti
éjjel 1 óra tájban megkondult a vészharang
— tüzet jeleztek. Csakhamar megharsant 
a tűzoltók kürtje s a vágtatást robogó 
fecskendő és szerkocsi lármája folrezzen- 
tette az alvókat. A Gáspár-utczában özv. 
M i s á n g y i n é  szalmafedeles háza égett. 
A közeli utczákból nagy néptömeg csödült 
össze s ki-ki hozzáfogott teljes erejéből 
az oltáshoz, ami azonban a nagy erömeg- 
feszités daczára sem sikerült, minthogy a 
bősz elem pár szempillantás alatt teljesen 
elborította lánggal a szalmás tetőt.

—  Még egy tüzeset. Tegnap előtt 
éjjel, ez ideig ismeretlen okból, az alsó 
balokányi utczában tűz ütött ki, A ndr á -  
s o v i c s  Antal szalmafedeles hajléka égett. 
A haldokló tüsoltóegylet végelgyengülése- 
kép konstatálhatjuk, azon körülményt, 
hogy mire a tűzoltóság kiért a helyszínre, 
a ház elhamvadt, s nem maradt más ol
tani való, mint a jobbról-balról rájuk 
halmozott sallangos szidalom. A szeren 
csótlen eset alkalmával megrázkódtató je
lenet folyt le. A háztulajdonos, ki nejével 
összeölelkezve a lángokbaborult házban 
volt, a rendőröknek, kik arra kényszeri- 
tették, hogy hagyja el a hajlékot, maka
csul ellentálIt, s csak nagy erőfeszítéssel 
lehetett kivonszolni.

—  Uymen. A napokban jegyezte el 
R o s e n f e l d  Ignácz —  F e u e r s t e i n  
Leonóra kisasszonyt. Boldogság kisérje és 
kösse össze a szerelmes párt!

—  Uj póstahivatal. F. évi julius 
hó 15-ikén Pécs városának budai külváro
sában „Pécs budai külváros I. számuu el
nevezés alatt kir. póstahivatal lépett életbe 
(fö-utcza 4. szám alatt), mely levél és 
kocsipostai küldeményeknek, valamint 200 
Értig utalványok és pénzeslevelek fel
vételével és továbbításával fog foglalkozni. 
A fölvett küldeményeket ezen és a pécs- 
vároai postahivatal közt naponta háromszor 
közlekedő kárioljáratok utján fogja továb

bítani és pedig a következő rendben: d. e.
9 óra 45 perczkor, d. u. 4 óra 15 perez 
kor és 6 órakor. Vasárnapokon azonban 
ezen póstahivatal csak délután 1 óráig lesz 
nyitvü, azontúl pedig a következő nap 
8 óráig zárva marad és ez egy óráig d. u. 
feladott küldemények továbbítás végett 
egy órakor d. u. még a pécsvárosi posta- 
hivatalhoz vitetnek át.

—  Két jómadár. Glaub József
tüzes betörő-tolvaj, mint szabadlábra he 
lyezett vádlott, a napokban a cserkuti 
kormácsmárostól tehenet hajtott el, amúgy 
ha nem jössz, hát viszlek** módjára, 

H o r v á t János ezégéres csavargó társá
val. A nyomozás azonnal megindittatott 
s eredményre vezetett, rendőrségünk szer
dán délután elfogta mind a két latort s 
bekísérték a városházára. G l a u b  a mint 
az örszobából a börtönhelyiségbe kísérte
tett, nem állhatta meg, hogy próbára ne 
tegye szerencséjét —  rabok legyünk, vagy 
szabadok! . . . utczu neki futóra, kirohant 
a városház kapuján, de nem igen soká 
élvezhette a szabadságot, mert a rendőrök 
se vették tréfára a dolgot, utána ereszkedtek 
s a Vogl testvérek keztyüs-üzlete előtt a 
szembejövő távirda-szolga segítségével le
kapták a szökevényt tiz körméről, aztán 
visszaszállitották megérdemlett helyére, a 
dutyiba. Még az nap kihallgattatott, eleinte 
konokul tagadott, utóbb azonban vallott. 
Vallomása szerint a mániái korcsmárosnak 
adta el a tehenet. Nem tudjuk, hogy számol 
majd be a korcsmáros ur, ha majd kérdőre 
vonják, hogy miként merészkedett —  lopott 
jószágot venni?! Ez egy kissé bajos lesz.

—  Öngyilkosság. Csütörtökön reg
gel a vasúti állomáshoz vezető padok egyi
kén halva találták S t a j e r e r  András 8-ik 
honvéd huszár ezredbeli kürtös szakasz- 
vezetőt. A szerencsétlen ember öngyilkos 
halál áldozata, forgó-pisztolylyal vetett 
véget életének, állítólag azért, mert egyik 
kürtös tanonczával oly embertelenül bánt, 
hogy a szigorú büntetés, a három csillag 
levágatása és a börtön okvetlenül bekö
vetkezett volna s ezt nem akarta bevárni, 
inkább kivégezte magát.

—  Hamis pecsét. Rendőrségünk 
O r b á n  István és felesége személyében 
furfangos csalót csípett el. Nevezettek, 
mint tüzkárosultak gyűjtik az alamizsnát 
Devecser község bizonyítványának erejénél 
fogva. Ez a bizonyítvány azonban hamis, 
de a hamisítás oly rendkívül ügyes módon 
eszközöltetett, hogy arra rá jönni talán 
soha se lehetetett volna, ha rendőrségünk 
a csaló megmotoztatása alkalmával a kö
zönséges szaruból faragott pecsétnyomóra 
nem akad.

— Szökött katona. A közelmúlt
napokban a helybeli 8-ik honvéd huszár 
ezeredböl megszökött egy közember, név- 
leg N a g y  Gáspár és csak azért, mert 
állítólag nagyon szigorúan bánt vele a 
tizedese. Szökése után Mecseknek vette 
útját, folérve az erdőségbe, levetette az 
egyenruhát és elásta a földbe, aztán pőre 
ingben, gatyában barangolt tovább. Egy 
ideig a hegyháti községek egyik-másik 
kondásánál tartózkodott, utóbb pedig 
fölcsappott betyárnak s ily qualitásban a 
múlt hét végén betört egy pinezébe, két 
hetivásáros menyecskén erőszakot követett 
el stb. stb. kezdetnek ennyi elég. A foly
tatás következni fog, egyenlőre azonban 
elmarad, minthogy a jómadarat szombaton 
elcsípték a hegypásztorok és átszolgáltat
ták a rendőrségnek. Innen az elővizsgálat 
megejtése után átadták az ipszét a kato
nai parancsnokságnak.

—  Baleset. Az 6-pósta-utcza sarkán 
emelendő L o e w  y-féle épület körül baleset 
történt a hét elején. Egy rosszul rakott 
tégla-halmaz dűlt le s négy kőműves gye
reket temetett el, kik szerencsére kisebb- 
nagyobb sérülést szenvedve —  megmene
kültek.

—  A belvárosi templom köréből. 
G r a i t s  Endre fiatal festőnk erősen mű
ködött a hét folyamán a belv. plébánia 
templomban az alapelökészitési munkála
tokon, mely művelet befejezése s az ek
ként előkészített fal megszáradása után, 
azonnal hozzáfog a festéshez.

—  Kinevezés. A helybeli m. kir. te
lekkönyvhez segéd telekkönyvvezetőül, az 
eddig irnok-minöségben lévő H o m a n n 
Ferenc* neveztetett ki.

—  Halálozás. Özvegy Karlbauer 
Józsefnő szül. Fischer Mária e hó 17-én 
halt meg élte 53-ik évében és 19-én lett el
temetve, három fia, veje és két unokája 
siratja a korán elköltözöttet. —  Nyugod
jék békében!

—  Próba-hangverseny. A „ Pécsi 
Dalárdau hólnap azaz vasárnap tartja a 
„ Ha t t yúdban próba hangversenyét, mely 
alkalommal bemutattatik a közönségnek 
azon műsor ,  melylyel dalárdánk kül
földre megy. Belépti díj személvenkint 
50 kr.

—  Szomszédmegyei apró hírek. —  
A kaposvári törvényszék elnöke Kelemen 
Lajos múlt hétfőn az utczán vértolulás 
folytán eszméletét vesztve összerogyott, 
már halálának hírét terjesztették, de ez 
valótlannak bizonyult, pár nap múlva egé
szen visszanyerő egészségét — Julius
10 én Agárdon és a mozsi határban is 
jégverés volt, ugyanazon napon éjjeli 11 
órakor Tolnán nagy vihar dühöngött és 
jégverés is volt erős esőzéssel, ez annál 
feltűnőbb, miután Pécsett a nyolcz napos 
afrikai hőség csak julius lő-ki északi 
széllel hült le és julius 16-án következett

j be az esőzés. A  szegzárdi Dunából a 
fürdőházi úszómester kimentett egy ön- 
gyilkosságot elkövetett fiatal leányt s ka
pott érte élénk szemrehányásokat, a leány 
pár órával azután újra a Dunába ölte 
magát s ott veszett. Tolna- és Fehérme
gyében a sertvéseket a lépfene tizedeli, a 
gondatlan lakósság eltakarítás helyett a 
Sió csatornába dobta a dögöket, nyomoz
zák a tetteseket. Simontornyán Bereczk 
István választatott meg körjegyzőnek. E 
hó 12-én szerencsétlenség történt Siófokon. 
Egy vitorlás hajó jött B.-Füredről Sió 
fokra a fővárosból jövő Perlaki ügyvéd 
elé. A  Balaton közepén nagy vihar érte 
utol a vitorlást és sebesen hajtotta a sió
foki part felé. Azt vélve, hogy a vitorlás 
nagy veszélyben forog Kaiser és Bulits 
csónakra kaptak s segítségére siettek. Azon
ban alig indultak el, egy hullám a könnyű 
csónakot felborította. Bulits szerencsésen 
a partra úszott, de Kaiser a hullámok közt 
lelte halálát.

Irodalom .
=  Előfizetési felhívás Tóth Endre „összes 

költeményeidre, Tóth Endre régi kedvenc/, költője 
a magyar közönségnek. Közel harminca évre térj 
jedő költői pálya emlékei fűződnek nevéhez. O 
is mint irodalmuuk annyi más jelese, a szabad- 
ságharcz lezajlását követő sötét korszakban raga
dott először lantot, s mig egyfelől a szív édes 
epekedéaei és örömei zendülteb meg ritka bájjal 
e lant borjain, addig másfelől a nemzet szenvedé
seinek, aspiratióinak és reményeinek is oly igaz 
és költői kifejezést tudott adni, mint kortársai 
közül keveaeu. Ezek a költemények könyvárusi 
utón már régóta nem kaphatók, njabbau Írott 
ersei pedig, melyek tartalmasság és kifejezési 

erő dolgában 'talán még gazdagabbak, nem is 
jelentek meg ünnálló gyűjteményekben. Azt hi
szem, a szép iránt lelkesülő közönségnek s az 
irodalomnak teszek szolgálatot, midőn ezúttal a 
magyar költői irodalom e becses termékeinek 
összegyűjtésére és kiadására vállalkozom. Tóth 
Endre művei 3 kötetben fognak megjelenni, s az 
ddigi gyűjtemények darabjain kivül számos olyan 

költeményt is tartalmaznak, melyek eddigelé még 
nem jelentek meg nyomtatásban. Aigner Budapest.

=  A „Vasárnapi Újság ‘ jul. 15-iki száma a 
következő tartalommal jelent meg: Chambord 
gróf. —  Itthon. Költemény. Sántha Károlytól. —  
Iladas Balázs ur. Életkép. Irta Szívós Béla. — 
Tonkingból. — Az árvák. — Apróságok. — Jolán. 
Angol regény. Irta Black William. —  Egyveleg.
— Tisza-Eszlár. Ábrányi Lajos rajzaival. — Kar- 
czolatok Nyíregyházáról. Eredeti levél. — Cho- 
lera nostras. — Vörös kereszt. —  Az irók és 
művészek társaságának kirándulása. — Irodalom 
és művészet. —  Közintézetek és-egyletek. — Mi 
újság ? — Szerkesztői mondanivaló. — Sakkjátók.
— Heti naptár. — Képek: Chambord gróf. — 
Toukingi képek: 1. Gazdag toukingi. 2. Katona. 
3. Férfi és nő a köznépből. 4 Utcza Hanoiban, 
Tonking fővárosában. 5. Auami falu. — A fran- 
czia-khinai háború előkészületei: Khinai fegyverek 
vizsgálása és csomagolása a shangltai-i fegyver- 
gyárban. — Az árvák. Bruck Lajos festménye 
után. —  A „Jolán" czimü regényhez (két kép.)
— Tisza-eszlári képek: 1. Újfalu. 2. Ó-falu. 3. 
A ladányi füzes, Eszlár közelében. — Karczolatok 
Nyíregyházáról: 1. Solymosi Eszter Ábrányi La
jos festménye után 2 Láposi János eszlári re
formátus lelkész. 3. Várkonyi Ferencz, eszlári 
tanító. 4. Groszberg Leó. 5. Matej Petro. 6. Dr. 
Trajtler Soma. 7. Dr. Scheuthauer Gusztáv. A 
„Vasárnapi Újság" előfizetési ára negyedévi® 2 
fit, a „Politikai Újdonságok"-kai együtt 3 frt.

=  Ujfalvy utazása Páristól Samarkandig. a
czime az uj műnek, mely mint a Kávai testvérek 
kiadásában megjelenő „Világhírű utazások Könyv
táráénak harmadik nagy munkája legközelebb in
dult meg és melynek első három füzetét mi is 
vettük. — Széchenyi keleti utazása és Stanley 
csak nem régen befejezett epochalis műve, mely 
ugyancsak az utazási könyvtárnak díszpéldányait 
képezi, méltó bevezetői voltak azon irodalmi ág
nak, melyért eddigelé kénytelenek voltunk kül
földre fordulni. Ma már a legjelesebb útleírásokat, 
a leghíresebb utazók kiváló műveit magyar nyel
ven olvashatjuk és ép ez a legfőbb ok, hogy most 
Ujfalvy művét is őszinte örömmel üdvözöljük. — 
A mint az eddig megjelent fűzetekből meggyőződ
hettünk, itt kevésbé van az olvasó annak kitéve, 
hogy az útleírás száraz, vagy talán tudományos 
modora untatni fogja őt. Hogy e gyanú eloszoljék, 
elégnek tartom annak felemlitését. hogy Ujfalvy 
nr csak utazott, de hogy mit tanult és tapasztalt 
az utón, azt Ujfalviné asszony irta meg saját ész
leletei és feljegyzései nyomán, még pedig a lég 
érdekesebb, a legvonzóbb, egy szóval azon kelle
mes, kedves, elragadó modorban, a mint csak 
franczia tud irni. A  jeleu füzetek .az elindulást, 
az utazó párnák Parisból való távozását, az elő
készületeket a hideg ellen tárgyazzák élénk festés
sel, megkapó részletekkel tarkítva. Az utazásnak 
legszebb részei rajzokban vaunak megörökítve, 
úgy, hogy szemléletével, az olvasó szellemileg 
maga is megteszi az utat az írónővel együtt. — 
A mű előfizetési ára egész évre (26 füzet) 8 frt, 
félévre (13 füzet) 4 frt. Egy füzet ára 30 kr.

== Megjelent a magyar általános levelező és
házi titkár 8-ik füzete. Szerkeszti Knorr Alajos, 
kiadja ifj. Nagel Ottó Budapesten. Magyar német- 
franczia és latin czimek ismertetnek, azután érte
kezik a szerző a levelek osztályozásáról. Ezek 
között legelébb is a meghívó leveleket ismerteti, 
és haszonkét különböző ilyen levél mintát hoz; 
azután ismerteti a születési házassági halálozási 
jelentéseket tartalmazó leveleket és hasontartalmu 
tizeunyolez levél mintát közöl. Ezen érdekes és 
hasznos füzet ára 30 kr. Ugyanezen kiadónál 
megjelent „Önügyvéd" czimü közhasznú mű úgy 
füzetekben mint fél és egész kötetben megrendel 
hető.

=  A ,,Regényvilág“ -uak hozzánk e napokban 
átküldött 8 füzetével (81—40) e kitűnő szépiro- 
balrni folyóirat ez idei harmadik negyedét látják 
befejezve. Valahányszor e vállalatról szólunk — 
és ezt mindannyiszor örömmel teszszük — jól 
esik annak ismételt megjegyzése, hogy a magyar 
szépirodalom, különösen pedig az eredeti regény- 
irodalom e lap hasábjain oly otthonra tAlált, a 
hol úgy a kört, mint a közreműködőket tekintve, 
egyaránt méltó a czélhoz, melytől nem tért el. 
Jókai ismert tolla, Véka Lajos kedves elbeszélő 
modora nemcsak rövid ideig tartó szórakozást 
nyújtó műveket nyújtanak, de olyanokat, melyekkel 
az irodalom, bármily behatóan foglalkozzék is, 
őszintén és igazán meg lesz elégedve. A nagy 
közönség osztatlan tetszése előlegezi a kritika íté
letét és mindkettő csak a lap értékét emeli, meiy 
fáradhatlanul toborozza hívei közé, a jelesek közül 
a legjelesbbeket. — Gabányi Árpád hosszabb 
regényes elbeszélése, mely „Egy krajezár emlék
iratai" czim alatt folyik figyelmet keltő, érdekes 
munka, mely szép tehetségű és sokoldalú szerző
jének csak dicséretére válhatik. — A külföldi 
irodalmat ez idő Bzerint X. de Maistre „Utazásom 
szobám körül" czimü, bölcsészeti tartalmú, aest- 
hetikai finomságra valló és mindvégig vonzó dol
gozata képviseli, mely művet Szaua Tamás jeles 

1 furditáaa teszi reánk nézve még értékesebbé. A

tárcza a jeles tartalmú, szellemes toliból eredő, 
érdekes finom pikantériával telt kisebb elbeszélé
sek, leírások^ rajzok egész halmazát tartalmazza 
és különösen a „Fekete ördög" az, kiről már is
méteken megjegyeztük, begy franczia genreban 
tartott képei a könnyed tárczák valóságos gyön
gyei. Különösen hölgyközönségünknek ajánljuk 
figyelmébe, ha még nem kedvenezük, mert talán 
■ em ismerik, — egyetlen tárczája elolvasása után 
azzá lesz. — Az irodalmi rovat „Nestor" és 
Zempléni P. Gyula kezében hivatásának színvo
nalán áll.

== Bolgár Emil költeményei. Oly költő mun 
kásaágát vagyok a magyar közönségnek bemuta
tandó, a midőn Bolgár Emil válogatott költemé
nyeit készülök kiadni, a ki, habár költeményei 
nagyobbára fővárosi tekintélyes lapokban láttak 
napvilágot, —  nem tartozik a felkapott, az ünne
pelt költők közé, noha azt mélyérzelmü dalainál, 
hatásos balladáinál fogva némely „ünnepeltnél" 
talán inkább megérdemelte volna. Bolgár Emil 
költeményei egy csinos kiállítású kötetben fognak 
megjelenni. Előfizetési ára fűzve 1 frt, díszes vá- 
szoukötésben aranymetszéssel 2 frt, franczia fél
bőrkötésben 2 frt 20 kr., mely összeg utánvétel 
mellett is fizethető. A  megrendelési iveket junius 
hó közepéig kérem beküldeni, hogy a nyomatandó 
példányok iránt tájékozva legyek. Budapest, 18-83. 
május hó közepén. Aigner Lajos kiadó.

=  A „Budapesti Bazár" f. é. 14. száma ismét 
mint rendesen válogatott gazdag tartalommal jelent 
meg. Öltöny, pipere és női munka köréből 60 kép 
és magyarázata, egy színezett divatkép, — pár 
iv szabás és himzésrajzok képezik azt. —  A mel
lékletben van a szépirodalmi rész, két vers Tor
kos Lászlótól. — A bankár neje. Elbeszélés Kaj- 
ducsy Rizától. — Egy ballépés. Regény. — A 
tárczában Capsicioso „Lik l Ferencz mint nevelő." 
—  Az ó-budai amphitheatrum (képpel). — Fővá
rosi szemle sat. Éhez járul egy beköthető külön 
regény melléklet, az apróságok a borítékot töltik 
meg. — E/.en tartalmas s e sorokban leljesen 
kiélégitő közlöny ára félévre csak 5 frt- —  Ki- 
adósága Budapest, ujvilág-utcza 16. sz. —  Ajánl
juk olvasóink pártfogásába.

Közgazdaság.

—  A pécsi kereskedelmi és iparka- 
rnara e hó 17-én rendes közülést tartott, 
mely alkalommal a kamara elnöke Szon- 
tagh Mátyás a kamara területén lakó s a 
trieszti kiállításon részt vett kiáliitóknak 
a nekik odaítélt kitüntetési érmeket ün
nepélyesen átadta. Ezután előadja az el
nök, hogy a minisztérium a kamarának 
múlt évi zárszámadását jóváhagyta s hogy 
a pécskerüieti kiállítási bizottság most 
már teljesen megalakult s hogy az legköze
lebb megkezdi működését. Az e bizottság 
működése folytán felmerülő költségeket a 
kamara fogja viselni. A  kamarának az 
állami dohánygyárak szándékolt szaporí
tásának hírére az iránt tett felterjesztésére, 
hogy egy dohánygyár Pécsett állíttassák 
fel, a pénzügyminisztériumtól azon érte
sítést nyerte a kamara, hogy az állami 
dohánygyárak szaporításáról ez idő szerint 
szó sincs. —  A földmiv. ip: r és kereske
delmi minisztériumnak azon leirata, mely 
szerint a kamara felterjesztése folytán a 
Dárdán lakó szemlélöbizottsági közegek 
a forgalom könnyítése végett az eszéki 
átkelő állomásra helyeztettek át, örvende
tes tudomásul vétetett. —  Gyékényes, 
somogymegyei községnek 4 országos vá
sár engedélyezése iránt a földm. ipar és 
keresk. m. kir. minisztériumhoz intézett 
kérelmét elutasitandónak véleményezte a 
kamara. —  A Pécsett felállítandó fonal- 
készítő és kötszövö gyár érdekében a ka
marához érkezett miniszteri leirat elinté
zéséül utasittatott a kamara elnöksége, 
hogy a Pécs város részéröl a gyárnak 
nyújtandó támogatás tárgyában érintkezzék 
a város tanácsával s a létrejövő megálla
podás alapján a gyár mikénti felállítására 
nézve tervezetet készítsen el. Dr. Mutschen- 
bacher Győző pécsi jogakadémiai tanár
nak a „Kereskedelmi jogtudomány elemei** 
czimü terjedelmes könyvének kiadói költ
ségéhez a kamara 25 példányra tett elő
fizetéssel járult s e mellett azt az érdekelt 
köröknek is melegen ajánlani fogja pár
tolásra.

— Selyemtenyésztés.— Zomba, tolna- 
megyei községből tudósítást vettünk a 
selyemhernyó-tenyésztésnek ottani fellendü
léséről. —  A szegény nép javát szivén 
hordozó Döry Stefánie úrnő nemes buzgal
mától késztetve Szegzárdról a k. beváltó 
intézettől 100 gramm hernyópetét kinyer
vén, azt tiz szegény család közt felosztotta 
és azokat a tenyésztés módjába bevezette, 
e mellett ép oly buzgó segítségére volt 
Bellada Ferencz tanító ur, ki saját részére 
kivett 30 gramtfi petéből nevelt hernyókat, 
minek begubozódása ez évben jól sikerült.
—  Részünkről e hasznos és nemes buz
galomhoz csak azt kívánjuk, hogy tartós 
legyen s nem elalvó szalmatüz, mint minőt 
legtöbb helyt, s ezek közt Pécsett is ta
pasztaltunk, e részben pedig óvatosságra 
intjük az illetőket, nehogy a tenyésztést 
az erőn, t. i. a rendelkezésre álló eledel
—  a szederlevél —  mennyiségén túl ter- 
jeszszék s vigyázzanak, nehogy a szeder
fák tulnagy mértékben meggyengittessenek, 
mert nemcsak levéltermésük apad, de maga 
a levél is a hernyó táplálékához kellő anya
got nélkülözni fogja, a termelés nem fog 
a kellő és jutalmazó eredménynyel fizetni 
és ez elkedvetleníti, ismételt rósz siker 
végkép elriasztja a tenyésztőt. így történt 
ez két évtized előtt már városunkban is, 
hol egy elemi tanító, kinek használatára 
átengedtettek a városi szedres ültetvények, 
nehány évig nagy eredményt tudott fel
mutatni s tanítványai a magán házaknál 
talált szederfák leveleinek felhasználásával 
az eredményhez szépen hozzájárultak. —  
De éppen a szép siker volt ezen ipar 
megölöje, egy pár magánzó versenyt kez
dett és a városi tanács oly gyenge, ille
tőleg tájékozatlan volt, hogy ezeknek is 
megengedte a városi szederfák koppasztását, 
a megerőltetés tönkre silányitotta a szed
reseket, a tenyésztésbe betegségek estek

— kudarcz lett a vége, a tanító azonnal 
látta a baj forrását, de süket fülekre talált, 
felhagyott a tenyésztéssel, egy magánzó 
egy pár évig egymaga folytatta s akkor 
ö is felhagyott vele. —  A  tanító által 
saját buzgalmából és költségén városi tel
ken alapított szederfa-iskolát, mely már 
több ezer szép csemetét mutatott, a városi 
tanács elpocsékoltatni engedte és igy az 
értelmetlenség, a tudatlanság, hozzájárulva 
a roszakaratboz is megölte a későbbi fel
lendülés lehetőségét is, mert mindenek 
előtt jól megjegyzendő, hogy selyemhernyó 
termeléshez sok —  igen sok eperfa kell 
s nem lehet azt minden számítás nélkül 
kiterjeszteni. —  Mindenok előtt gondos
kodni kell arról, hogy a kiköltendő her
nyónak legyen elegendő és jó  eledele. — 
Erről azonban a törvényhatósági tisztvise
lők úgy mint a községbeliek nagy ritkán 
szoktak gondoskodni, mert nem hoz sem
mit a konyhára —  nekik. —  Széphangzásu 
frázisokkal pedig nem lehet a falánk her
nyót etetni!

G abona-árjegyzék.
Pécs. sz. kir. városában 1883. évi julius

hó 14-én tartott heti vásárról.

) jó  . . . . . . .  8 frt 50
Búza ) középszerű . . .  8 —

) legalábbvaló . . . . 7 » 50

) jó . . . . . . .  9 20
Kétszeres ) középszerű . . .  6 50

) legalábbvaló . . . .  — - —

) jó  . . . . frt __
Rozs ) középserü . . .  5 70

) legalábbvaló . . . .  — - —

Árpa
) jó  . . . . _
) középszerű . . . .  5 „ 75
) legalábbvaló . • • “ » —

) ló . . . . 50
Zab ) középszerű . . 5 30

) legalábbvaló . . . .  — » —

) jó  . . . . . . .  6 00
Kukoricza ) középserü . . .  6 —

) legalábbvaló . . .  — " —

Széna
> !  ■ ■ ■ • ) a  . . . .

. 3
Szalma . . 1 50

t é r . )

Salvator
elsőrangú vasmentes savanyúm,

lith ium  és bornátrium ban gazdag for
rás, orvos i tek in té ly ek  á lta l a légző és
emésztési szervek huruton hántalmainál ren 
d e lve  ; — kiváló szer a köszvény, hólyag 
és vese bajoknál. B orra l használva igen 
ke llem es üditö-ita l. 129. (20— 12)

Kapható ásványvíz-kereskedésekben 
8 legtöbb gyógyszertárban.

S a lu to r - fo r rá s  igazgatóság  Eperjesen. 
Budapesten főraktár ÉDESKUTY L urnái

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

3Sr^.C3-"5T F E E E N C Z
laptulajdonóe.

ü a l c s c l a .  E m i l ,  TSZlu T ó z a e f
felelős szerkesztő. szerkesztőtárs.

Hirdetések:
Birtok-bérbeadás.

B aranyam egyc K ém es közsé
gében, — hol is renden kövezett ut, 
pósta-állomás, folyóvíz van, egy jó l 
rendezett, nagyobb tagokban levő jó 
búzaterm ő, dús kalászok. hatalmas 
legelő, hozzácsatolt azőllő — 60 hold 
ból álló  b irtok . Cserepes lakház, 1G 
öl gazdasági épü le tek , gyümölcsös 
kertet 6 egym ást követő évre szer
ződésileg bérbe k ia d o m ; mint szinte 
e gazdasághoz gazdasági eszközök, 
marhák, sertvések, különböző takar
mány, gabona neművel is adhatók 
készpénz-, vagy biztosítással ellátott 
adóslevélre; értekezhetni Siklóson 
bérmentes levél által alolirt tulajdo
nossal.

Szabó Károly
207. (3— 1) siklósi ügyvéd.

Hirdetés.
A dárdai uradalmi nagy kőbánya, 

mellette lévő négy kemenezóböl álló 
mészégetéssel, úgy két, összesen 4 lak 
ból álló munkás házakkal a Beremendi 
begyben 1884. évi ja n u á r  hó 1-től 
számítva G egymást követő évek ta r
tam ára bérbe adandó; melyre bérbe 
venni szándékozók Írásbeli ajánlata 
ikat 10“/. bánatpénzzel ellátva, a d á r 
dai u rad a lo m  igazgatóságához f. é. 
szeptem ber hó 1-ig beküldeni kéret 
nek, —  a hol is a közelebbi feltételek 
beláthatók. m . (a—z)

Dárda, 1883. julius 6-án.
Schaumburgi herczeg Lippe 

dán ia i uradalmának igazgatósága.



Árverési hirdetmény.
A  pécsi kir. törvényszék mint telek

könyvi hatóság közhírré teszi, hogy ifjú 
Molnár János végrehajtatónak Schvabach 
Sándor végrehajtást szenvedő elleni 400 frt 
tőkekövetelés és járulékai iránti végre
hajtási ügyében a pécsi kir. törvényszék 
(a siklósi kir. járásbíróság) területén lévő 
Csepely községben fekvő a csepelyi 15. 
sz. tjkvben felvett f.  74. hszsz. 60. sz. 
ház és belsőségre az árverést 487 frtban 
ezennel megállapított kikiáltási árban el
rendelte és hogy a fennebb megjelölt in
gatlan az 1883. év i szeptember hó 25-ik 
napján dél elő tt 10 órakor Csepelyen 
a községbirói lakban megtartandó nyíl 
vános árverésen a megállapított kikiáltási 
áron alól is eladatni fog.

Árverezni szándékozók tartoznak az 
ingatlan becsárának 10°/0*át vagyis 48 frt 
70 krt készpénzben vagy az 1881. LX . t. ez. 
42. § ában jelzett árfolyammal számított és az 
1881. november hó 1-én 3333. sz. a. kelt igaz 
ságügyminiszteri rendelet 8. §-ában kijelelt 
óvadékképes értékpapírban a kiküldött ke 
zéhez letenni, avagy az 1881. LX . t. ez. 
170. §-a értelmében a bánatpénznek 
bíróságnál előleges elhelyezéséről kiállított 
szabályszerű elismervényt átszolgáltatni.

A pécsi kir törvényszék, mint telek 
könyvi hatóságnak Pécsett, 1883. évi ja* 
nuár hó 22-ón tartott üléséből.

Kiadta

Dr. Karay
210. (1— 1) kir. trszéki jegyző.

11132 
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Árverési hirdetmény.
A  pécsi kir. törvszék mint telekkvi 

hatóság közhírré teszi, hogy Kovács Ala
jos végrehajtatónak Polgár Jánosné végre
hajtást szenvedő elleni 40 frt 80 kr. tőke
követelés és járulékai iránti végrehajtási 
ügyében a pécsi kir. törvszék (a dárdái 
j bíróság) területén levő Sepse községben 
fekvő a sepsei 131. sz. tjkvben felvett 
242. hszsz. kertnek 262. hszsz. 92. sz. 
ház és belteleknek ’/* teleknek Polgár 
Jánosné Bognár Zsuzsát illető felére 636 frt; 
a sepsei 1151 hszsz. földnek Polgár Jánost 
illető felére 125 frt, 2251. hszsz. szőlő 
ugyanezt illető felére 192 frt, 2409. hszsz. 
szőlőnek ugyanezt illető felére 145 frt, 
2981. hszsz. szőlőnek ugyanezt illető felére 
193 frt kikiáltási ár mellett az árverést 
elrendelte és hogy a fennebb megjelölt 
ingatlanok az 1883. év i szeptember hó 
13-ik napján délelőtt 10 órakor Sepsén 
a községi b írói lakban megtartandó nyil
vános árverésen a megállapított kikiáltási 
áron alól is eladatni fognak.

Árverezni szándékozók tartoznak az 
ingatlanok becsárának 10%-át vagyis 63 frt 
60 krt, 12 frt 50krt, 19 frt 20 krt, 14 frt50 krt 
és 19 frt 30 krt készpénzben vagy az 1881. 
LX . t. ez. 42. §-ában jelzett árfolyammal szá
mított és az 1881. évi november hó 1-én 
3333. sz. a. kelt igazságügy miniszteri rende
let 8. §-ában kijelölt óvadékképes értékpapír
ban a kiküldött kezéhez letenni, avagy az 
1881. LX . t. ez. 170. §-a értelmében a 
bánatpénznek a bíróságnál előleges elhe
lyezéséről kiállított szabályszerű elismer
vényt átszolgáltatni.

A pécsi kir. törvszék, mint telekkvi 
hatóságnak 1883. évi junius h 15- ik nap
ján tartott üléséből. Kiadta

Visy Pál
206. bz. (1— 1) kir. trvszéki jegyző.

Í1394
1883 “ *

1883
6325_b

1883.

Hirdetmény.
A város közönsége tulajdonához 

tartózd Pécsett —  alsó-malom-utczá 
bán fekvő úgynevezett „A ngysl“-féle 
vízi-malommal folyó évi október 1-étöl 
számított három egymás utáni évre 
leendő bérbeadására nézve múlt hó 
14-én tartott árverés kielégítő ered
ményre nem vezetvén, —  ezen m a
lomnak bérbe adhatása végett folyó 
ju liu s  hó 26-án reggeli 10 ó rak o r 
a városi tanácsház 2-ik emeletén, lévő 
gazdasági tanácsnoki helyiségben — 
zárt ajánlati tárgyalással egybekötött 
— njabbi nyilvános árverés megtar
tása rendeltetett el.

Miről is a bérleni szándékozók oly 
értesítéssel, — hivatnak meg, hogy a 
kérdéses bérletre vonatkozó részletes 
feltételek az ujabbi árverés m egtartá
sával megbízott D ecleva V ilm os I-ső 
aljegyző urnái bár ki által betekint- 
hetők, s hogy a kivántató felvilágosí
tások ugyanott szerezhetők meg.

Pécs, 1883. év julius hó 10-én 
tartott tanácsülésből.

Pécs szab. kir. város 
sós. ( i - i )  T a n á c s a .

/

Polgári sörfőzde, Pilsen.
Védjegy. 200. (0—2)

“ \P I L S N E R
B I E R .

B
^ 0 ^

B /
Raktár: Littke Jánosnál

Pécsett, F e r e n c z i e k-u t c z a II sz.

6504 ,

iÁrverési hirdetmény.

Árverési hirdetmény.
A pécsi kir. törvényszék közhírré 

teszi, hogy Plainer Lajos végrehajtatónak 
Pölz János végrehajtást szenvedett elleni 
40 frt tőke, 4 frt 68 kr. per, 6 frt 50 kr. 
végrehajtás-folyamodási és 12 frt 15 kr. 
árverés-folyamodási és követelések vala
mint a még netán felmerülendő költségei 
kielégítésére a következő ingatlanok u. m. 
a kisfalud! 225. sz. tjkben foglalt f  
a. 1295. hszsz. fekvöség 94 frt és a 
bodolyai 796. sz. tjkben foglalt f  2525. 
hszsz. szőlőnek Pölz JánoBt illető 7* ré- 
szóre 374 frt ezennel megállapított kikiál
tási ár mellett Kisfalud és Bodoiya köz- 
ségekbeu a községi házban 1883. évi 
szeptember 17-ik napján még pedig 
Bodolyán délután l / t  2 órakor, Kisfa
ludon pedig 3 Órakor megtartandó nyil
vános árverésen szükség esetében a ki
kiáltási mint becsáron alól is eladatni fog.

Az árverezni kívánók tartoznak bánat
pénzül az ingatlanok kikiáltási mint becsár 
10°/o-át vagyis '9 frt 40 krt. s 37 frt 40 
krt készpénzben vagy óvadékképes érték
papírban a kiküldött kezébez letenni.

A vevő köteles a vételárt három 
egyenlő részletben és pedig az első részt 
az árveréstől számítandó 8 nap alatt, a 
második részt 1 hónap alatt és a harmadik 
részt a bánatpénz betudásával 2 hónap alatt 
minden egyes vételári részlet után az ár- 
verésnapjától 6°/0 kamatokkal a pécsi kir. 
adó mint letéti hivatalnál szabályszerű letéti 
kérelemmel lefizetni.

A pécsi kir. törvszék, mint telekkönyvi 
hatóságnak kelt Pécsett 1883. évi junius 
bó 30-ik napján tartott ülésöböl.

Kiadta
K o s z é r

209. (1— 1) kir. tsséki jegyző.

A pécsi kir. törvényszék mint telek
könyvi hatóság közhírré teszi, hogy Sin- 
ger Mór végrehajtatónak Zulits Dániel 
végrehajtást szenvedő elleni 150 frt töke 
követelés s járulékai iránti végrehajtási 
ügyében a pécsi kir. törvényszék (a 
pécsváradi kir járásbíróság területén levő 
Áidas község s határában fekvő a hidasi 
544. sz. tjkvben felvett 290. sz. ház a belső
ségre 210 frt —  a hidasi 586. sz. tjkvben 
felvett 6900/a. j .  I. »/4 5900/a. j.I . »/5 hszsz. 
szőlőre 780 frt kikiáltási árban az árverést 
elrendelte s hogy a fennebb megjelölt ingat
lanok az 1883. évi augusztus hó 29-ik 
napján délelőtt 10 órakor Hidason a 
község bírói lakban megtartandó nyilvános 
árverésen a megállapított kikiáltási áron 
alól is eladatni fognak.

Árverezni szándékozók tartoznak az 
ingatlan becsárának 10 °/0-át vagyis 21 
frt, 78 frtot készpénzben vagy az 1881. 
LX . t. ez. 42. §-ában jelzett árfolyammal 
számított s az 1881. évi november hó 
1-én 3333. sz. a kelt igazságügy miniszteri 
rendelet 8. §-ában kijelölt óvadék - képes 
értékpapírban a kiküldött kezébez letenni, 
avagy az 1881. LX . t. ez. 170. §-a ér
telmében a bánatpénznek a bíróságnál 
előleges elhelyezésről kiállított szabály
szerű elismervényt átszolgáltatni.

Kelt Pécsett, 1883. évi ápril hó 6. 
nápján. A pécsi kir törvényszék mint te
lekkönyvi hatóság.

Kiadta

Brodszky Béla
212. (1— 1) kir. törvényszéki Jsgyző.

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

jeles hatású gyógyszer a gyomor min
den bántalmai ellen,

és fólülmulhatatlau az ét
vágy-h iány, gyomor 
gyengeség rosszagu 
lehe le t, sze lek, sava- 
uyu felbüfögés, kó- 
l lk a ,  gyom orhu ru t, 
gyomorégés, hugykö- 
képzödés, túlságos 

uyá lkaképzödés sár
gaság, uudor é« há
nyás, főfájás (ha az a 
gyomorból ered), gyo
morgörcs, székszoru- 
la t, a gyom ornak tú l
terheltsége étel és ita l 
á lta l, g ilis z ta  lép ób 
májbetegség, a ra n y 
eres bánta lm ak ellen. 

f l C  E g y  ü v e g e s ©  ár*a h a s z n á 
la t i  u t a s í t á s s a l  e g y ü t t  3 SS k r .  
K aph a tó  : Pécsett Balás Ödön, Kovács M i
hály és Sipöcz István gyógyszerész uraknál. 
Valamint az osstrik-magyar birodalom minden 
nagyobb gyógysaertáribau ób kereskedőiében. 

Központi szétküldési raktár nagyban és 
kicsinyben.

B R A D I  K Á R O L Y .  
az „ ő r a n g y a l h o z *  czimsett gyógyszer tárában 

Kremzierben, Morvaországban
184. (0 - 3 )

11493 ,

Árverési hirdetmény.
A pécsi kir. tszék közhírré teszi, hogy 

özv. Szépéné szül. Kisági Júlia végrehaj
tatónak Hegedűs György és Szilágyi Mi
hály végrehajtást szenvedett elleni 150 frt 
tőke, ennek 1876. évi ápril 18. napjától 
számítandó 8°/0 kamatai, 14 Irt 65 kr. 
per, 12 írt 30 kr. végrehajtás-folyamodási,
14 frt 35 kr. ingóság-foganatositási és
15 frt 65 kr. árverés-folyamodási és köve
telések, valamint a még netán felmerü
lendő költségei kielégítésére a következő 
ingatlanok u. m. a bodai 295. sz. tjkvbe 
foglalt f  1724. hszsz szőlőnek Szilágyi 
Mihályt illető l/é része 60 fr t ; továbbá a 
bodai 313. sz. tjkvbe foglalt f  a. 1214k 
hszsz. szőlő 150 fr t ; az 1215.6 hszsz. szőlő 
150 frt; u. a. tjkvbe foglalt 1218. hszsz. 
szőlő 50 frt; u. a. tjkvbe foglalt f  a. 
1233.b szőlő 50 frt; u. a. tjkvbe foglalt 
f  1239.a hszsz. szőlő 50 frt; u. a. tjkvbe 
foglalt f  a. 1242.a hszsz. szőlő 50 frt; 
u. a. tjkvbe foglalt 1250.& hszsz. szőlő 
50 frt; 1271.a hszsz. szőlő 50 frt; továbbá 
a bodai 315. sz. tjkvbe foglalt f  a. 1657. 
hszsz. szőlő 200 fr t ; u. a. tjkvbe foglalt 
f  n. 1662. hszsz. szőlő 200 frt és a bodai 
375. sz. tjkvbe foglalt f  a. 122. hszsz. 
15. sz. ház és belsőség 310 frt ezennel 
megállapított kikiáltási ár mellett Boda 
községben 1883. évi szeptember hó 17. 
napjának d. e. 10 órájában megtartandó 
nyilvános árverésen szükség esetében a 
kikiáltási mint becBáron alól is eladatni fog.

Az árverezni szándékozók tartoznak 
bánatpénzül az ingatlan mint kikiáltási, 
mint becsár 10%’át, vagyis 6 frt, 15 frt, 
15 frt, 5 frt, 6 frt, 5 frt, 5 frt, 5 frt, 5 frt, 
20 frt, 20 frt és 31 irtot készpénzben vagy 
óvadókképes értékpapirbana kiküldött ke
zéhez letenni.

A  vevő köteles a vótelárt három 
egyenlő részletben és pedig az első részt 
az árveréstől számítandó 8 nap, a második 
részt 1 hónap , ób a harmadik részt 
a bánatpénz betudásával 2 hónap alatt, 
minden egyes vételári részlet után az 
árverés napjától 6°/0 kamatokkal a pécsi 
kir. adó mint letéti hivatalnál szabály- 
szerű letéti kérelemmel lefizetni.

Kelt a péoai kir. törvényszék telek
könyvi hatóságnak 1883. junius bó 22-én 
tartott üléséből.

Kiadta

Dr. Karay
|211. (1— 1) kir. törvényszéki jegyző.

Hirdetmény.
Csehi község elöl járósága részé

ről közhírré tétetik, hogy a község 
javadalm át képező italmérési-, halá
szati- és vadászati jog, 8 ’/« hold szán
tóföld és V. hold kerttel együtt, 1884. 
évi január hó 1-től számitaudó három 
egymásután következő évekre folyó 
évi ju liu s  hó 29-én d é lu tán  4 ó ra 
kor, nyilvános árverezés utján a leg
többet Ígérőnek bérbe fog adatni.

Az árverési feltételek a kovács- 
hidai körjegyzői irodában, vagy Csehi
ben a községi biró házánál betekint- 
hetök és azokról felvilágosítás szerez
hető. 197. ( a - 2)

K elt Csehiben, 1883. jul. hó 4-én.
Bodonyi István, Orbán Dániel,

körjegyző. biró.

E
stragon - Mustár

patent csomagolásban.

Schmidt V iktor és fiaitól. 
186. Bécsi kü lönlegesség , (26—a) 
legjobb belföldi minőség, ‘/«> 7«» 7* kilós üve
gekben a valódi védjegygyei ellátva kapható 
minden fűszer- és csemege-kereskedésben.

2298
k. í.1883

Mohácsi járás szolgabirájától.

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

Rácz-Görcsöny, Szabar és Doboka 
községekből alakult közegészségi kör 
részére szervezett és évi 200 frt tisz
telet díjjal javadalm azott D unaszek- 
csöi körorvosi á llá sú ak  D unaszek- 
csöben m int a körorvos székhelyén 
választás utján leendő betöltésére ha
tárnapól f. évi ju liu s  hó 29-ik n a p 
já n a k  reggeli 9 ó rá ja  tűzetik ki.

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

Mohács, 1883. évi junius hó 29-én.
Sey Lajos

185. (3—3) szolgabiró.

Pécsett, a föutczában lévő és jó 
renoméban álló

r- és v
dohány tőzsdével együtt, melynek 
szolid rendes vevői vannak, betegség 
miatt, előnyös feltételek mellett azon
nal eladó. Kívánatra a házban lakás 
is kapható. Közelebbit 196. (3—2)

Kovátsits Károlynál.

L E G J O B B
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LE HOUBLOM
, FRANCZIA GYÁRTMÁNY

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

get tartalmaz, és minden karton az 
alanti védjegy és srgnaturával van 

ellátva.

1883

Árverési hirdetmény.
A  pécsi kir. törvényszék közhírré teszi 

hogy özv. Kerék Sándorné mohácsi lakós 
végrehajtatónak özv. Leicbner Mórné szül. 
Kuttaer Anna (Netti) pócsváradi lakós 
végrehajtást szenvedett elleni 694 frt töke 
ennek 1882. évi augusztus hó 6-ik nap
jától számítandó 8®/0 kamatai, 35 frt per, 
16 frt végrehajtás-folyamodási és 11 frt 
65 kr. árverés-folyamodási követelések, 
valamint a még netán felmerülendő költ
ségei kielégítésére a kővetkező ingatlanok 
u. m. A pécsváradi 631. sz. tjkvben fel
vett 82a/i hrsz. a. 60. sorszámú háznak 
özv. Leicbner Mórné szül. Kuttner Annát 
(Netti) illető fele 1010 frt mint ezennel 
megállapított kikiáltási ár mellett Pécs 
várad községében a községi bírói lak
ban 1883. évi szeptember hó 3-ik nap
ján ak  d. e. 10 órájában megtartandó 
nyilvános árverésen szükség esetében a 
kikiáltási mint becsáron alól is eladatni fog.

Az árverezni szándékozók tartoznak 
bánatpénzül az ingatlan m. kikiáltási mint 
becsár 10 7,-kát vagyis 101 frtot kész
pénzben vagy óvadókképes értékpapírban a 
kiküldött kezébez letenni.

A vevő köteles a vételárt három 
egyenlő részletben és pedig az első részt 
az árveréstől számítandó 15 nap, a má
sodik részt egy hónap s a harmadik részt 
a bánatpénz betudásával két hónap alatt, 
minden egyes vóteléri részlet után, az ár
verés napjától 6°/0 kamatokkal a pécsi 
kir. adó mint letéti hivatalnál szabályszerű 
letéti kérelemmel lefizetni.

A pécsi kir. törvényszék, mint telek
könyvi hatóságnak 1883. évi junius hó 
15-én tartott üléséből. Kiadta

205. (1— 1)
Visy Pál

kir. törvényszéki jegyző

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 r a k tá r  P é c s e t t :

Frankfurter Albert urnái.
143. (16—9)

Savanyu-Kút

STEFÁNIA
Koronaherczegnö

forrás'/

1881 ^k^vben  295.000 p a la c k ,1882 ik évben 550.000 palack lett elszállítva ^ F

P
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A mohai AG N ES-fo rrás
hazánk egyik legszénsavdúsabb

savanyuvize
kitűnő szolgálatot tesz fő leg  az emésztési zavaroknól s a gyomornak az ideg- 
rendszer bántalmain alapuló bajaiban. Általában a v iz  mind azon kóroknál 
kiváló figyelm etérdem el,m elyekbenaszervi élet támogatósa és az idegrend

szer működésének fölfokozása kívánatos.

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

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

Úgyszintén minden gyógyszertárban , füszerkereskedésben és vendéglőkben.
T6. ( í i — iO) Pécsett: Eizer János, Spitzer Sándor fiai, Nick Károly uraknál.
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i
1881 -ik évben 295.000 palack, 1882 -ik évben 550.000 palack lett elszállítva."}

Pécsett, 1888. nyomatott ifj. Madarász E.


