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Következtetés.
Táviratot hoznak a tővárosi lapok, 

mely szerint a budapesti szégyenletes 
zavargások és fosztogatások híre na
gyon kellemetlen hatású volt ő felsé
gére.

Valóban ez távirni nagyon fölös 
és egy Úgy ii dolog volt, magától érthető, 
hogy államainak biztosított jogrendét, 
népeinek javát és gyarapodását szivén 
hordó uralkodó nagyon fel lehet hábo
rodva, ha tapasztalja, hogy megbízott
jainak Ugyetlensége,tudatlansága, rosz- 
sziil-értesltltsége és gondatlansága ama 
zavargásoknak nem tudta elejét venni, 
sőt maga előidézi azokat és növeli.

Nem sok ész kellene azt belátni, 
hogy a hírhedt eszlári zsidóimnak a 
fővárosba hozatala alkalmat fog adni 
tüntetésekre, csoportosulásokra, a rend 
felbontására, —  a kormány a helyett, 
hogy a fiút ott hagyta volna Nyíregy
házán a megyei árvaszék gondnoksága 
alatt, visszaadta őt apjának, ki vádlott 
társaival együtt a bünvád alól felmen
tettnek még nem tekinthető, mert az 
első foku ítélet fellebbezve van, a má
sod- és esetleg harmad foku Ítélet pedig 
más hangzású is lehetne.

Ha kormányunk ezt sem látta előre, 
akkor nagy foku tudatlanságot, roszul- 
értesültséget tanúsított, akkor drága 
titkos rendőrségi és espión apparátusa 
mellett sem ismeri az országos hangu
latot, a mint azt a fővárosi nagynapi
lapokba firkáló üresfejU, sablon után 
dolgozó skriblerek sem ismerik, sőt 
nagyfokú elfogultságukban azt hiszik, 
hogy a hangulatnak olyannak kell 
lenni, minővé ők azt alakítani kívánják.

Nemzetiség és pártkülönbség nél
kül a közvélemény (a zsidóékat termé
szetesen kivéve) elitélte a kormány be
folyását az eszlári ügyben, ezeren és 
százeren nem nyilatkoznak ugyan köz
helyen, de bizalmasan annál határo
zottabban, minélinkább fojtják meg a 
körülmények a szabad szót torkukba.

Ezt a kormány vagy nem tudja, 
vagy nem akarja tudni, a nem tudás 
is bűn annál, kinek azt tudni kelle-

nék, még is ezt tételezzük fel sem mint 
az utóbbit.

De eltekintve a majdnem általá
nos felháborodásból, mint az eszlári 
ügynek eddigi elintézése előidézett, a 
fővárosi napilapok maguk segítettek 
hozzá, hogy felkeltsék a kíváncsiságot 
és okozzák azt.

Nagy hasábokat Írnak a zsidó ka
masz minden mozdulatáról, szaváról 
atyjának és a mellé fogadott segédjé
nek Eötvösnek viselt dolgairól, híres 
személyekké tették őket a sokaság pe
dig jogot tart arra, liogy a híres sze
mélyeket megbámulhassa.

Ezt elkerülni kellett volna, ez volt 
a józan ész szava, e helyett azonban 
kikiirtölik trombita szóval, hogy a zsi- 
dófiu itt van Pesten, ott van szállva a 
„Hattyú"-bán, ott kell lesni reá annak, 
ki oly szerencsés akar lenni a Darvin 
ős emberéhez hasonló ábrázatját meg
tekinteni.

Móricz fiú a nap hőse lett, nem 
nyugszanak, míg nem látják.

De nem csak kiváncsi bámész nép
tömege van ám a fővárosnak, hanem 
az állami rendőrség sem mondhatja, 
hány ezer be nem jelentett és ismeret
len exisztencziáju naplopója, tolvaja, 
betörője és gyilkosa. —  Ezen bandá
nak nem jöhetett kedvezőbb alkalom 
a fosztogatásra, mint minőt a bámész- 

; tömeg csoportosulása adott s tettleg 
ezen banda csak akkor szervezkedett 

| a boltfeltörés és fosztogatásra, midőn 
tudta, hogy az előző napi népcsopor- 

! tosulás megújulni fog s csak akkor lá- 
: tott a gaz munkához, midőn a bámé- 
! szók által hátát fedezve érezte.

Elvégre is azon szégyenfolt, hogy 
ily csavargó népség, mely többségben 
nem magyar születésű, ezreukint tar
tózkodik a fővárosban, ismét csak a kor
mány és rendőrség bűne, az a temér
dek engedélyezett pálinkamérés, a hol 
a mérgezett itallal megrontják már fia
talságában a test és lélek erejét, ez a 

! főiskolája a bűnnek, ah de kinek jönne 
j eszébe ezek számát korlátozni és foly
tonos rendőri felügyelet alatt tartani, 
—  soha sem olvasunk s hallunk olyas

miről, hogy ezen büniskolákban kimért 
mérges folyadékok vegyószi vizsga alá 
vétetnének, — oh ez sértené a város 
regáljogát, mely azonnal kevesebbet 
érne, ha az árendásnak körmére kop- 
pantanáuak és nem volna szabad néki 
vitriolos pálinkát ígérni, azután meg 
is van a bejelentési törvény, de hogy 
megtartassák, arra nem ügyel senki, 
a fővárosi lebujok és pinczelakások 
hemzsegnek ily fajta benem jelentett 
népségtől, de hogy a háziurak és lak
bérlők ellen a kellő eréllyel lépnének 
fel, arról nem szól a krónika, mert ha 
kiszabnak is egy kis birságot, az oly 
csekély és a tapasztalás szerint ennek 
is nagy része egy-egy tisztviselő zseb- 
jében párolog el, — semhogy a törvény 
áthágásából eredő rebach mellett el
ijesztő hatással lehetne.

Jellemző a fővárosi rendőrségre 
nézve, hogy ezen pálinkás barlangokat 
a zavargások napjában sem záratta el, 
hogy ott a tolvajok és rablók egész 
nap dőzsölhetvén, minden emberi jobb 
érzésből kivetkezetten a sötétség kö
vetkeztével neki lássanak pusztító 
rabló munkájuknak.

Azok a hatóságilag engedélyezett 
zálog kölcsönző intézetek pedig nyil
ván az orgazdák szerepét viszik, de 
üzletük hatósági védelem alatt áll, 
mert nem lehet rájuk fogni, hogy tudva 
lopott, rablott tárgyakat vettek zá
logba.

Igen ie koronás királyunk nagyon 
is felháborodva lehetett, midőn példás 
hííségü népének fővárosából ily híre
ket vesz, —  mik kormányának bizony 
nem válnak becsületére Európa előtt.

Csak azt óhajtanók és velünk 
együtt milliók, hogy e méltó felhábo
rodásnak megfelelő következményei 
lennének oly kegyelmes intés alakjá
ban, mely Tisza-Thaisz urakat elbo
csátásuk kérelmezésére serkentené.

Vannak e hazának férfiai méltók 
arra, hogy a kormány gyeplőit kezükbe 
vegyék, kik nem az atyafiság, koma- 
ság és sógorságnak, nem a pártszolgá
latokat tett korteseknek adnák kezébe 
a közigazgatás és törvénykezés hatal

mát, kik nem engednék, hogy ily szé
gyen hozassék Magyarországra és a 
kereszténységre s hogy utóvégre a 
zsidó miatt kénytelen legyen a keresz
tény keresztényt ölni.

A budapesti zavargások, melyek
a zsidóellenes mozgalom alkalma és ürügye 
alatt támasztatván a zsidóelem által eler- 
kölcstelenitett, vallásából, jobb érzetéből és 
vagyonából kifosztott és kivetkeztetett al
jas csőcselék és rabló-népség által kihasz
náltatni szándókoltattak, mint már érin
tettük aug. 8-án vették kezdetüket.

A „Hattyú" zsidó szálloda előtt cso
portok keletkeztek. Minden ellenséges szán
dék nélkül jelentek meg, csupán látni 
óhajtják Móriczot. Egy pár merész gyerek 
döngeti a szálloda kapuját. A példa vonz; 
többen utánozzák őket. A türelmetlenség 
ingerültté teszi a folyton (kíváncsiságból) 
szaporodó tömeget s hangosan követeli, 
hogy Scharf Móricz mutassa magát.

De Móricz láthatlan marad. Mondják, 
hogy nincs a szállodában. A tömeg még 
ingerültebb lesz s miután azt hiszi, hogy 
az urak titkolják el előttük, fenyegetőzni 
kezdenek. A szálloda ablakára kövekkel 
dobálnak. Erre aztán megjelen néhány 
lovas rendőr s a tömeg szótfut. Jön több 
rendőr s az utczát kitisztítják. Éjjel 11 
óráig még egy-egy csoport kiváncsi nép 
mutatkozik, de a hirtelen megeredö zápor 
hazakergeti a népet.

Másnap ismét kezdődött a csoporto
sulás, este 7 órakor a rabló - csőcselék, 
mely ekkor már baltákkal, szekerczékkel, 
feszítő vasakkal elkészült, be várta mig 
beesteledett és 8 óra után rákezdett mun
kájára, előbb a forma kedvéért a „Hattyú" 
szállodába törtek ott mindent össze zúz
tak törtek, azután egy órás kirakatot tör
tek fel és 4 boltot, melyeket ki is raboltak, 
nevezetes, hogy a rablóktól midőn zsák
mányukkal elsiettek, ismét mások rabolták 
el a rablott portékát és hogy rongyos 
zsidók is sűrűn vettek részt a zsákmá
nyolásban. — A rendőrség tótlen nézte az 
utczai gázlámpák összetörését, a siirü ab- 
lak-beveróseket és a boltok feltörését, ki- 
lencz óra után avatkozott csak be, a rabló
banda ekkor minden ellentállás nélkül 
elpusztult, ekkor jött még csak a katona
ság is, mely végkép megtisztitá az utczákat.

Hogy miért késett a különben kéznél 
levő rendőrség beavatkozni s mért engedte 
egy órán át a szabad dulakodást, arról 
még nem számolt be.

Nevezetes, hogy a zavargó tömeg nem 
éppen válogatta a zsidó tulajdont a pusz
tításra, beverte a keresztények lakásainak

ablakait is, a többek közt Bartalios nyom
dásznak valamennyi ablakait, már pedig 
ennek nyomdájában készülnek a zsidóelle
nes lapok és más röpiratok s miután ez 
utczában a többi ablak mind megkímélve 
volt, közel fekszik a következtetés arra, 
hogy kik voltak Bartalios ablakainak 
pusztitói!

Bartalios nyomdájában egyébként a 
rendőrség minden bírói határozat és fel
hatalmazás nélkül házmotozást tartott egy 
feljelentés szerint ott készülödó zsidóelle
nes izgató felhivást kerestek, de mit sem 
találtak. — Bartalics ezen törvényszegés 
miatt bünfeljelentóst tesz a rendőrség ellen.

A csoportosulások péntek, szombat és 
vasárnapon ismétlődtek, miután atonbaD 
a rendőrség és katonaság azonnal szétosz
latta a csoportokat és a hol újra össze
jöttek, újra szótkergette, nem volt ideje 
a rablóbandának a fosztogatásra. Sebesü
lések és befogatások sűrűn történtek.

Hétfőig a letartóztattak száma 173-ra 
emelkedett s hétfőn éjjel az újpesti utón 
és Brüll Bernát pékmester üzletének ostro
mánál újra 48 személyt fogtak be, több
nyire póklegények, más iparos legények 
és napszámosok, vagy ezen czimen élde
gélő naplopók, a rablást rendezők közül 
az ügyetlen rendőrség csak néhányat ka- 
parithatott meg, mert ök szoktak a futás
nál az elsők lenni. — A kiknek legtöbb 

I nyereségük van e zavargásoknál, üregest 
egyet sem olvashatni a befogottak jegyzó- 

; kében.
Bartalicsnál aug. 13-án ismételve tar

tott a rendőrség kutatást, üzlethelyiségét 
raktárát és lakását kutatták fel és ismét 
nem találtak bűnjelre, Bartalics ezen ujabbi 
törvényellenes kutatás ellen tiltakozott ót 
kijelenté, hogy a főkapitányt és az eljárt 
közegeket hivatalos hatalommal való vissza
élés, erőszak és magánlak megsértése miatt 
vád alá fogja.

M unkás-zavargások voltak aug.
10-én Bécsben is. — A rendőrség épülete 
elé tüntetést rendeztek a rendőrség törvény
ellenes eljárása miatt, hogy Stevens nevű 
angolt, kit bét hóig vizsgálati fogságban 
tartottak, de bizonyítékok hiányában vád 
alá nem foghattak, úgy tolonczolták ki, 
hogy Németországba kerüljön, a hol aztán 
a kész fogdinegek kezeibe került. — A 
rendőrség és katonaság készen volt, kímé
let nélkül bevágott éles karddal, temérdek 
sebesülés és több halál is esett meg. Ezzel 
vérbe fojtották a tüntetést.

Zsidóellenes tüntetések a vidéken.
— Pozsonyon kívül, mely a nyíregyházai 
Ítélet után ismét az első volt zsidóellenes 
érzületének nyilvánításával, Esztergomban 
e hó 12-én levélkéket találtak oly felirat-

T Á R O Z A.
Pécs, augusztus 15-én.

„Légjetek tldvöz mind, bajnoki honni dalunknak, 
Áldva dobog keblem jöttötökön fiaim!
Égbe törő ösztön versenyre vezérle a dalban,
É§ a világ ámult, hintve sűrűn a babért;
Nem gynjta szivében még misem oly csodaérzést, 
Mint a magyar dallam bűvere ajkatokon.
Édesb zene sóhajt benne szerelmet, örökhűt,
8 elragadóbb hévvel harsog a harezriadó.
E lelkesedéstől háztüzem éke öiegbült, —
Hálás szeretettel foglak ölembe tehát.
Ám érdemitekhez nincs koszorúm, oda méltó, 
Koldna ahoz földem, volna ezerszer üdébb.“
Ily örömüdvözlést gyöngyöze Pécs a szemében, 
Dlcsteli útjokról hogy fiait karolá.
8 hallván panaszát, hogy nincs méltó díszkoszorúja, 
Bizakodó lelkem hű tollal kötni remélt,
Városunk keblének érzelmit véve virágai,
Mik tiszta örömnek könynyire uyiltanak ám.
Oh de mi meddő volt gyönge, avatlan erővel 
Nyúlnom a szentélynek illatos kincse ntán.
E gyönge levélke hullott imhol, —  bitorolva 
Olympi babérnak napsugaras magasát.

Széplaki Jancsó Sándor. 

K éső v irág .
Metsző szél zúg a puszta tájon,
Hervadt a rét virágival;
Ha ián egy-egy virág még élne,
Nem hosszú lesz szegénynek é lte :
Elhull korán, hervad hamar,
Ha ma kinyil’, holnap kihal!

Hervadt mező, szegény, beteg szív, 
Elviráit már virágival,
Csalódásoknak szele érte,
Ha nyitnék még egy-egy reménye:
Késő virág csak, hull hamar,
Ha ma kinyil', holnap kihal!

Petrikia Mór.

M ásodik F r ig y es császár.

— Fordította: Perkovich Lajos. —

A legifjabb fia karján 
Fantáziái a sinylő császár,
Hű szivű Maufréd gyámoltáu 
Küzdi át halálharczát.

Kisértetként elmereszti 
Kék szemét a messzeségbe,
Mig a láztól forró jobbja 
Fiával kezet szőrit.

Manfred! hallgass csak szavamra: 
Ott a márvány grifi'-asztalkán 
Van a tőlem már aláirt 
Érvényes végrendelet.

Csuklyát, melyben meg is haljak, 
Adtak a derék barátok,
Hogy megóvjam lelki üdvöm 
A szent széknek átkától.

Manfred, ó szűmnek kedvencze ! 
Hadd lépjen ki a kiáltnok,
Hírül adni a világnak,
Hogy a Hohenstanf meghalt.

Szöszke fürtű Manfred zárd el 
Dísz-koporsóba csuklyámat.
És vitesd látványossággal 
Palermónak dómjába.

Manfred, mondjak egy nagy titkot? 
Ez éjjel pólyában fognak 
Vinni szaraczénim halkan 
Engem a tengerparthoz.

Duzzadó vitorla vár reám.
A fedélzeten feküdve 
Hajózunk a reggel és az 
Újszülött sugár elé.

Messze, a kék hullámokból 
Kiemelkedő hegyormon 
Á ll egy félig rom kolostor 
És egy karcsú szentegyház.

A kolostor s egyház közé 
A szabadban ütjük sátrunk.
Tenger — s égből éldelendek,

Mig a szender le nem győz.
Meyer F. C.

H ervadj s ie tv e  . . .
Hervadj sietve, rózsa szirma,
Hervadj korán el, keblemen,
Hisz óh! a múltak néma gyászát 
Úgy is szivemben viselem.

Nómulj sietve bús danája 
A  múlt sötét emlékiuek !
Hisz’ ő a Bzivnek gyászkeservét,
Tudom, hogy úgy sem érti meg.

S most még csak egy dalt, az utólsót,
De ez a legbúsabb legyen 
És véle szállj el, halj el aztán,
Tört lelkem, halkan, csöndeséül

Petrikás Mór.

Á só és kapa.
I r t a :

Várady Ferencz.

Nevezetes ficzkó volt C s a l ó k ö z y  
Gyula s különösen arról volt híres, hogy 
szerette a lányokat hitegetni, aztán meg
csalni. Hasonlitott a ledér pillangóhoz, 
mely virágról-virágra száll.

Illett rá a nóta, melyet a „ Ké k  s z a- 
k á l u  h e r c z e g “-böl szokott dudolgatni: 

„Vigan csak úgy élek,
Nőt ha cserélek 1“

ígért eget, földet, de dicséretére legyen 
mondva, esküvel soha semmit se fogadott. 

— Az Isten nevét hiába fel ne vedd! 
A tiz parancsolat ezen tétele mélyen 

a leikébe vésődött s ha valamire mégis meges
küdött, annak, ha törött, ha szakadt, ok
vetlenül meg kellett történi, mert hát a 
c s i z i ó is azt mondta r^: ha valaha es
küt szeg, nyomban utóléri az Isten bün
tető keze.

Vasárnap volt, piros pünkösd vasár
napja.

A plébánia-templom előtt állott Gyula, 
mint egy hóditó, ellenállhatatlan Adonis, 
s gyönyörrel szemlélte a szent áhítattól 
átszellemült arcczal miséről jövő földi an
gyalok seregét.

Egyik szebb volt mint a másik s 
valamennyinek oly gyújtó volt a szeme, 
akár a villám!

A sok közül egy bodor-barna hajú, 
tüzes szemű lányka, nagyon mélyen ta
lált a szemébe pillantani s menetközben 
is vissza-vissza kacsintott a kis hamis.

Gyula szive tüzet fogott l
Illő távolból követte s egyre csak 

azt liánytorgatta agyában, hogy : a ki mer 
az nyer! — Már-már elhatározta magát, 
hogy szerencsét próbál és bemutatja magát, 
midőn hirtelen egy utcza-kanyarulatnál el- 
reppent szeme elöl a kis gerle.

Ne neked Gyula !
Föl-alá sétált sóvár tekintetet vetve 

az ablakokra, kémlelödött, azon édes re
ménységgel, hogy majd csak megnyílik 
valamelyik s kitekint a kedves ; azonban 
hiába koptatta a kövezetét, hiába volt 
minden fáradság, kínos epedés, a kedves 
alak eltűnt, mint az álomkép, mint a 
lidérczláng.

Megkondult a „ l e v e s  i n d u l ó " ,  mit 
tehetett egyebet , hazaballagott bánatos 
kedvvel.

Délután búsmogorván ott sétálgatott 
a sétatér árnyas fái közt. Hát szerelemnek 
mindenható Istene Ámor! . . .  kit pillan
tottak meg szemei s még hozzá kivel? . . .  
Unokahugával üldögélt egy félreeső pádon 
— a bájos angyal. — Rendbe terem- 
tettézte magát s rövid habozás után 
oda rugtatott hősies elszántsággal s szive 
vágya, hö óhaja teljesült: uuokahuga — 
bemutatta.

Irénnek hívták a kedves kis barnát, 
egy környékbeli kasznár egyetlen gyer
meke volt.

A bemutatást kedélyes társalgás kö
vette.

Gyula összeszedte minden szónoki te
hetségét és_ gyönyörű virágos nyelven be
szélt a pünkösdi ünnepekről, mintha csak 
a „ s z e n t l é l e k 11 szállta volna meg, ked
ves regét mondott a pünkösdi rózsáról, 
aztán ábrándos tekintetet vetve Irénre, 
elmondta, hogy:

„Nem Anyától lettél,
Rózsafán termettéi,
Piros püukösd napján,
Hajnalban születtél !u

Irén zavarba jött, arcza kipirult, ez 
alighanem az éhredö szerelem hajnalpirja 
volt.

De mi is kell egy íalusi kis leánynak?!
Egy ügyes kacsintás, egy merész bók 

s aztán biztos a diadal.
Gyula hódított!
Hosszas séta és vidám csevegés után 

szállására kísérte Irént, hol megismerke
dett az egyszerű, de talpig derék becsü
letes családdal. Sőt mi több, meg is hit
ták Irén születésnapjára, mely a kővetkező 
vasárnapra esett.

A várva-várt nap elérkezett, Gyula 
örömtől sugárzó arcozal ült a bérkocsiba 
s kihajtalott a pusztára, a derék kaszná- 
rékhoz, hol már nagyban várták. Hogy is 
n e ! Gyula házasulandó sorban volt és nem 
megvetendő vö vált volna belőle, akár 
szemre, akár erszényre, igy is, úgy is, 
nagyon mutatott, csak olyan csapodár ne 
lett volna.

Az ebéd alatt ö nyitotta meg a toasz- 
tok sorát.

— Halljuk !
— Szép vidéknek szépséges leánya, 

üdvözlöm kegyedet!
— Éljen!
— Kívánom, hogy nyúljék élete öröm

ben és boldogságban oly hosszúra, mint 
a szivárvány, mely az eget átöleli.

— E-éljen!!



tál: „Üsd a zsidót, éljen Istóczy!44 — A 
szöveg arra mutat, hogy a legmüveletle- 
nebb elem irkászai fogalmazták. Sopron
ban 12-ón estve nagy népcsödíilés volt 
„éljen Istóczy44 kiáltások közt beverték 
mindkét zsinagóga és több ZBidóház abla
kait, a rendőrség kissé késett a közbe
lépéssel, éjfél felé a katonaság véget vetett 
a botránynak. — Hatvanban tintával má
zolt felírásokat találtak falragaszul. „Üsd 
a zsidót, nem apád, Görcsös bottal a hátát.44 
Kisebb tüntetések és ablakbeverósek vol
tak Esztergom, Szombathely, Nagyszom
bat, Cseklisz és Szereden. — Sárközön 
egy korcsmában mulattak alegények és 
zsidógúnydalokat énekeltek. A föárendás 
őnagyságának fia sértve érezte magát s 
saját tekintélyével szidalmakkal és tett- 
legességekkel akarta a legényeket zsidó- 
móresre tanítani. Nem használt; csend
őrökért ment s kevés híjjá, hogy ember
élet nem esett áldozatul a zsidóurfi döly- 
fének. Három legényt befogtak, de a 
zsidókamaszt, ki a tettlegességeket meg- 
kezdé, szabad lábon hagyták. — Ez azután 
a zsidó igazság!

K ü lfö ld i szemle.
A spanyol katonai lázadás a badajozi 

felkelők kiugrasztásával nem ért véget, 
mert nem volt ez elszigetelt tény, hanem 
az ország különböző pontjain hasonló lá
zadások követték. — A madridi kormány 
ugyan azt hireszteli, hogy a híven maradt 
hadcsapatok mindenütt elnyomták a láza
dást, ez azonban nem való, alkalmasint 
még sok dolga lesz velük.

Milán szerb király meghívást kapott 
Berlinből részt venni a német nagy had
gyakorlatokban. — Ezt feleletül tekintik 
acsetinjei Karagyorgyevics nászünnepélyre, 
mely csakugyan végbe ment. — A szerb 
királyt, ki most Ausztria Magyarország ba
rátjának mutatja magát , ezért akarták 
Berlinben ez előzékenységgel meglepni — 
Alkalmasint Szerbiában is be fogják látni, 
hogy az orosztól, ki már többször felhasz
nálta őket s azután cserben hagyta, mi 
jót sem várhatnak, noha az orosz rubelek 
most is még ébren tartják a Hisztics-féle 
ellenzéket.

A román király megelőzi a szerbet 
a berlini látogatásban, hiszik, hogy a né
met befolyás hatni fog reá úgy a dunai 
kérdesbeD, mint általában a pártállásra 
nézve, mit Romániának a legközelebbi 
orosz támadás idejében elfoglalandó lesz. 
— Mert, hogy Oroszország, úgy Német és 
Ausztria Magyarország közt nem sokára 
törésre kerül a sor, arról nem kételkednek, 
az időre nézve elhatározó csak az lehet, 
mikor hiszi a franczia köztársaság kor- 
mánya alkalmasnak egyidejűleg a német 
birodalmat nyugat felöl megtámadni.

Nikita montenegrói vajda a szultán 
költségén és hajóján tesz tisztelgő látoga
tást a nagy urnái, az utóbbi időben az 
orosz befolyás a portánál nem megvetendő 
s valószínű, hogy Nikita most adoutul szol
gál a Boszniát és Herczegovinát birlaló 
Ausztria-Magyarország ellen.

A hazaérkezett bolgár fejedelem egy 
pár uj minisztert nevezett ki, az orosz 
befolyás uraim, marad. — A spanyol ki
rály visszautasította a bolgár fejedelem 
által ajándékba küldött bolgár nagy keresz
tet, mert ö csak hűbéres fejedelem s nincs 
rendjel adományozási joga. — A bolgár 
ügynök Madridból Lissabonába ment a 
portugall királynál szerencsét próbálni, 
váljon tuladhatna-e egy bolgár kereszten?

— 0 ! ha a szépségnek volna örökké
valósága, úgy felesleges volna kivánatom, 
mert akkor e háznak gyönyörűséges leánya 
— örökig élne!

— É-é-éljenü!
A kis toasztnak nagy volt a hatása, 

a rövid beszédet hosszan tartó éljenzés 
követte, a legfőbb hatást azonban Irén 
szivére gyakorolta.

Ebéd után a vendégek eloszlottak.
Irén és Gyula alig várták a kedvező 

alkalmat, a kertbe szöktek a lombos lugas 
alá, hol zavartalanul élhettek érzelmeiknek. 
Turbékoltak, mint a szerelmes gerlepár. 
Irén az első szerelem varázs szaván be
szélt, Gyulából az ármányos szerelem csá
bos szirén-hangja szólt.

— Oh mondja kedves Irén , hogy 
szeret!

Irén lesütötte szemét és ajka hallga
tott, de annál zajosabban beszélt a szive.

—  Oh mondja, hogy —  i g e n !
Irén felpillantott s halk hangon sosogá :
— l  g e n.
— Áldott legyen e szóért! Tehát áll 

az igen!
— Mind halálig!
— Mind halálig! . . . Visszhangzott 

rá Gyula elragadtatással . . . Esküszöm az 
égre, az ég Istenére! soha semmi körül
mény se választ el bennünket, csak — 
á s ó  é s  k a p a !

Az eskü alig hangzott el, a háttérben 
a bokrok közt zörej támadt. Gyula vissza
pillantott s tekintete egy bűbájos tündéri 
szépséggel találkozott. A meglepő jelenség 
a kert nymphája, a kertészleány volt. Gyula 
megdöbbent. Sajátságos érzés futotta át 
egész lényét, lelkében kínos gyötrelmet 
érzett, ledér szive dobogásában a szemre
hányás szava hangzott, mintha már meg
bánta volua, hogy Irénnek szerelmét e s k ü- 
v e 1 fogadta.

őst az egyszer hibázott! 
só  é s  k a p a . . .

Ez nagy szó!

A franczia megyetanáosi választások
nál a köztársasági párt újra közel száz 
helyet elhódított a monarchista pártoktól, 
melyek mindinkább törpévé zsugorodnak 
össze. A madagaskari angol-franczia viszály 
eránt az angol kormány megkapta terje
delmes sürgönyeit, a franczia is várja a 
magáét, amint ezek megérkeznek a két 
kormány kicseréli értesüléseit s azután 
megkísérli a megoldást. — Londonba hírek 
érkeztek, hogy Csetevajo mezitlábos zulu 
király nem öletett meg, csak pár sebet 
kapott ő felsége.

Chambord gróf a franczia törvényes 
trónkövetelő, ki már hetek óta gyógyke
zeltetik, úgy látszik az érte tartott buzgó 
imádkoztatások és minden lehető orvosi 
ápolás daczára nem sokára oda jön, hol 
minden ember egyenlő. Ereje mindegyre 
fogy, ételt nem vehet magához, mestersé
gesen tartják benne az életet. — Az orvosok 
most határozottan gyomorráknak ismerik 
fel betegségét.

A  m agyar czim er meg- 
gyalázása.

Zágráb, aug. 15. A Gundulics-utczá- 
ban levő pénziigyignzgatósági épület előtt, 
hol magyar és horvát feliratokkal ellátott 
hivatalos czimerek vannak kifüggesztve, 
már nehány nap óta esténkint nagy nép
tömeg gyűlt Össze; az ott állomásozó rend
őrök és pénzügyőrök azonban távol tud
ták tartani a tömeget az épülettől. Tegnap 
este ismét nagy néptömeg sereglett össze 
az épület előtt, mely a rendőrök, sőt ma
gának a városi kapitánynak csillapító 
szavai és figyelmeztetése daczára, eleinte 
mindenféle gunyszavakat és fenyegetéseket 
hallatott, majd kövekkel kezdte dobálni a 
felügyelő közegeket. Erre ez utóbbiak 
kirántották oldalfegyvereiket és ütui-verni 
kezdték a tömeget, mely eszeveszett futás
sal menekült, de a másik oldalon ismét 
összegyülekezett és mintegy 200 főnyi 
újabb csapattal erosbödve, az épület elé 
visszatért és folytatta a fenyegetödzést és 
kővel hajigálást. Csakhamar megjelent 
azonban egy század gyalogság és szuronyt 
szegezve tisztította meg az utczákat a za
vargó tömegtől. Számos sebesülés (ezek 
közt több súlyos sérülés) és sok elfogatás 
történt Éjfélutáni 1 órakor a városban 
már teljes nyugalom uralkodott.

Zágráb, aug. 15. A mai délelőtt szin
tén nyugodtan folyt le, délután 3 órakor 
azonban egyszerre roppant néptömeg jelent 
meg a pénzügyigazgatósági épület előtt, 
a magukkal hozott létrákon többen fel
másztak és valamennyi hivatalos czimert 
leszakítva, azokat az utczára dobták, hol 
a néptömeg roppant lárma és kiabálás 
közben lábbal taposta a czimereket. Egy
szersmind a meglepett őrség ellentállása 
daczára, a kétemeletes épület valamennyi 
ablakát beverték. A kövek sűrűn feküsz- 
nek halomra. Ugyanezen idő alatt egy 
másik tömeg sietett a felsövárosba Dávid 
pénzügyigazgató lakásához és az ott lévő 
két hivatalos czimert is letépte, 'lábaival 
tapodta és ott is valamennyi ablaktáblát 
bezúzta. — Az eset természeteden minde
nütt a közbeszéd tárgyát képezi. Azt is 
beszélik, hogy a zavargók a tegnap este 
elfogott személyeket kiszabadítani szán
dékoznak.

Zágráb, aug. 15. A tegnap este el
fogott személyeket csakugyan erőszakos 
utón kiszabadították. A penzügyigazgató- 
sági épület előtt és a felsővárosban tör-

Hosszan csevegtek a kerti lugasban 
s aztán visszatértek a falak közé, a ba
rátságos pusztai hajlékba, hol már a terí
tett asztal jó ozsonnára várta őket. Az 
ozsonna elköltése után Gyula köszönetét 
mondott a szives vendégszeretetért, búcsút 
vett, de mielőtt még kocsiba ült és el
kajtatott, meg kellett ígérnie, hogy gyak- 
kilátogat.

Irén boldog volt. Hitt, remélt és . . . 
szeretett!

Alig telett pár nap bele, Gyula is
mét megjelent. Ez időtől fogva csaknem 
napos vendég volt kasznáréknál, gyakran 
egy hétig is a pusztán időzött s míg 
Irén mellett csapta a szelet, titokban a 
szép kertészleányt szerette. Ilyen a csa- 
podár ember. Szerelme olyan, mint a 
szalmatüz, a mily gyorsan feliángol, oly 
gyorsan enyész.

Csakhamar feltámadt Irénben a fél
tékenység ördöge b gyanakodni kezdett. 
Gyanakodása nem volt alaptalan. Gyula 
csakugyan azért időzött künn, hogy a 
pikáns szépségű kertészleánynyal érintkez- 
hessék, hogy a „t i 11 o 11 g y  ü m ö 1 c su-öt 
élvezhesse. Egy szép este rá is lesett Irén 
Gyulára s fájdalom! arra a keserű meggyőző
désre jutott, hogy hit-, remény- s szere
tőiében — csalódott.

özivéböl a szerelem boldog érzete 
elszállt, helyébe az engesztelhetetlen gyű
lölet települt, s lelkében a bosszúvágy 
szomja égett.

— Megesküdött Gyula, hogy szeret, 
hogy soha semmi körülmény se választ el 
egymástól, csak á s ó  é s  k a p a ;  jó 
ám legyen — á s ó  é s k a p a !

Oh minő sötét gondolatai támadhat
ta k ? .............

Másnap úgy viselte magát, mintha 
mit sem vett volna észre. Arczárói azon
ban le lehetett olvasni, hogy lelkében 
nagy küzdelmek dúlnak. Bosszút forralt, 
cselt szót. A kertészlegényeket felkereste 
és elárulta nekik Katinkát, így hívták a

téntek után egy nagy néptömeg azonnal 
a Gaj utczába a rendőrségre sietett, és ott 
az elfogottakat erőszakkal kiszabadította, 
mely alkalommal ott is bezúzták az ablak
táblákat és a kifüggesztett vörös lámpát 
szétrombolták. — Kiemelendő azon körül
mény, hogy az egész zavargás kizárólag 
csakis a magyar felirattal ellátott hivatalos 
czimereket illette. Tolvajlás, rablás nem 
fordul elő. A Jelasics-téren katonaság áll, 
de úgy látszik, hogy a nyugalom nem fog 
többé mogzavartatni.

M egyei közgyűlés.
Bárányavármegye köztörvényhatósága 

folyó hó 13 án (hétfőn) d. e. 10 órakor a 
megyeház nagytermében évnegyedes ren
des közgyűlést tartott.

Perczel Miklós főispán távol lóvén, 
az elnöki széket J e s z e n s z k y  Ferencz 
alispán foglalta el s kevéssel 10 óra után 
megnyitotta az ülést. Az ülés megnyitá
sakor rendkívül kevesen voltak az egybe- 
gyült bizottsági tagok, úgyannyira, hogy 
a „ z ö l d  a 8 z t a I “-t sem ülték teljesen 
körül, később azonban szaporodott a cse
kély szám s az oldal-padok is megteltek 
annyira-amennyire.

A jelen közgyűlés nagyon magán 
hordta az u b o r k a - i d é n y  jellegét.

Igaz ugyan, hogy sok tárgy került 
napirendre, de az is igaz, hogy kiváló 
fontossággal egy sem bírt.

Felolvastatott az alispán évnegyedes 
jelentése, mely a lefolyt évnegyed köz- 
gazdasági, közbiztonsági, közegészségügyi, 
stb. viszonyainak hű képét igyekezett 
adni. A jelentés szerint az aratás éppen 
nem felelt meg azon reménynek és ki
látásnak, melyet vetéseinkbe helyeztünk. 
Nem mondható semmivel jobbnak a tava
lyinál. A takarmány sem valami bőséges. 
Á középszerűség eredményén semmivel 
sem áll felebb az idei takarmány-kaszálás. 
A gyümölcs termés igen kielégítőnek mond
ható. Burgonya, répa, kukoricza kozépter- 
mésü. A szőlő termés hasonlókép közép
szerűnek mutatkozik. — A közbiztonság 
nagyobb mérvben sehol sem zavartatott 
meg, rendkívüli intézkedésre nem volt 
szükség. — Tüzeset merült fel 20, ezek 
közül 4 szándékos gyújtás, 12 gondatlan
ság következménye, 2 ismeretlen okból 
származott, 2 az Isten haragja következ
tében támadt. — .. közegészségi állapot 
elég kedvező volt. Itt-ott szórványosan 
mutatkozott vörheny és kanyaró tökélete
sen megszűnt. Tüdö-lobb-, hagymáz- és 
váltólázban haltak el legtöbben. Az álla
tok egészségi állapota is teljesen k i
elégítő. A lovak közt mutatkozott néhoi 
a rüh, a szarvas marhák közt pedig lép- 
lene, de egyik betegség sem vett nagy 
áldozatot. — A házi pénztár f. hó 9-én 
megvizsgáltatván, a szokott rend és pon
tosság tapasztaltatott. — A jövő 1884-ik 
év kezdetével 17 állomáson 94 emberrel 
megyénkben is életbe lép a m. kir. 
csendörség. — Nagyobb mérvű elemi 
csapás és pedig jégverés Sombereg és 
Gerényes községekben adta elő magát. 
Az adók lassan folynak, alispán kijelenti, 
hogy ha tovább is ily keservesen szivárog 
be az adó, úgy kénytelen lesz kényszer- 
eszközhöz nyúlni.

Adós fizess !
Következett a belügyminisztérium raó 

dositó rendelete a tiszti-segéd-kezelö és 
szolgaszemélyzot létszámának és illetmé
nyeinek megállapításáról alkotott szabály- 
rendelet tárgyában. A módosítás csekély

szép kertészleányt. Megmondta nekik, 
hogy mely időben, mely órában van a 
a titkos találka s hozzá egy kis utasítást 
is adott.

Eljött az est.
Az esteli elköltése után ki-ki nyuga- 

lomra tért, elcsendesült a kis hajlék. 
Gyula óvatosan kiosont szobájából s a 
kerti titkos légyottra sietett.

Oly hűvös volt az éj !
A csillagos ég boltjáról nyájas mo

soly lyal ragyogott le a hold, a szerelme
sek napja, — a susogó lombok rejtekében 
mennyei dalt csattogott fészkében a párja 
mellett virrasztó csalogány, — az üde lég 
keveredve a balzsamos virágillattal oly 
bóditó volt, mint a mesebeli varázsital, 
mely gyönyörrel tölti ei a halandó ember 
egész valóját s tündér-álmot hoz szemére.

Gyula megjelent a kitűzött helyen.
— Katinka! Katinka!
SuBogá halkan.
Hirtelen kurjantás hangzott a sürü bok

rokból és két tenyeres • talpas, izmos, vál
las és erős kertészlegény ugrott elő, 
kezükben hatalmas fegyver — á s ó  é s  
k a p ,a !

Oh kegyetlen végzet!
A csízió szava teljesült!
Gyulát magyarmiskásan eltángálták, 

alig birt szobájába vánszorogni.
Reggel kocsira ült és elhajtatott.
Annyira marasztalták s hívták, hogy:
— Máskor is legyen szerencsénk !
De biz Gyula nem vette igénybe a

szives meghívást. Soha tájára se ment a 
pusztának és a derék kasznáróknak, s 
noha Iréntől Örökre megvált, még sem 
mondható Gyula esküszegönek, hisz eskü
jéhez képest történt a megválás, mert a 
mi a végleges szakadást okozta, a szó 
szoros értelmében nem volt más, mint — 
á s ó  és k a p a !

és igen helyes. A szolgabirósági hajdúk 
létszáma (14) leszállítandó felére (7*re). 
S z i I 1 y László biz. tag fel kel és meg- 
nyugvásának ad a módosítás felett kifeje
zést, mert szerinte nincs az országban 
olyan vármegye, hol a szolgabiró mellett 
e g y  csatlós nem volna elég, hanem kettő 
kellene. Mindannyian belenyugosznak. A 
szolgaszemélyzet ruházati kiadása, külön, 
a közköltség előirányzatban veendő fel. 
Tudomásul vétetett. — S z i l  1 y indít
ványt terjesztett elő, melyszerint az ed
dig volt duna-biztosi állomás, mely csupán 
a budget emelkedése miatt szüntetett 
meg; most, midőn a szolgabirósági csat
lósok száma leszállittatott, lehetővé válván 
— újra állítassák fel. A gyűlés az indít
ványt elfogadta. A szabályrendelet kiada 
tik az állandó választmánynak, hogy a 
tett módosításokhoz képest dolgozza azt 
ki s az október hó 3-án tartandó közgyű
lésre terjeszsze be, annál is inkább, mint 
hogy a minisztérium okt. 15 éré felkivánja.

A belügyminiszter rendelete értelmé
ben utasittatott az állandó választmány a 
megyei pótadóról alkotandó szabályrende
let kidolgozása végeit.

Következett az állandó választmány 
jelentése: Kémes község 1876—1880. évi, 
Sósvertike, O.-zró, Kis-Csány községok 
1878— 1881. évi, Komse, Nagy-Csány 
1878— 1881. évi, Bakonya 1879. évi, 
H.-Sz.-Márton 1881— 1882. évi, Bánfa, Be- 
czefa 1881 — 1882. évi, Kórós, Harkány 
1877— 1881. évi, Aderjás, Szőkéd, Udvard, 
Pogány 1880— 1881. évi, Bakócza 1879. 
évi, Pellérd, Arányos, Gadány, Gyód, 
Görcsöny, Keszü, Kökény, Málom 1882. 
évi, Matty 1877— 1878. évi, Old, Gordisa 
1877. évi, Haraszti 1877 — 1881 évi, D. Sz.- 
Márton 1876— 1880. évi, Czun 1876— 1880. 
évi, Romonya, N;-Kozár, M.-Sórós, Hás- 
ságy, P.-Bogád, Árpád 1882. évi, Baksa, 
Bodony, Tengerin, B.-Szőllős, Kis-Dér, 
Monyorósd 1881— 1882. év i, Tésény 
1880—1882. évi, Piski 1876-1877. évi, 
Szaporcza, Egerszeg 1881. évi községi á t
vizsgált számadásokról. — Tudomásul vé
tetett..

Érdekes vita keletkezett a* megyei 
bizottmány kiegészítése illetőleg megújí
tása tárgyában. — Tudva levő dolog, hogy 
ez év folyamával megszűnik a megyei 
bizottsági tagok mandátuma. S i m o n f f a y  
biz. tag. kérdést intéz, hogy vájjon mely 
hónapban történt ez előtt hat évvel a 
jelenlegi biz. tagok megválasztása és meg
erősítése, mert attól függ, hogy a törvény 
értelmében deczember hó második felében 
okvetlen megtörténendő tisztujitáson, kik 
választanak: a jelenlegi, vagy az uj bi- 
zottmányi tagok ? Kérdésére feleletül azt 
nyerte, hogy a jelenlegi bizottmány októ
ber hóban választott és nyert megerősítést, 
de csak az uj évvel kezdte meg műkö
dését s akkor nem is az ó év deczember 
második felében történt a tisztújító*, ha
nem uj év — január havában. Kérdés most 
már ez évben, az eddigi szokások szerint 
t ö r v é n y e s e n  kik választanak? Deczem- 
berben okvetlen meg kell történni a tiszt- 
ujitásnak, a jelenlegi bizottmányi lagok 
októberben, mint a mely időben válasz
tattak és megerösittettek, mandátumuk 
letelvén, elvesztik jogaikat, az uj bizott
mányi tagok pedig az eddigi szokás sze
rint az uj óv első napján lépnek csak 
jogaikba. — E tárgyban még többen fel
szólaltak, de nem sikerült semmikép sem 
dűlőre jutni, a miért azt határozták, hogy 
a bonyolult kérdés tisztázása végett felír
nak a minisztériumhoz.

Néhai K a r i  Miklós kácsfalusi tanitó 
özvegyének nyugdíja 98 írtban állapítta
tott meg.

Az erdészeti albizottság jelentést tett 
a vármegye területén rendszeresítendő 
két erdögondnoki állomás tárgyában. Bár
mennyire üdvös volna is a két erdögond
noki állomás létesítése, ez úttal elejtette a 
vármegye ezen tárgyat, minthogy nem 
akar a megye közönségére újabb terhe
ket róni.

Következett a tiszti jelentések hosszú 
sorozata, melyek azonban alig bírnak fon
tossággal. Közönséges folyó ügyek.

Rónay József elhalt mohácsi járási 
orvos özvegye segély iránti kérelmére, 
azonnal gyűjtés indult meg, mely mintegy 
50 irtot eredményezett.

Következtek az átiratok.
Toron tál vármegye átirata : Csángó

magyar testvéreink betelepítése tárgyában. 
Pártoltatott.

Györvármegye átirata: A marhasónak 
lehető olcsón darusítása tárgyában. Pár
toltatott.

Ezzel az ülés véget ért.

Lutzernben és G yőrött.
A „ P é c s i  D al  á r  dá^-nak Lut 

zernben k é t  hangversenye volt: egyik a 
ref. templomban az ottani dalegyesületek 
és Wanner Ilona k. a. egy gyönyörű aít- 
kangu hölgy szives közrmüködéaével ; a 
másik a Cáfé Hungáriában Már a temp
lomi koncert után suttogták, hogy nagy 
meglepetés vár a pécsiekre. A Hungária 
hangversenye alatt egyszerre tündérfény 
áradt el Lutzern felett, a merre a szem 
nézett, más és más szinü világítás, a kik 
a terembe nem fértek, a folyosókon to
longtak, az utczák tömve néppel ; „hoch 
Hungária44 kiáltások és e kimondhatatlan 
ünnepélyes hülsö elrendezés mellett egy 
pompás babérkoszorú átnyujtása, ily fel
iratú kékfehér szalaggal: „Die Lutzerner 
Liedertafel und Mannerchpr dem Ffinf

kirchner Gesangsvereine den 7-ten August 
1883“ mindezekhez egész Lutzern ujjon- 
gása — a ki ezt nem látta, nem lehet 
róla fogalma, minő diadalnapja volt a 
pécsi dalárdának. A banketten a Lieder- 
táfel elnöke, Schulz államügyész mondta 
ama jelentőségteljes szavakat, hogy Lut
zern falai közt dalegyesület igy még soha 
se énekelt. Magyar borok és magyar éte
lek mellett reggelig maradt volna mindenki, 
ha a pécsiek reggel 5 órakor a Rigin 
át el nem utaznak.

Zürichbe visszatérve, most már haza
felé a Harmónia készített meglepetést. Há
rom ezüst pompás serleg a Harmónia, há
rom ezüst serleg a pécsi dalárda részéről 
jártak a megérkezés után 5 perez múlva 
kézről kézre, valóságos egri borral töltve 
a kifogy hatlanságig. Egy óra múlva öle
lések, csókok közt vettek búcsút a zü- 
richiek a pécsiektől —  a viszontlátásra!

A pécBi dalárda külföldi körútjáról 
hazatérve, Győrt is útba ejté. Dusán tel* 
lobogózott hajójuk f. hó 12-én délután 
4 órakor futott be a győri kikötőbe. Jól
lehet megérkezésük d. u. 2 órára jelezte
tek, több ezer főnyi közönség várta őket. 
A fogadtatás nagyszerű volt. A győri 
ének- és zene-egyesület, a tűzoltó zászlóalj, 
negyvennyolezas és uj honvédek, a ke 
reskedelmi és iparos ifjúsági egyesület, úgy 
a kath. legényegyesület saját zászlójuk 
alatt testületileg jelentek meg a gőzhajó
állomásnál. Kezdetben a győri ének -̂ és 
zene-egyesület, éneklé el jeligéjét: „Édes 
hazánk, kedves dalunk, érted élünk, érted 
halunk44, mire a pécsiek feleltek. Ezután 
Zeichmeister Károly rendőrkapitány fo
gadta őket magvas, lelkes beszéddel, mi
közben az ének- és zene-egyesület nevében 
Toppant Ella kisasszony nyújtott át egy 
babérkoszorút, melyről gyönyörű kék és 
fehér nehéz selyemszalagok csüngöttek alá 
e felirattal: „A pécsi dalárdának a győri 
1883. aug. 21-én.44 Mire ismét a dalárda 
kirándulást rendező bizottságnak elnöke : 
Cziglányi Béla felelt, megköszönvén a va
lóban nagyszerű fogadtatást. Ezután meg
indult az inpozáns menet a városház utczán 
át a főtérre. A merre csak a bevonulás 
történt a házak fellobogózva, ablakaik sző
nyegekkel feldíszítve voltak; az ablakok
ból pedig hullott a virágesö. A főtéren 
újból Zeichmeister Károly üdvözölte Őket 
a város falai között mire felcsattant a 
zajos éljenzés, a vendégek pedig elszállá- 
soltattak. A hangverseny esti 8 ’/s órakor 
tartatott a színházban, mely daczára a 
tetemesen felemelt helyáraknak, zsúfolásig 
megtelt. A szereplő pécsiek még csak itt 
kaptak tapsot, éljenzést, virágot igazán ! 
Ki is fejezték, hogy elismeréssel találkoz
tak másutt is, de sehol szívélyesebb fo
gadtatásra nem találtak. Hangverseny után 
egy igen kedves, kedélyes, tánczczal egybe
kötött társas vacsora következett, hol a 
legjobb izü felköszöntósek sem hiányoztak.

Fogadtatás.
A „ P é c s i  D a l á r d a 44, mely a dal 

fegyverével hirt és dicsőséget aratva, fé
nyes diadalmi utjából szerdán délután ér
kezett városunk falai közé, az édes „ot t 
h o n i b a ;  a város lelkes közönsége által 
impozáns fogadtatásban részesült.

A vasúti állomáshoz vezető ut, a vá
ros azon utczái, melyeken a dalárda át
vonult, gazdagon fel volt diszitve nemzeti 
szinü és a város színeiben ékeskedő, vidá
man lengő lobogókkal. Már kora délután 
sürü csoportokban hullámzott a közönség 
a vasúti állomás felé. Négy óra után a 
Széchényi téren felharsant a „Iladastyán44-, 
„Veterán44- és „Tűzoltó-egylet44 kürtje, 
majd 7*5 órakor a városi zenekar zendi- 
tett rá s nagy néptömeg kíséretében az 
indóházhoz menetelt, hol már tengernyi 
tömeg várakozott az érkező dalárdára.

A perronon legelöl állt a nő-dalárda, 
sorfalat képeztek: a „Kath. legény-egylet44, 
— „Tűzoltó-egylet44, — „Hadastyái.u- és 
„Veterán-egylet.44

Rövid várakozás után az eldördülő 
taraczkok jelezték a vonat érkezését, mely 
a városi zenekar „Rákóczy“-jának gyújtó 
hangjai s a közönség örömrivalgá-»a és 
frenetikus éljenzése mellett robogott be h 
pálya-udvarra.

A vaggonokból kiiépö dalárokat \irág- 
esö fogadta.

Most előlépett B o d ó  István ügyvéd, 
a „ Póc  s44 szerkesztője s a közönség ne
vében üdvözölte a dalárdát: Tisztelt uraim, 
barátaira, dalhősök! Midőn ezelőtt mint 
egy három héttel elhagytátok városun 
kát s szívélyp9 „ I s t e n  h o z z á d 44 dal 
köszöntöttük egymást bucBut véve, örö
münkbe az aggodalom némi árnya ve
gyült, ámbátor meg voltunk győződve azon, 
hogy hazánk bármely vidékén, hol nemzeti 
nyelvünket bírják, diadalt arattok; aggód
tunk, hogy a messze külföldön, az idegen 
nyelvű népek nem fogják édes anyanyel
vűnket megérteni. A fényes győzelem azon
ban kétszeres örömmel váltotta fel aggo
dalmunkat. A dal, a zene olyan világ-nyelv, 
melyen minden nemzetet megértenek ! 
Megértettek benneteket s úgy magatoknak, 
mint városunknak, hazánknak, hirt, dicső 
séget szereztetek. (Három tusch.) Ti, kiknek 
hazánk művelődési sorsa sziveteken fek
szik, fogadjátok üdvözletünket s fogadjá
tok ezen babérkoszorút, azok részéről, 
kiknek ajkán felhangzik az Őszinte szívből 
eredő lelkes „éljen !u

Harsogott a szűnni nem akaró éljen- 
rivalgás és a többszörös tusch.

A dalárda részéről J i l l y  Alajos vá- 
aszolt; Midőn ezelőtt körülbelül három



héttel elhagytuk e kedves város falait, 
melyet szülőföldünknek nevezhetni va
gyunk szerencsések, szivünk eltelt búval 
ós aggodalommal. A bút a válás okozta, 
az aggodalmat pedig azon kétség, hogy 
Pécs városa is hazánk nevét hordozva 
féltünk, ha vájjon győzni fog-e a kis csa
pat az idegen föld idegen ajkú lakói kö
zött ? Fegyverünk a dal volt, melyet élesre 
fent ama gondolat, hogy városunk és ha
zánk neve forog koczkán. Nehéz volt a 
küzdelem ! De győztünk. Bebizonyítottuk 
a téves hitben élő külföld előtt, hogy 
állunk a műveltség azon fokán, melyen 
ők, hogy oly dalmÜvészettel bírunk mint 
ők, sőt különbbel, mert meghódítottuk 
őket. Most pedig fogadjátok az ováczió- 
ért köszönetünket. Mi ezen fényes tünte
tést nem csnpán az érdem elismeréséül, 
hanem buzdításul veszszük s szivünkből 
kívánjuk, hogy Pécs derék polgárait az 
ég Ura sokáig éltesse !

Ismét kitört a harsogó éljenzés, a 
taraczkok mennydörögtek s a városi zene 
kar vidám indulója mellett megindult a 
menet.

A dalárda a Széchenyi téren át eljutva 
egyleti helyiségéhez (Oertzen féle ház) a 
bemenetnél eléneklé kedves jeligéjét:

„Édes Lazánk, édes dalunk,
Érted elütik, érted balunk !“

Ezzel véget ért az ünneppély.

Külön félék.
— A király névnapja. 0 felsége

koronás királyunk születésnapját a katonaság 
ma (szombaton) fényesen fogja ünnepelni. 
Kora reggel e/redünk zenekara vig zene
szóval bejárja városunk főbb tereit, utczáit. 
Délelőtti 9 órakor a budai külvárosi gya
korló téren tábori mise fog tartatni. A 
barakkokban tábori díszebéd.

—  Iskolaszéki ülés. Pécs szab. kir. 
város iskolaszéki tagjai csütörtökön dél
után ülést tartottak. A napirend legelső 
tárgyját a beiratási idők megállapítása ké
pezte. Aidinger János polgármester, iskola- 
széki elnök elöterjesztéséro a következő
kép történt a megállapodás. Az összes bél
és külvárosi elemi tanodákban a beiratá
sok szeptember 1-, 2-, és 3-ik napján 
történnek. — „Veni sancteu 5-én lesz s 
az előadások 6-án kezdődnek. — A 
polgári leányiskolába a beiratások szep
tember 4-, 5-, és 0-ikán eszközlendök. — 
„Veni sancteu 8-án tartatik, uz előadás 
10-én veszi kezdetét. Az idén a harmadik 
osztály is felállittatik. — B o l g á r  iák. 
tag kérdést intéz, vájjon van-e tudomása 
az iskolaszéknek arról, hogy iskoláinkban 
szokásos az úgynevezett s méltán kárhoz
tatandó „ k ü l ö n  ó r á k° adása s ha van, 
nem látja-e ezen helytelen uzus beszünte
tését, illetve korlátozását szükségesnek. 
Elnök ezt nem tartja iskola-ügynek, in
kább magán-ügynek, mert a szülő tetszé
sétől függ fiát különórára járatni vagy sem ; 
azért az iskolaszék hatáskörén kívül he
lyezi. Bolgár az ügy érdemében való fel
szólását fentartja s legközelebbi ülésen 
indítvánnyal áll elő. — S z i e b e r t  isk. 
tag indítványt tett az iskolaköteles tanu
lók (ide értve a vasárnapi növendékeket 
is) szivarzásának erélyes meggátlása érde
mében. Az indítvány nagy tetszéssel talál
kozott s hntároztatott, hogy az iskola igaz
gatók feihivatnak, miszerint szigorúan meg
tiltsák a dohányzást, valamint értesittetik 
a rendőrség a szigorú felügyeletre. Követ
keztek a rendes folyó ügyek, melyek semmi 
fontossággal sem bírtak, nagyobb részt 
számadások és kiutal vány ozások lévén.

— Az uj iskola. A pécsbelvdrosi 
uj népiskola büszkén emelkedik s pajko
san kukucsgál törpe, óriás, szimpla, dupla, 
tripla ablakaival a Széchónyi-térre. Az 
öreg várostemplom előtte áll s mintha 
csak azt mondaná: Húzd meg magadat 
itt a hátam mögött, hogy ne lássanak! . . . 
Szépészeti szempontból nem birálgatjuk 
mi ez uj és drága épületet, hisz mindenki 
láthatja, a ki nem vak, hogy biz ez fránya- 
fura külsővel bir, de elvégre, ha a szépé
szeti bizottságnak gusztusa szerint való, 
hát Isten neki, de gus'ibus non est dis- 
putandum ! . . . Belépünk az ajtón, aztán 
szólunk a belsőről! Az elrendezés ellen 
semmi kifogásunk, sőt elismeréssel va
gyunk s azt mondjuk, hogy valóban ily 
elemi iskola, mely ilyen alkalmas és a 
legtágkörübb igényeknek is megfelelő el
helyezéssel birna, kevés van hazánkban. 
Azonban nunc veniamus ad fortissimum! 
a padláson vagyunk, itt egy furcsa építé
szeti alkotmányt látunk, melyre a köze
lebbről érdekelt szakértők azt mondják, 
hogy az építkezés legújabb vívmánya s 
arra való, hogy a menyezetet — „ l e v e 
g ő  b e nu tartsa; de a n e m  érdekelt 
szakértők azt mondják, hogy bizony azért 
iszkábálták ezt a furcsa „i z é°-t a pad
lásra, mert a menyezet m e g r o k k a n t  s 
fel kellett emelni, hogy be ne dűljön. — 
így jönnek ki a sógor uram lovai ! . . . 
Ajánljuk az átvevő bizottság figyelmébe.

—  Pécs Neptunja. A vizeknek min- 
denhatója az ősregék szerint N e p t u n 
nevet viselt; a mi városunk mindenható 
vizmestere S o ó s nevet visel ugyan, de 
mindazonáltal éppen olyan szeszélyes ter
mészetű, mint az a néhai vizi fejedelem. 
Kénye-kedve szerint adja vagy elzárja a 
vizeket, legkevésbé sem törődve azzal, 
hogy ez vagy amaz utcza lakói óraszám 
zarándokolhatnak ü r  s kutról-kutra, hogy 
kannáikat megtölthessék vízzel, míg „b i-

z o n y o s“ magánosok, egynémely házak 
annyira bővelkednek az ö kegyelméből 
vízben, hogy akár belefulladhatnak, sőt 
mi több, holmi szegedi árvizet is rögtö
nözhetnek privát mulatságukra, más és 
sok ember méltó bosszankodására. — Pa 
uasz, panaszt ér! Ajánljuk Neptun úrit 
a városi hatóság Jupiterségének.

—  Városi közgyűlés. Pécs szabad 
királyi város köztörvényhatósága f. hó 
21-én (kedden) rendes közgyűlést tart.

—  Nagy gyakorlatok. A vegyes 
fegyvernemmel tartandó nagy gyakorlatok 
f. hó 26-án kezdődnek. Az öszpontositás 
már megtörtént. A legfőbb vezénylettel 
S z í v ó  d e B u n y a  tábornok bízatott meg.

—  Dög —  a föutczában. Hétfőn 
délután valamelyik M i h a s z n a  egy — 
állítólag —  veszett ebet puskázott le a 
föutczában s aztán mint a ki jól végezte 
munkáját, az ebet az utczán hagyva, 
odébb állott. A Moor megtette kötelessé
gét a Moor m ehet! S igy történt, hogy a 
járó kelő közönség legnagyobb utálkodá- 
sára egész délután, mig a gyepmesternek 
beméltóztatott Isten háta mögött lévő ott
honából rándulni ; — ott éktelenkedett a 
dög a föutcza kellő közepén. — Ehhez 
nem kell kommentár.

—  A helybeli honvédhuszárság is- 
tállóiban a veszedelmes tüdötakonykór pusz 
tit, csütörtökig hét lovat szúrtak agyon 
és egy pár tuczat még gyanúban áll. — 
Az istálókat zárlat alá tették, hogy érint
kezés által a baj tovább ne hurczoltassék. 
— Ez okból, mint értesülünk, az itt 
állomásozó honvéd huszárság nem fog 
részt venni a nagy őszi gyakorlatokon s 
a vizsgálatra beállítandó honvéd lovak a 
vizsgálat után azonnal ismét kiadatnak a 
gazdáknak. — A tizedik honvéd huszár 
ezred (horvátok) részt fog venni a gya
korlaton, ez azonban a sátortáborban lesz 
elszállásolva s nem jöu érintkezésbe a 
fertőzés gyanújában lévő ló-állománynyal.

—  Fertöztelenités czim alatt e lap 
hasábjain megjelent czikk eredményekép-e, 
vagy talán a donátuöi proczesszió tiszte
letére történt, hogy a Makár-utcza leg
rondább része a két hentesnek az ut- 
czára eresztett rondasága városi munka
erővel össze8epertetve eltávolíttatott, de a 
többire nézve minden a régiben maradt, 
a két hentes-udvarból kiömlő fertőzött 
rondaság ötszáz lépésnyi kerületben a ki
áll hatatlanságig fertőzi és döglelctes párával 
tölti el a levegőt. — Kapitány uram, ne 
téljen annyira attól a két hentestől, csak 
járjon el ellenük erélyesen, akár hogyan 
kiabáljanak is, lássa ha ezt nem teszi, a 
közönség arra a jogosult meggyőződésre 
jön, hogy ön csupa félelemből nem mer 
ellenük erélyesen fellépui.

—  Nagy gyakorlat a nagy gyakor- 
latok előtt. Szerdán Német- ÜrÖgben nagy 
buosu volt, ez alkalommal a kirándult 
bakák és az ottani suüanczok közt vere
kedés ütött ki, mely valóságos harcz és 
háborúvá nőtte ki magát és oldal szúrások-, 
fejek beverésével végződött. Az olympi 
játéknak nagy nézösége volt, de senki 
sem vetette magat közbe, hogy a dula
kodás megszüntettessók. Pandúrnak Ilire 
sem volt.

—  A harkányi fürdőben volt fürdő- 
vendég augusztus 16 ig 1513 személy. 
Ugyanaddig volt átutazó rövidebb ideig 
tartózkodó 3214 személy.

—  Felsőit lótolvajok. Jeszenszky 
András szekszárdi lakos halásznak udva
ránál a kocsi mellé kötve volt két lovát 
ismeretlen tettesek f. hó 8. és 9-ike közti 
éjjelen ellopták. — 9-én estve felé azon
ban a bátaszéki községi örök, kik szintén 
ellopott lovakat korestek, a Bátaszék alatt 
levő sűrűben megtalálták két embertől 
őrizve, a tolvajok a lovak hátrahagyása 
után megszöktek, a I0vak pedig az örök 
által a község házához behajtattak, 8 
azokon akartak az örök a tőlük lopott lo
vak keresésére menni, de a mint Szeg- 
zárdon keresztül hajtottak, gazdájuk által 
felismertettek s a hatóság által vissza
adattak.

—  Lajos napján, nagy hazánkfia 
Kossuth Lajos nevenapján a vörösmarthi 
olvasókör mint rendesen úgy ez évben is 
ünnepet tart. — Lesz díszbeszéd, sza- 
vallás, dal, zene és tánczmulatság. — Ez 
ünnepre készült nehány dalt lapunk jövő- 
heti tárczája fogja közölni.

—  Csemegi Károly kúriai tanács
elnöknek magára hagyott budapesti laká
sán élelmes tolvajok látogatást tettek, 
azonban alig lehetett érdemes zsákmányuk. 
A büntető kódex tervezője ismeri a tol
vajok faját, értékes tárgyait távolléte ide
jére egy ékszerészre bízta s csak hat sze
mélyre való asztali ezüstöt hagyott lakásán.

—  Zsidóhajsza Prágában. Prága, 
aug. 15. A bibornok tiszteletére rendezett 
dalestély után a közönség az alsó városba 
özönlött. A csőcselék egy része, nagyob- 
bára fiatal suhanezok, a Ferencz-rakpart 
felé vonult. Valaki a tömegből fenyegeté
sekbe tört ki a zsidók ellen, mire a rend
őrség közbelépett és két tizennégy éves 
suhanozot elfogott. Rövid idő múlva több 
százra menő tömeg gyűlt össze az alt 
stadti ringtéren és a Józsefváros felé vo
nult. Az oda kirendelt rendőrök szétosz
tásra szólították tel a nagyobbrészt fiatal 
emberekből álló tömeget. Egy Pokorny 
nevű czipészlegény a rendőrség ellen 
uszította a népet, sőt botjával ütéseket 
akart mérni a rendőrökre. Pokornyt, ki 
fején kardvágás által könnyű sebet kapott,

elfogták. Erre a tömeg szétoszlott, miköz
ben egy kereskedösegédet ellenszegülés 
miatt szintén elfogtak.

—  Talált hulla. Az Árpádra ve- 
zetö ut szélén találtak a hét elójén egy 
fára akasztott embert. A szerencsétlen 
ember külseje után ítélve koldus, személy
azonossága mindez ideig ismeretlen. Az 
ismeretlen hulla kilétének felderítése, vé
gett L e c h n e r v .  h. rendőrkapitány meg 
indította a vizsgálatot.

—  Tanári pályázat. —  Siklós 
nagyközség polgári iskola széke a ható
sága alatt álló polgári iskolánál újonnan 
rendszeresített 2 segédtanári állomásra,
— egyik a nyelv és történelmi, másik a 
mennyiség és természettudományi szak
csoporthoz tartozó tantárgyak tanítási kö
telezettsége mellett, — melylyel 500—500 
írt évi fizetés továbbá 150—150 frt lak
bér illetmény élvezete van összekötve 
pályázat hirdettetik. — Felhivatnak mind
azok kik ezen állomást elnyerni óhajtják, 
hogy képesítésüket igazoló oklevelükkel, 
továbbá életkorukat igazoló okmányuk 
és orvosi bizonyitványnyal felszerelt s 
kellően bélyegzett kérvényüket bezárólag 
folyó év augusztus hó 31-ik napjáig az 
iskolaszéki elnökhöz ezimezve adják be.
— A megválasztandó tanárok egy év si
keres eltöltése után fognak állomásukon 
megerösittetni.

—  A bonyhádi ev. algymnazium- 
ban a beiratások az 1883—84-iki iskolai 
évre szeptember hó 1—3-ig történnek. — 
Az igazgatóság a koszt- és szállásadókról, 
nem különben azokról, a kik gyermekei
ket magyar helyre cserébe adni szándé
koznak, jegyzéket s kívánatra a szülők
nek levélben is szívesen szolgál fölvilá- 
gositással.

—  A jövő országos vásár (katalini) 
városunkban, november hó 25-én veszi 
kezdetét a szigeti külvárosi vásártéren.

—  A ki tengeren veloczipédezik. 
Egy Terry nevű londoni ember oly csol- 
nakot csináltatott magának, melynek emel
vényén úgy ül, akár csak a kerékpáron, 
s melynek k rekei vizi lapátkerekekké 
vannak átváltoztatva. Különös szerkezetű 
csónakjával meglehetős gyorsun halad a 
vizen. Furcsa jármüvével Londonból Do
verbe ment, innen pedig, bár a tenger 
meglehetős nagy hullámokat vert, bátran 
neki vágott a franczia partnak. Reggel 9 
órakor indult el nagy számú közönség 
aggodalmai közt, s bár a hullámok elnye
léssel fenyegették, délután 5 órakor min
den baj nélkül megérkezett Calaisba. E 
vakmerő vállalat annyira elbizakodottá 
telte, hogy most Calaisból 8zicziliába akar 
menni tengeren.

—  Nyitott sebek gyors és sikeres 
gyógyítását előmozdító házi szer. Franczia 
baraczk megérett levelei, kevéssé meglo
csolva vízzel, baltatokával vagy sima fe
lületű kalapácscsal, egy durva vászon 
darabban tésztává töretik, ha annyira tö
retett már a levél, hogy tésztája összeáll, 
kisajtóltatik, — az ebből kifolyó sárgás 
zöld falyadók a gyógyszer, melyet jól be
dugaszolt üvegben, hús helyen egyik év
ről a másikra el lehet tenni. — Haszná
lati utasítás: a seb langyos vízzel kimo- 
satik, azután a folyadékból annyi csepp 
öntetik reá, a mennyi a sebet befogja, ez 
naponkint kétszer ismótlendö. — Az ered
mény meglepő, mert kisebb sebeknél 3
— 4, nagyobbaknál 5 — 6 nap alatt, az 
bevarasodik és gyógyul. — Jó szolgálatot 
tesz őzen szer a disznók esetleges sebje- 
inek elnyüvesedésénél is.

— Aláz fatárgyak és a falak szá- 
mára. 11a égetett meszet sós vízben ol
tunk meg s lefölözött tejjel meghigitjuk a 
mésztejet, akkor oly mázat kapunk, mely 
a fatárgyaknak tartósságot és eléghetlen 
tulajdonságot kölcsönöz. Ezenkívül a falak 
ily mészszel bemeszelve, tartósabbak lesz
nek és nem kopnak le oly könnyen, mint 
általában ezt tenni szokták.

—  A leleményes világfi. Egy elő
kelő párisi gavallér eredeti módon szaba
dult meg megunt kedvesétől. Rendesvous-t 
adott neki lakásában; a kitűzött időben 
ruhát cserélt inasával és mikor a kedves 
lépteit hallotta, nagy buzgalommal tisztí
totta saját csizmáit. Az elegáns hölgy só- 
bálványnyá meredve állt meg az ajtóban. 
„Megbolondult ön?M it jelentsen ez az ala
koskodás0. „Ez azt jelenti — kiáltott a 
kópé — hogy ón önt megcsaltam, midőn 
uram képében ostromoltam szivét. — 
(Ekkor térdre borult előtte.) — Oh drága 
Amalie megtud-e nekem bocsátam.0 A 
fiatal hölgy lorgnonján keresztül megvető 
pillantást vetett rá. „Pilia ön csak egy 
szolga !u és ezzel gyorsan eltávozott, a 
leleményes ur nagylelkű örömére.

—  Kolumb Kristóf Amerika fel- 
fedezöjéröl általáuos azon tan, hogy ge- 
nuai születésű. — Azonban nem rég el
vitatták Genuától e dicsőséget, kimutatván, 
hogy az uj világ felfedezője olasz ugyan, 
de korzikai születésű. — Ezt Genuából 
úgy tromfolják le, hogy felfedezik ott 
Kolomb születési házát és mely a 37. 
számú ház a Via Ponticellón.

— Noé bárkáját megtalálták. Egy 
konstantinápolyi újság azt az örvendetesen 
meglepő hirt hozza, hogy az Ararát-hegyen 
megtalálták a Noé bárkáját, ezt a tiszte
letreméltó bibliai alkotmányt. Ez a bámu
latos fölfedezés a következőképen történt: 
Egy török bizottság, melynek az volt fel
adata, hogy az Ararát-hegyen a lavina-omlá-

I sokat vizsgálja, egy hatalmas faépítményre

akadt, a mely egy glecserből emelkedett 
ki és egész alkotása és külseje arra val
lott, hogy nagyon régi korból való. A 
bizottság a legközelebbi falu lakosaitól 
tudakozódott a sajátságos építmény felöl, 
mely hat évvel ezelőtt vált láthatóvá előt
tük, azonban soha senki sem merészkedett 
hozzá közelíteni, minthogy egyik legfelső 
ablakából egy irtózatos tekintetű rossz 
szellem néz ki. A török bizottság tagjait 
természetesen nem rémitették el ezek az 
ijesztgetések, fölhatoltak a glecserre és 
nagy meglepetésükre azt látták, hogy egy 
hatalmas hajó van a jégbe fagyva s a 
hajó csaknem egésszen ép állapotban van. 
Csakhamar tisztában voltak azzal, hogy 
Noé bárkája áll előttük. Egy angol, aki 
a bizottsághoz csatlakozott, azonnal fölis
merte, hogy a hajó kámforfából van ké
szítve s ebből is kitűnik, hogy csakugyan 
a valódi Noé-bárkájávat van dolguk. Be
hatoltak a bárka belsejébe is; s úgy ta
lálták, hogy az több, 15 lábnyi magas 
rekeszekre van osztva. — Azonban e re
keszek közül csak kettőbe lehetett bejutni, 
mert a többi jéggel volt telve. Egy ame
rikai hir szerint már ajánlatot is tett, hogy 
megveszi a Noé bárkáját; azonban a mos
tani örményországi állapotok mellett nem 
igen lehet annak elszállítására gondolni, 
s ennélfogva az egyelőre ott marad, a hol 
van — az Ararát hegyén. Azt is beszélik 
már, hogy legközelebb vasutakat építenek 
az Ararát hegyhez, akadtak is már vállal
kozók e vasutak építésére, mert kívánatos 
is, hogy a világ minden tája felöl kéjvo
natok közlekedjenek a szent helyhez, hadd 
csodálhassák meg az emberek a Noé bár
káját és egyúttal — a felfedező török 
bizottságot.

A h it ju ta lm a .
„Budapest. Tekintetes úr! Körülbelül egy hó

napja, hogy megkezdtem a Brand-lóle svájezi lab
dacsok használatát, azon hitben, hogy végre fel
találtam az ongemet gyötrő székrekedések arcanu- 
mát. E hitemet a legfényesebb eredmény igazolta 
is, mert azok haszuálata egészségemet teljesen 
helyreállította. Nem mellőzhetem, hogy önnek e 
szeréért legmélyebb hálámat ki ne fejezzem. Tisz
telője: Potteri J. nyugalmazott honvédezredes, 
Nemzeti szálloda. (Brandt Richard gyógyszerész 
úrnak Zürichben. Svájcz.)“

A Brandt R.-féle svájezi labdacsok, mivel a 
vért tisztítják, a legtöbb krónikus betegségben a 
legjobb sikerrel használják.

E mindnyájunk által nagyrabecsült szert ille
tőleg szükséges arra Ugyelniink, hogy használatra 
a valódi labdacsokat szerezzük meg. Minden do
boz czimlapján kell, hogy Brandt Richard név
aláírása, s a svájezi fehér kereszt vörös mezőben 
meglegyen,

Egy doboz ára a gyógyszertárakban 70 krajezáj.

Irodalom .
Ü  Az osztrák konkordátum és a magyar

közjog. Irta Dr. Timou Ákos győri jog
akadémiai tanár. Érdekes kis tanulmány, 
mely tulajdonkép dr. Hinka László: „A 
katholikus főpapok végrendélkezési jogau 
czimü munkája ellen irányul, Hinka 
munkája a folyó év elején jelent meg, s 
azt tűzte feladatául, hogy az 1855. évi 
osztrák konkordátum érvényét Magyar- 
országra reá disputálja. Ezen magasabb 
czél elérésére a katholikus iÖpapok vég
rendelkezési jogának kutatása csak ürügy 
volt. És fájó, hogy Hinka munkája jó 
ideig érdemleges czáfolat nélkül maradt. 
Voltak ugyan nyomban felszólalások, de 
biz ezek a Hinka munkájának vajmi 
keveset ártottuk. A k o n k o r d á t u m  
é r v é n y t e l e n s é g é t  M a g y a r o r 
s z á g o n  n e m  i s  t a r t o t t á k  s z ü k 
s é g e s n e k  k i m u t a t n i ,  avval fed
vén magokat, hogy vannak olyan igaz
ságok, melyeket bizonyítani sem kell. A 
magyar közjogot értő embernek kellett a 
czáfolathoz látni. Hinka Timon személyé
ben emberére akadt. Timon Ákos kimu
tatja, hogy kell azt a legtöbb kegy országi 
jogot érteni, mely a magyar királyt meg
illeti. Ha igaz is az, hogy a magyar 
király a kegy urasági igazai gyakorlásában 
nincs is az országgyűlés beleegyezéséhez 
kötve, azért még se tehet olyat, mi a 
legfőbb kegyursági jogot Magyarországon 
a léteiéből kiforgatná. Ezt a magyar ki
rály tán még az ország képviseletének 
egyetértésével sem tehetné, nemhogy ön- 
kényüleg. A magyar király legfőbb kegy
úri joga az ország alkotmányának ki
egészítő része: libertás regni. így vélekedtek 
Verböczy István és Pázmán Péter, ki 
valóságos erimen laesae majestatist csi
nálna abbó’, a mit Hinka ur állított ki 
annak alapján, hogy a magyar király 
kegyúri jogai gyakorlásában nincs az 
országgyűlés beleegyezéséhez kötve, azt 
következtette, hogy a király 1855-ben 
Magyarországot is jogérvényesen bele 
vonhatta a konkordátum kötelékébe. Hinka 
ur sok mindenféle kisebb-nagyobb kül
földi auktoritást összeolvasott, kik átalában 
a konkordátumokról írtak s legfeljebb 
még azt tette, hogy magyar magánjogi 
tankönyveket lapozott. Máskép tett Timon. 
Ismeri ugyan a külföldi litteraturát, nem 
is ignorálja, de azért még is csak ma
gyar kútfőket használ. Ez a methodus 
a legigazabb oka annak, hogy más ered
ményre kellett jutnia, mint Hinkának. E 
mellett Hinkánál a magyar közjogi szem
pont majdnem egészen hiányzik. Pedig 
ege'szen a magyar közjogban fészkel 
ezen kérdés eldöntése, melyet Hinka ur 
a felszínre hozott. Ha elvétve meg is teszi, 
hogy magyar közjogra hivatkozik, a hi
vatkozás igen szerencsétlen. így teszem 
Hinka az 1867. évi 1. törvényezikknek 
azt az erőt látszik tulajdonítani, hogy 
miután a hat hónapi koronázási határidő

meghosszabbiltatott, ez által az abszolút 
uralom által valósított intézmények is 
törvényszékeknek volnának tekintendők. 
Ezen felfogás ellen Timon méltán hivat
kozik az 1867. évi 3. törvényezikkre. 
Ebben a törvényezikkben V. Ferdinánd 
és Ferencz Károly föherczeg lemondása 
emlittetik s mondatik, hogy: „minden eb
ből Magyarország önállására és függet- 
getlenségére vonatkozó káros következések 
ellen az országgyűlés ünnepélyes óvást 
tesz.0 Az abszolút uralom tényei tehát 
korántsem lettek szentesítve. Áz 1855. 
évi konkordátumnak is mint ködfátyol- 
képnek el kellett oszolnia. Hála Isten el 
is oszlott. Csak Hinka urnák jutott 
eszébe a rossz szellemet idézgetni. Mond
hatjuk, hogy nem sikerült. Ha ez iránt 
bárkiben is kétség lehet, az olvassa el 
Timon Ákos füzetét, melyet Budapesten, 
Zilahy Sámuel könyvkereskedő bizo
mányosnál 20 krért kaphatni. (Ezen is
mertetést az „Egyetértésiből vettük át, 
melyben feltünöleg nem az irodalmi ro
vatban, hanem az „Újdonságok0 közt 
talált helyet, feltűnő ez különösen azért 
is, mert Hinka munkája felett lapunkban 
megjelent észrevételeket az „Egyetértés0 
szokás szerint agyon hallgatta.)

=E  Hogy jelen szerény helyzetemben 
a felebaráti részvét magasztos forrásához 
néhány cseppel ón is járulhassak ; kijelen
tem ezennel, hogy „Mailáth család tragoe- 
diája0 czimií röpiratom összes szétkül- 
dendö példányok tiszta jövedelmét a 
LiptóSzt.-Mártoni tiizkárosultak leginsé- 
gesebbjeinek engedem át. Gróf Mailáth 
Kálmán J.

== A „Vasárnapi Ujság“  aug. 12-ki száma a 
következő tartalommal jelent meg: Göuczy Pál.
— A partou. Grüu Anasztáz költeménye. Bogdáufy 
Lajostól. —  Az lö48/9-iki első 12 fontos hudvéd- 
üteg történetből. Irta: Butykay József, 1848,9-iki 
honvédtüzér. — A  kholera Kairóban. — A ragá- 
nyos betegségek és a kholera. Dr. Leowe Lajos 
berlini orvos népies értekezése nyomán. —  Jolán. 
Angol regény, irta Black Villiam. — A  Kiagara- 
forgatag. — Egyveleg. — Az „üdv hadserege." 
Az ischiai földrengés. — A mi gyár korona visz- 
szaiiozattatása Buda városába. Dugonics Andráa 
följegyzóseiból. —  A  szeutirás legrégibb szövege. 
Carey Jakab, az áruló. — Zavargások Budapesten.
— Irodalom és művészet. — Közintézetek és 
egyletek. —  Egyház és iskola. — Mi újság? — 
Halálozások. — Szerkesztői mondanivaló. — 
bakkjátek. — Heti naptár. — Képek: Gönczy 
Pál. Elliuger fényképé utáu. —  A  kholera Kairó
ban: A lakósok kiűzése Bulakból. —  Isehia szi
getéről: 1. Casamicciola város Lacco felől. 2. 
Casamicciola város az Epomeo hegy felől. — 
Jolán. —  Webb kapitány halálának színhelye: A  
Aiagara örvénye. — Az „üdv hadserege." —  Ca
rey Jakab. — lsehia sziget térképe. — A  „Vasár
napi Újságu előfizetési ára negyedévre 2 frt, a 
„Politikai Újdonságok"-kai együtt 3 frt. — Ugyan
csak a Franklin-Társulat kiadó-hivatalában (Buda
pest, egyetem-uteza 4-ik ez.) megrendelhető a 
„Képes Néplap*1 legolcsóbb újság a magyar nép 
számára, félévre 1 frt.

=  Menner es Schleuning Szegedről jelentik, 
hogy ezégük alatt e hó 15-én bzegeden zenemű 
kereskedést nyitottak. — Körlevelükben azonban 
tévednek, midőn azt állítják, hogy a fővároson 
kivül nincs hazánkban zenemű kereskedés. — 
Ugyan e rovatunk szerint van tízókesfehérvártt 
is zenemű kiadó, de Kolozsvártt is, mint lapunk 
több számában is ériutvo lett.

jZZ Grimm Gusztáv könyvkiadótól Budapesten 
megkaptuk a T  o us s a i n t-L a u g e n s c h e i d t- 
íéle franczia levelek 3-ikát. E hasznos és gya
korlati vállalatot melegen ajánljuk mindazoknak, 
kik a franczia nyelvet aránylag könnyű módon 
akarják elsajátítani. Előfizetési ár a 40 levélből 
álló teljes műre 10 frt, 20 levelre 5 frt 50 kr., 
10 levélre 3 fr t ; egyes levelek 30 krjával kap
hatók minden könyvkereskedésben.

F f bOO magyar népdal zongorára alkalmazva 1 
A „Magyar Dalalbum--bol, mely a magyar nép
dalok legnagyobb gyűjteménye, megjelent a IV-ik 
kötet is a 001— bOO, számú dallamokkal zongo
rára alkalmazva. E uépdalgyüjteinény sokszorosan 
felülmúlja az eddig megjelent összes basonuemü 
vállalatok tartalmát, ára pedig oly jutányos, 
hogy alig teszt a rendes bolti árnak V,,-ed ré
szét, ugyanis, egy-egy dallam alig k01ül többe 7* 
krajczáruál ! Jogosan mondhatjuk tehát, hogy 
ez a magyar népdalok egyedüli népkiadása. A 
„Dal-Album" miuden kötetéhez szövegkönyv i* 
adatott ki „Magyar Daiár" czim alatt, mely 
előbbiben megjeleut ü^^rook összes gzöv®?0̂  
pedig számra nézve több műit 6000 verssz*^0* 
foglal magában. Magyar népdalaink ezen egyete
mes gyűjteménye a külföldön is rendkívüli el
terjedésnek örvend, hazánkban pedig minden 
zenekedvelőnek meg kellene azt szerezni. — 
Az egyetemes magyar nép dalgyűjtemény Ara: 
„Magyar Dal-Album" : I. és II. kötet ára kö- 
tetenkiut fűzve 1 frt 20 kr, díszkötésben 2 frt 
40 kr, mindkét kötet egy díszkötetbe körtve 4 
frt ; III. és IV. kötet ára kötetenkint fűzve 1 frt 
80 kr, diszkötésben 2 :rt 80 kr, mindkét kötet 
egy díszkötósbe kötve 4 frt 80 kr. — „Magyar 
Daltár" : I. II. III. és IV. kötet ára kötetenkint 
fűzve 8'* kr, diszkötésben 1 frt 60 kr ; az első és
II. kötet egy díszkötésbe kötve 2 frt 80 kr, a
III. és IV. kötet egy díszkőiébe kötve 2 frt 
80 kr. — Az egyetemes magyar népdalgyüjte- 
mény folytatólagos megjelenése egy ideig szüne
telni fog, minthogy a kötetek anyag-gyűjtése, 
feldolgozása és rendezése időt igényel. —  Meg
rendelések legczélszerübhen a „Magyar Dal-Al
bum* kiadóhivatalához Győrbe intézendők. Kü
lönben kaphatók minden rendes hazai és külfól di 
zeneműkereskedésben is.

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

hó ll-én tartott heti vásárról.

) j ó ............................. 9 frt 20
Búza ) középszerű . . . .  8 „ 70

) legalábbvaló . . . .  8 „ 30
) j ó ..................................6 „ 60

Kétszeres ) középszerű . . . .  6 ,  30
) legalábbvaló . . . .  —  „ —
) j ó ..................................6 frt 40

Rozs ) középserü . . . .  6 „ —
)  legalábbvaló . . . .  —  „ —

, )  ..............................6 .  —
Árpa ) középszerű . . . .  5 „ 80

) legalábbvaló . . . — „ —
)  j ó ...................................... 6 „  20

Zab ) középszerű . . . .  6 „  —
) legalábbvaló . . . .  —  „ —
) j ó . . . . . .  . 6 „ 20

Kukoricza ) középserü . . . .  6 „ —
) legalábbvaló . . .  —  „ —-

Széna ) £  ............................. 3 „ —
Szalma ) §  ........................  1 „  50



Közgazdaság.________
A pécsi kereskedelmi és iparkamara jelentése a te
rületét képező Baranya-, Somogy- és Tolnamegyének, 
továbbá Pécs sz. kir. városnak általános gazdasági, 
ksreskedelmi, ipari és forgalmi viszonyairól 1882-ben.

Ezen czim alatt jelent meg a közel
múlt napokban egy nagyszabású és kime
rítő jelentés Z á r a y  Károly kamarai titkár 
előnyösen ismert tollából, mely mint a 
czim is mutatja. Baranya-, Somogy- és 
Tolnamegye, úgy külön P é c s  ipar-keres
kedelmi viszonyainak hií képét tárja elénk.

A mii négy főszakaszra oszlik :
I. Növény és állatországi őstermények 

termelése és az ezekkel való kereskedés.
II. Ipar.
III. Ipari termelés.
IV. Forgalom.
Az e l s ő  főszakasz hat alsaakaszra 

oszlik : 1. Mezőgazdasági termelés. 2. Bor
kereskedés. 13. Gyümölcsösei való keres
kedés. 4. Állattenyésztés és állatkereske
dés. 5. Állati termények. 6. Erdei termé
nyek és fakereskedés.

A m ásó  di k, főszakasz négy alsza- 
kaszra oszlik: 1 . Általános iparviszonyok.
2. Ipartársulatok. 3. Czégjegyzések és ipar
jegyek. 4. Kereskedelmi és iparoktatás.

A h a r m a d i k  főszakasz tizenhárom 
alszakaszra oszlik: 1. Bányaipar. 2. Fém
áruk gyártása. 3. Gépek, szerszámok, ké
szülékek, műszerek, közlekedési és szállí
tási eszközök. 4. Kő-, fold-, agyag- és 
üvegipar. 5. Fa, csont, kaulsuk és hasonló 
anyagok feldolgozása. 6. Bör-serte és szőr- 
ipar. 7. Szövő, fonó és kárpitos ipar. 8. 
Kuhaipar. 9. Papiros-ipar, 10. Élelmi sze
rek előállítása. 11. Vegyészeti ipar. 12. 
Épitö ipar. 13. Sokszorosító ipar és iparos 
művészet.

A n e g y e d i k  főszakasz három al
szakaszra oszlik: 1. Bank- és hitelügy.
2. Közlekedési ügy. 3. Közraktár.

A könyv végén függelékül „ K e r e s 
k e d e l m i  t ö r v é n y k e z é s 41 czim alatt 
a váltó-, kereskedelmi- és csődperek sta
tisztikája olvasható.

Az első fö'Zakaszban a mezőgazda
sági termelési viszonyok általános, majd 
részletes ismertetését találjuk. E helyütt 
felemlítjük a jelentésből, miszerint a ka
mara területét képező Baranya-, Somogy- 
és Tolnamegyének 2.564,901 sat. holdat 
tevő területéből mintegy 87% termő és 
13% terméketlen. Az összes területnek pe
dig mintegy 38%-a szántóföldből áll. A 
három vármegye területén a lefolyt évben 
termett 2.999,522 m. m. tiszta búza, 
1.399,667 m. m. rozs és kétszeres, 
784,661 m. m. árpa, 641,031 m. ra. zab, 
tönköly. A hüvelyes vetemények termelése, 
mint hazánk legtöbb vidékén, úgy e ka
mara területén is nem oly fokú, mint az a 
föld kellő kihasználása s a nép jó táplál
kozása szempontjából szükséges. E kamra 
területén csak a borsó és bab termeltetik 
oly mennyiségben, hogy abból jó nagy 
rész kivitelre is juthat. A bortermés nem 
volt kedvező a múlt évben. A termelt 
szőlöfajok: kadarka, portugisi, bajnár, 
sárfehér, furmint, csoinorika, rizling, bur
gundi, spanyol. A szőlőterületek a három 
vármegyében az 188%-ben eszközölt oa- 
tasteri felvétel szerint 103,046 cat. holdat 
tesznek. Az 1882-ik óv a gyümölcsre nézve 
nem volt kedvező. — Az állattenyész
tés — az egy lótenyésztést némileg ki
véve — nem áll a fejlettség azon tokán, 
a mint azt az érdekeink megkívánják. 
Az 1880-iki felvétel szerint Baranyában 
83,547 drb. szarvasmarha van, Somogybán 
125,270, Tolnában 29,472. Közönséges 
juh mind a három megyében együttvéve 
92,489 drb, nemesittetett 727,318 drb. 
Ló van Baranyamegyében a lagujabb sta
tisztikai adatok szerint 57,001 drb. Ser
tés 165,00 drb.

Az ipar helyzete a pécsi kamara 
területén sem mondható kedvezőnek. A 
kellő töke, szakképzettség hiánya, Ausztria 
korlátlan versenye, az ipartörvény refor
málásának késedelme, mint országszerte, 
úgy e kamara területén is lehetetlenné 
teszik az ipar megizmosodását és élettel
jes erő kifejtését. A mi tevékenység ész
lelhető az ipar terén: az — csekély ki
vétellel — gondteljes küzködés, tengödós 
napról-napra. A három megye területén 
1880-ban volt: 23,532 önálló vállalkozó, 
38,813 munkás, 22,668 segéd, munkás, 
taDoncz, családi kisegítő.

A bányászat különböző ágai közül a 
pécsi kamara területén csak a kőszén- 
bányászat űzetik, s pedig Baranya és 
Tolnamegyében. A jelentékenyebb kőszén
telepek Pécs mellett vannak s a duna- 
gözhajózási társaság tulajdonát képezik. 
— Vasórcz a pécsi köszénbányák köze
lében csak nagyon szórványosan és igen 
kis mennyiségben fordulván elő, a pécsi 
kamara területén vas- és aczélgyártás 
nem űzhető. — A gépgyártás e kamara 
területén csak korlátolt mérvben űzetik, 
ámbár a Pécsett lévő két gyár nagyobb 
mozgató gépeknek, mozdonyok, rnozgo- 
nyok, gőzkazánok, járgányok s a malmok 
és egyéb gyárak szerelvény-szükséglete
inek gyárs/erü előállítására vannak be
rendezve s Haberényi P. pécsi gépgyára 
teljes felszerelésű gÖzmozdonyokat is készít.

A hitelviszonyok az 1882-ik évben 
is megtartották a 3 — 4 évvel ez előtt 
felvett javulási jellegett. A pénz forgalom 
az egész évben kielégítő, sőt az év vége- 
felé igen kedvező volt. A betétek minden 
pénzintézetnél jóval nagyobb összegre rúg
tak, mint az előző években, a mi a taka 
rékossági hajlam növekedésének jeléül 
tekinthető.

^ T 3 r l l t - t ó r . * )

A jövő tanévre kisebb tanulók (8— 12 
éves) lakás-, élelem-, mosás-, szóval: te l
jes e l l á tás ra  kerestetnek. A körülmé
nyek és feltételek legelőnyösebben levél ut
ján tudhatök meg. Czim: „V. F.“ Pécs, 
János-utcza 8. szám.

Salvator
elsőrangú vasmentes savanjúviz,

lithium boriiátriunihan 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— 1G)

Kapható ásványvíz-kereskedésekben 
s legtöbb gyógyszertárban.

Salralor forrás igazgatóság Eperjesen.
Budapesten főraktár ÉDESKUTY L. urnái

♦) Ezen rovat alatt megjelentekért nem vállal 
felelősséget a szetk.

FEBE1TCZ
laptulajdonos.

ZZaksch. IExn.ll, 2£ls József
felelős szerkesztő. szerkesztőtárs.

Hirdetések:
6505

'1883 ’ *•

Árverési hirdetmény.
Böröcz József végrehajtatnak, Gás

pár Mihály végrehajtást szenvedő elleni 
52 frt 50 kr. tőkekövetelés a járulékai 
iránti végrehajtási ügyében.

Az 1883. évi augusztus hé 30. nap
ján  d. e 10 órakor Hosszuheténybeu a 
községi jegyzői helyiségben megtartandó 
nyilvános árverésen árverés alá bocsátta- 
tik a pécsi kir. törvényszék területén levő 
H.-Hetény község határában fekvő a 
h.-hetónyi 1010. sz. tjkvben felvett (6130. 
6131/b.) hszsz. szőlő 797 frt ezennel meg
állapított kikiáltási árban.

Ezen át verésen a fennt körülirt in
gatlan a kikiáltási áron alól is eladatni fog.

Az árverezni szándékozók tartoznak az 
ingatlan becsárának 10%'át vugyis 79 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. g-ában kijelelt 
óvadékképes értékpapírban a kiküldött ke
zéhez letenni, avagy az 1881. LX. t. ez. 
170. §-a értelmében a bánatpénznek a 
bíróságnál elöleges elhelyezéséről kiállított 
szabályszerű elismervényt átszolgáltatni.

Kelt a pécsi kir. tszék, mint telek
könyvi hatóságnak 1883. évi ápril hó 
6 -án tartett üléséből.

Kiadta

K o s z é r
230. (1— 1) kir. tszéki jegyző.

Leány-növeldei jelentés.
Aiulirott tisztelettel tudatja a t. ez. 

szülőkkel és gyámokkal: hogy 3-ik éve 
fennálló leányuöveldéjében u rendes tan
folyam f. é.

szeptember 3-ik napján
fog kezdődni.
A beiratások pedig I- és 2-án eszközöltetnek.

Egyúttal tisztelettel hozom a t. ez. 
szülök tudomására, hogy tan- és nevelő- 
intézetemben a jövő tanévre is, mérsékelt 
feltételek mellett, növendékeket teljes el- 

; látásra fogadok fel.
Szives megkeresésre a feltételek azon

nal közöltetnek.
Pécsett, 1883. augusztus 8-án.

Tisztelettel

Libscher Vilma,
231.(2— 1) intézet-tulajdonosnő.

Lakása: János-utcza 7. szám.

Árverési hirdetmény.
Melyszerint alulírott szederkényi kör

jegyzőség részéről ezennel közhírré tétetik : 
miként N yom ja község

vadászati-terület bérbeadása
folyó évi augusztus hó 23. napján, 
reggeli 7 órakor, Olasz község reg
g e li 9 órakor, llidor község délelőtt 
11 órakor. Kémeiül község délután  
2 órakor, Monyoródon délután V/., óra
kor és Szederkény községében dél
után 5 órakor a község házánál — az 
1883. évi XX. t. ez. értelmében a vadá
szati jog  6 évre nyilvános árverés utján 
bérbe fog adatni.

Az árverési feltételek az egyes köz
ségi elöljáróknál, illetve a község házánál 
a hivatalos órában megtekinthetők, mire 
nézve uz árverezni kívánók ezennel meg
hivatnak.

Kelt Szederkényben, 1883. évi augusz
tus hó 13-án.

Ugrósdy Adolf.
283. ( I — 1) körjegyző.

Szőlő eladó.
Frllbeiszban , A<ller szom szédságá

ban, egy 2 2 0 0  □  öles szőlő term éssel 
és p résházzal eladó. É rte s íté s t E rőssy  
ügyvéd á r  ád. 234. (1-1)

E stragon - M ustár
patent csomagolásban.

S c h m id t V ik to r  és fia itó l. 
186. B écsi k ü lö n le g esség , (26—4) 
legjobb belföldi minőség, */,, %, % kilós üve
gekben a valódi védjegygyei ellátva kapható 
minden fűszer- és csemege-kereskedésben.

E E C I O B B

s ^ m a r k a - p ^

LE HOUBLON
FRANC7IA GYÁRTMÁNY.

UTÁNZÁSTÓL ÓVATIK MINDENKI Ü l
F\ Ezen szivarpapir csak akkor valódi X  

ha minden levél LE HOUBLON bélye- I  
get tartalmaz, és minden karton az V  

Vy alanti védjegy és sz:gnaturával van vj 
ellátva. CJ

Ad. 1748 szám.

Örökeladási hirdetmény.
A nagyméltőságu vallás és közoktatási m. kir. minisztérium folyó évi 

23271. szám alatt kelt rendelete folytán Vaiszló k ö z sé g b e n  levő s a vallás 
alap. uradalom tulajdonát képező, úgynevezett

m a g o s d i  k o r c s m a - é p ü l e t
a hozzátartozó belsőséggel együtt —  az eddig ott gyakorolt italmérési jog 
nélkül, nyilvános szóbeli árverés utján fog a legtöbbet Ígérőnek örök áron 
eladatni.

A nyilvános árverés Vaiszlón az urad. erdészi irodában, hol az el
adási feltételek is a mai naptól kezdve bárki által betekinthetek, folyó évi 
ángusztus hó 27-én reggeli 10 órakor fog megtartatatni.

Venni szándékozók az 1200 forint becsár után számítandó 15% bánat
pénzzel ellátva a fenn irt helyen és időben megjelenni szíveskedjenek.

Kelt Pécsváradon, 1883. évi áugusztus 11-én.

Sey Ferencz,
232. (2—-1) számtartó.

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

légzési szervek és gyo
mor hántalmainál.

Kútvállalat

Kahl és társa
Krondorfban

Carlsbad mellett. 

Főraktár Pécsett: 

Frankfurter Albert urnái.
143. (15— 13)

Hirdetés.
Ozorai uradalom területéhez tar

tozó T am ási v en d ég lő  és eliez csatolt 
fe lső  korcsm a szabad bormérési jog
gal folyó évi szeptember íf-én dél- 
elő tt 9  órakor T am ásiban árverés 
utján, 1884. évi január 1-től számí
tandó hat évre bérbe adatik. Vállal 
kozni kívánók 300 frt bánatpénzzel 
és vagyoni állapotuk bizonylatával el
látva szíveskedjenek mondott napon 
megjelenni.

A  bérleti feltételeket akár levéli- 
leg akár szóval megtudhatni a fel
ügyelőségnél.

Dombovárott, 1883. augusztus 12.

235 ( i- i)  Az uradalmi felügyelőség.

Eladó ház.
Báthory-utcza 2. szánni 7 utczai 

szobából álló sarok ház, két úri la
kásra beosztva, minden hozzá valóval, 
közel a séta-térhez, igen előnyös áron, 
szabad kézből eladó. (Bővebbet a ki
adó-hivatalban.) 218. (3- 3)

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

jeles hatású gyógyszer agyomor min
den bántalmai ellen,

ós foliilmnlliAtHtlan az él-
vágy-h iány, gyom or 
gyengeség  fosazagu 
leh e le t, sze lek , mryr- 
nyu IV Ibii fog é s  kó- 
l ik a , gyom or lm rőt, 
gyom orégés, imgyko- 
képzödéN, túlságos 

nyá lkaképzödé* sár
gaság, undor ós ha- I 
uyá», fő fá jás (ha az a 
gyomorból ered), gyo- 
m orgörcs, székszoru- 
lat, a gyom ornak túl
terheltsége éte l és ital 
á lta l, g ilis z ta  lép óh 
máj betegség, arany
e le s  hántoltnak ellen.

E g y  ü v e g c s e  á r a  h a s z n ú -  I 
la.tl u t a s í t á s s a l  e g y ü t t  3 5  k r .  
Kapható : Pécsett P a lá s  Ö dön , Kovács M i
hály és tíip öcz  István gyógyszerész áraknál. 
Valamint az osztrák-magyar hiiodalom miiiden 
nagyobb gy ógyHzertárában óh kereekedésében. 

K ö zp on ti szétküldési ra k tá r  nagyban és 
kicsinyben.

b u a d i  k á r o l y .
M7. „ ő r a n g y a l h o z - czimzett gyógy szer tárában

iíremzierben, Morvaországban
184. (0 - 7)

40 év alatt igazolt rendkívüli előnyei által vívta ki magának az 
egész világon az osztatlan elismerést és kitüntetést, hogy minden 
eddig ismert szerek ellenében egyedül olyan por, mely valóban 
bámulatos erővel és alapossággal minden ártalmas és alkalmatlan 
férgeknek

Zacherl J.-féle por tökéletes kiirtását és kipusztitását
eszközli, az utolsó nyomig.

Azon állítás, hogy a Zacherlpornál jobb féregpusztitó szer 
lótezik, vagy épen egy újonnan fe lta lá lt , tudományos vizsgálat
nak eredménye folytán, szintúgy félre vezetése a közönségnek, mint 
az ahoz kigoudolt elnevezések: tengeren tú li transat lant-féle stb.

A valódi Zaeherlpor tartóssága végett csak eredeti csoma
golásban és pedig 15 kr., 30 kr., 50 kr. és 1 frtos palaczkokbau 
irultatik, azonban sohasem egyszerű  pap ír csomagolásban 
és kapható Pécsett: lialás Ödön gyógysz., Kech Vilmos, Eizer 
Jáuos, Fraukfurter Albert, Zách Károly, Klauhorn A. és OLetko K.
keresk. 213. (4—3)

I' j 1881 ik évben 295.000 palack, 1882 ik évben 550.000 palack lett elszállítva.

íiiiioiiaiáfilES-forrís

i

hazánk egyik legsíénsnvdúsabbs a v a n y í t  v i z e
kitti no 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 fölfokozása kívánatos.

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

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

Úgyszintén minden gyógyszertárban , füsZerkereskedésben és vendéglőkben.
"tTT (is—iS' P é c se it :  E izer  Ján os. Sp itzer Sándor fiai, K ick K ároly  uraknál.

5 .
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| • S88 -ik évben 295.000 tininek, 1882 -ik évben 550.OOú itnlack lett elszállítva.* |

Pécsett, 1883. nyomatott ifj. Madaráét E .


