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Ostrom-állapot és sta
tárium !

Oda jutottunk elvégre a fúzió 
kormánynak tiz évi vitézkedése után, 
hogy Horvátországot katonai ostrom- 
állapottal, a magyar megyék néme
lyikét már csak rögtönitélö bíróság
gal katonai aszszisztenczia mellett le
het kormányozni s az ottan zavargó 
csőcseléket megfékezni.

A magyar adózó nyűgeinek ko
vácsolásában a Tisza-kormánynak oly 
készengedelmes szavazói, a horvát 
országos képviselők kormánypárti 
klabbjának kijelentése, a horvát ha
tóságok magatartása s a bán nyilat
kozata szerint ott a kormány rende
letéinek végrehajtása alkotmányos 
úton lehetetlenné lett. —  Báró Ram- 
berg lovassági tábornok, mint teljha
talmú királyi biztos csütörtökön volt 
átveendő a báni méltóságtól felmen
tett Pejacsevich László gr. kezéből 
Horvátország kormányzatát. —  Az 
ostromállapot alatt mind addig, mig 
helyre nem állítja a rendet, kezében 
fogja öszpontositani az egész katonai 
és polgári hatalmat Horvát-Szlavón 
oszágok felett. —  A magyar állam- 
czimereket katonai tisztelgés mellett 
fogják visszahelyezni.

Ez a Tisza Kálmán vívmánya 
Bécsben s ez a vívmány igen szomorú, 
sőt nagyon veszedelmes.

Nem attól tartunk, hogy az 
1848-ki kettős játékszerep megújul
hat, ennek ideje elmúlt, a horvát aspi- 
ráczlók most már mások, mint vol
tak akkor, horvát hadsereg már nem 
fog többé Baranya-Somogy-Tolnába 
berontani, hogy itt tönkrecsufitassék 
és szégyengyalázatra elfogatassák, a 
a horvátság megkapta magyar kézből 
a volt katonai határőrvidéket, meg
kapja az évenkinti milliókra menő 
szubvencziót Magyarországtól, miért 
ne kaphasson még egy kis Dalmácziát, 
Bosznia-Herczegovinát is, hogy a dél
szláv birodalom ne csak képzeleti 
legyen, hanem külzetére nézve lega
lább mutasson valamit?

A horvát izgatók a Magyaror
szággal való kapcsolatot már csak 
ideiglenes valaminek tartják s a hor
vát képviselők a magyar országgyűlé
sen csakugyan nem működtek más 
irányban, minthogy a kormány mel
letti szavazatuk árán minél több 
anyagi előnyt biztosítsanak honosa
iknak s minél nagyobb és szabadabb 
működési tért nyerjenek otthon a 
népesség hangulatának előkészíté
sében.

Ez előkészítés pedig éveken át 
folyik, a magyarság ellen a gyűlölet 
folyvást szítva lett a nélkül, hogy 
erre a legcsekélyebb indok fenforogaa, 
ott vagyunk már, hogy a magyar ott 
kénytelen nyelvét eltagadni, ha nyil
vános inszultusnak, sőt megveretés- 
nak magát kitenni nem akarja.

Váljon mit szólnának horvát 
atyánkfiái, ha mi az áldott Magyar- 
országon dúslakodó sok százezernyi 
horvát sarjadékon ezt visszatorolni 
akarnánk ?

Kormányunk nyugodtan hagyta 
folyni a horvát izgatásokat, tudomást 
sem akart felőlük szerezni magának, 
megelégedett azzal, hogy a magyar 
országgyűlésen a horvát szavazatok 
biztosítva voltak részére, akármi is 
volt megszavazandó Magyarország 
kárára.

Köszönhetjük tehát e keserű gyü
mölcsöt a kormányhatalomhoz való 
túlságos ragaszkodásnak és kormány
zati képtelenségnek.

Az alkalmazott gyógyszer a kato
nai kormány rosszabb a betegségnél. 
—  A  hatalom előtt mindig meghu
nyászkodott horvátvitézek most is 
meghunyászkodni fognak a katonai 
kormány előtt, de a magyarság elleni 
gyűlölet annál mélyebb gyökeret ver 
s kitörésre akkor jön, midőn ez a ma
gyarra nézve legalkalmatlanabb lesz, 
midőn nem lesz rendelkezhető katona 
fékentartásukra.

Zalamegyében a kormány a me
gye kérelmét megelőzve statáriumot 
rendelt, Somogybán már fennállott az, 
de mit törődik azzal, a kinek semmie

T  A  E ö  Z A.
K é s ő !

I.

Végbúcsúd csak egy tekintet volt,
Egy öldöklő tekintet,
Lelkemnek legmélyébe vágott,
Villáma szemeidnek.

|
Megrezzentett, hogy átczikázott 
Szivemnek éjszakáján.
De elfáradt s megtört azonnal 
A közöny rideg árnyán.

Még világított, ah de immár 
Ártatlan a gyújtásra;
Ragyogni, ragyog még, de veszve 
Félelmetes varázsa.

n.
Késő, minden késő már most —
Elhagyom én ezt a várost,
Fáj nekem már ez a táj is,
Ez is, más is,
Jobb volna már a halál is!

Kisárőm Issz a búbánat.
Szivem hűbbet nem találhat :
Rólad beszél minden lépten,
Meg is védi a hűségem.

Ha rózsát lá t : reá matat,
Azzal is eszembe juttat,
Ha egy dalos pintyet hallok,
Reá mondja: a te hangodI

Fehér rózsák, dalos pintyek !
Násznépek, ha erre jönnek,
Mondjátok meg, ast üzenem,
Azt rebegem:
Áldja meg az én Istenem I

Prí* József.

S zt-F ló r iá n .
(Német után.)

Azért, hogy a Hnberbaner 
Keresztneve Flórián,
Festve szépen a védszentje 
Ott van a háza falán:
Égő ház felett őrködik,
Melynek lángban áll fele.
Két kezében vizes edény 
A tüzet oltja vele.

Hogy a múltkor arra mentem, 
Levettem a kalapom',
Göndörfürtös szép leányka 
Nézett ki az ablakon:
Bogár szeme agy ragyogott,
Mint az égnek csillaga,
A haja az fekete volt,
Mint az éjnek fátyola.

Szivem rögtön lángra lobbant 
S ő köszönte nevetve . . .
Én magamban töprenkedve 
Reá néztem a szentre:
Hejh Flórián! csalfa vagy te,
Festve oltod a tűzet,
Azt a lángot olthatnád el,
Mely megkapta szivemet!

Jovanovlch Pál.

A  tüzes szám.
Irta:

Várady Ferencz.
Nelli kisasszony szörnyen haragos.
Hát még Mari, a szobaoziczus!
Ez, azt sem tudja, hogy hol a feje, 

ha csak tükörbe nem tekint, annyira 
bosszús. De hogy is ne mikor a kisasz- 
szony haragját rendesen rajta tölti k i, 
azért is, ha a czipö szorítja a lábát, Tagy 
ha a tej kifut a konyhában, de meg még 
akkor is ha a búbos kis kanárinak nem 
méltóztatik fütyölni. Mintha bizon mind 
ennek Mari volna az oka.

sincs veszteni valója, a ki életével sem 
törődik, mert azt amúgy is nyomorban, 
rabszolgaságban kell átnyögnie, mit 
törődik azzal a készakarva demorali
zált nép, mely előtt a hatóság tekin
télyét saját bűnei miatt már rég el
vesztette, mely már «»em Istenben, sem 
földi igazságban nem hisz.

Somogybán már hónapok óta fenn
áll a rögtönitélö bíróság és még is ott 
terjed folyton a zsidó-zavargás kezdet
leges játéka az ablak-betöréssel, mely 
azután betörés és rablássá fajul akkor, 
midőn a kezdő, könnyű vérű suhan- 
czokhoz az igazi demoralizált csőcselék 
hozászegődik.

E mozgalom pedig terjed nem csak 
a Dunántúl, de a Dunáninnen is sőt 
felső-Magyarországon is mutatkoznak 
gyenge előjelei, az előidéző okokra 
már többször rámutattunk, legköze
lebb a nyíregyházai per eldőlte alkal
mából is, volt elég mód azoknak elejét 
venni, de kormányunk csak azt tette, 
a mit Rotschild et Comp. előírtak —  
az eredmény meglett, igaz, hogy kato
nai erő és statáriummal majd elfojtják 
a mozgalmat, rendbe jön egy időre 
ismét a társadalom és a nem bűnösök 
fogják űzetni a költségeket, miket a 
zsaroló és kihivó uzsorások és a fék
telenkedő csőcselék okozott, azonban 
a tűz nem lesz eloltva, a parázs újra 
ki fog törni lánggá, ha a mostani tár
sadalmi és politikai állapotok meg
maradnak és a most csak kezdetleges 
gyenge mozgalom óriási vészszó fog 
kifejlődni, melyen nem fog sem ostrom- 
állapot sem statárium.

Debreczennek nagy ünnepe volt
szeptember 2*áu. A tiszántúli helv. hitv. 
egyházkerületnek Tisza Kálmán ellen nagy 
szótöbbséggel választott fögondnokát Vályi 
Jánost e napon fogadták ott nagy ünne
pélyességgel. — Vályi János az országos 
politikában a függetlenségi pártnak, az 
egyházpolitikai téren az egyházi önkor
mányzatnak, az egyházi és tanszabadság- 
ságnak rendithetlen hive volt mindig. — 
Az uj főgondnok elé díszes bandérium 
vonult ki, a vasúti perronon Degenfeld 
főispán fogadta, Tóth Mihály lelkész pedig 
lelkes szónoklattal üdvözölte. — Az ünne
pélyes beigtatás szept. 4-én ment végbe,

Nagy pedantéria!
Minden gombostü-hegynyi kicsiségért 

lehordja szegény szobamiczit, a ki min
dent inkább elszivelne, csak azt ne mon
daná neki a kisasszony minduntalan: t e 
b i r k a !  Ez roppant bántja tizenhárom 
próbás önérzetét, mert ezt az ostobákra 
szokás mondani, már pedig ö nagyon 
okosnak tartja magát, okosabbnak Nelli 
kisasszonynál is. Az ám ! 0  nem lutri
bolond, ö nem hisz a babonában, inkább 
a Gyuri inas eget-földet-házasságot igérö 
mézes-mázas szavában. Nelli kisasszony 
pedig egyre-másra vesződik a számokkal, 
álmokkal, kártyával meg a Luczifer a 
megmondhatója, mi minden hókus-pókus 
dolgokkal, mintha legalább is 100 eszten
dős banya volna, pedig oly ifjú, szép, 
mint a feslö bimbó; és hiába, még se 
nyer soha, de soha.

Ma is minő csekélységért tört ki a 
harag.

Szóra sem érdemes.
Fehér keresztes pókot fogott a kis

asszony a virágos Övegház egyik szögle
tében s azon gondolattal, hogy ez majd 
kihúzza a szerencse-számot, átadta Mari
nak, hogy az idő alatt, mig ö megkósziti 
a számokat, tegye üres beföttes övegbe s 
kösse le az öveg száját tiszta papírral, 
azután, hogy meg ne fulladjon a kaballa, 
szurkálja keresztül a papir-fedöt.

Mari hiven teljesíti a kisasszony pa
rancsát.

A számok is megkészültek.
— Mari, hozd ide a pókot.
A szobaoziczus megszontyorodott kedv

vel állított úrnője elé, éppen mint a mi
kor a nagy alabástrom-vázát törte össze, 
melyet a kisasszony születésnapjára kapott.

Szentül most is baj történt.
— Nos, hol a pók?
— Itt van, d e ...................
— De?
— De kiszenvedett szegény.

befejeztével Vályi kétezer forintot aján
dékozott a debreczeni főiskolának. — Dél
után díszes bankett volt kétszáz személyre, 
estve pedig oly fáklyás menet, minőt még 
Debreczen városa nem látott. — Ez utób
bit bizonyos urak megakarták akadályozni 
azon ürügy alatt, hogy zsidóellenes zavar
gások támadhatnak belőle, azonban a város 
polgársága meghazudtolta ezen képmuta
tókat, a fáklyásmenet méltóságát és ünne
pélyességét mi sem zavarta meg.

A kormány sugalmazta, különben  
zsidókózen levő „Búd. Corr.u a horvát és 
zalai zavargások alkalmából ismét pengeti 
a sajtószabadság megnyirbálását. — Vá
dolja a sajtóirodalom bizonyos részét és 
a ponyvairodaimat, mely utóbbinak éppen 
ez a „szabadelvű4* kormány szabad üzelmet 
engedett, hogy elbutitsa és demoralizálja 
a népet. — Most egy üstbe akarja keverni 
s vele együtt a sajtószabadság szárnyát 
szegni. — Csak rajta, majd meglássuk, 
ki marad győztesnek!

Kozma Sándor kir. főügyész sze
mélyének rágalmazásáért sajtópert készül 
indítani a „Függetlenség44 ellen. A kor
mány magyar lapjában erről követke
zőleg nyilatkozik: Ha a „Függetlenség44 
rágalmazásai, hallatlan invektivái csak 
személyemet érdekelnék, úgy — a mint 
eddig tettem — most is ígnorálnám a 
„Függetlenség44-et czikkével, írójával egye
temben. Most azonban másként áll a dolog. 
A „Függetlenség44 írója megtalálta, felfe
dezte végre bennem azon egyént, a kit 
a zsidók megvettek, s a ki aztán meg* 
rontotta és meggyalázta a magyar büntető 
igazságszolgáltatást. Szerinte ón vagyok 
oka a zsidóellenes mozgalomnak; az én 
fejemre száll a most kiontott vér, valamint 
Solymosi Eszter ártatlan vére is, mely 
nem nyerhetett megtorló ítéletet — én 
miattam; miattam, a ki most is utasításom 
által önkénytesen, lelketlenül meghamisí
tani igyekszem törvényt és eljárást. Régi 
szokása az ilyes a „Függetlenséginek. 
Egy éve körülbelül folyton az hirdeti 
például, hogy nálunk kormány s justitia 
a zsidók hatalmában van; hogy nem nyer
het senki igazságot zsidó ellen stb. stb. 
Most e vádját határozott alakban veti fel. 
Szerinte a kir. főügyész az, a , kit a zsi
dók „behálóztak.4* — Jó! En alkalmat 
logok nyújtani a „ Függetlenség44-nek, 
hogy e vádját bebizonyíthassa. Ezzel 
tartozom az államnak és nemzetemnek, 
ítéljen a bíró. Bármi legyen is a bírói 
eldöntés eredménye a felekre nézve, — 
az országra nézve az csak jó lehet. Az 
örökös gyanúsítások lidéroznyomása szűn
jék meg végre. Lássuk, — tudja meg a 
közönség, tudja meg végre Magyarország, 
vájjon osakugyan főbb hivatalnokai oly

— Hogy merted megölni?!
— ó h ! dehogy öltem meg.
— Hát mit tettél vele?
— A mint kisasszony megparancsolta, 

a papir-fedöt szurkáltam keresztül 8 a sze
rencsétlen állatt neki mászott a tü begyének.

— Te birka!
Csak ennyit mondott a kisasszony, 

de ez jobban fájt Marinak, mintha a pók 
árában egy es. kir. ezüst forintot vontak 
volna le a béréből. Rögtön fel is mon
dott volna, de nem tette, mert a tóns- 
asszony, Nelli mamája, csudái itos jó szivü 
asszony volt, akár egy kálomista papné, 
maga a megtestesült jóság és úgy szerette 
Marit, mintha tulajdon gyermeke lett 
volna, viszont, Mari is oly vonzalommal 
viseltetett iránta, mint a gyermek szülő
jével szemben szokott viseltetni.

Nagyon nehezére esett a gyakori le- 
birkázás, de csak elviselte kénytelen, 
kedvetlen.

Denique nagy volt a harag!
A kisasszony is dúl-fult, a szobaczi* 

czus is epéskedett, valóságos pulyka-mé
reg tört ki rajtuk.

Másnap, kialudva a haragot, örömtől, 
fényes jó kedvtől sugárzó arcczal keltek 
fel mind a ketten, hogy is ne — nagy
szerű álmuk volt az éjszaka.

A kisasszony „ tü zes  sz ám u-ot látott.
A szobaoziczus oltár előtt térdelt.
Nelli mosolyogva tekintett a szoba- 

leányra, a mint ez belépett szobájába, 
majd igy szólt hozzá :

— Mari, ma nem haragszom.
— Szent a béke!
— Ha tudnád mit álmodtam ? . . .  

Elmondjam ? . . . Ilyen álmom még soha 
sem volt. Mintha fejedelmi ál&rczos bál
ban lettem volna. Az óriási terem, mely 
dúsgazdagon volt illatos virágokkal, ke
leti dísznövényekkel ékítve, oly pazar 
fényben úszott, mint a mesebeli tündér
palota. A széles aranykeretü tükrökről

venalisok-e, — justitiája oly végtelen 
korrumpált-e, — mint a hogy a „Függet
lenség44 szakadatlanul hirdeti, vagy hogy 
csak a lelkiismeretlen rágalmazók hiresz- 
telték olyannak. A „Függetlenség41 czimü 
lap ellen az illetékes esküdtszék elé fogom 
terjeszteni panaszomat. Budapest, 1883. 
szept. 1-ón. Kozma Sándor, kir. főügyész. 
(Mi is azt mondjuk, hogy Ítéljen az es
küdtszék, de nem csak a budapesti, hanem 
a debreczeni sat. más esküdtszékek is, 
van elég alkalma hozzá a kir. főügyész 
urnák.)

K ü lfö ld i szemle.
A Bzalczburgi értekezések Bismarck 

herczeg és Kálnoky gróf közt bevégzödtek, 
Kálnoky megkapta utasításait s most azok 
bü és okos végrehajtása tartozik hozzá. —

Erre már nagy volt a szükség, mert 
mint általában az osztrák diplomaczia is
kolájából kikerültek, úgy különösen a volt 
sz.-pétervári követ oly rövidlátó oroszbarát, 
hogy csak akkor hiszi el az északi szövet
séges ármányait és gazságait, midőn már, 
berontott és pusztítja Galicziát, annyi pe
dig bizonyított tény, hogy a porosz-osztrák 
határmentén, sőt fíesszarábiában is nyü
zsög a sok orosz katona, különösen a 
könnyű lovasság. A volt lengyel királyság 
területén kilencz hadtest áll, a határra 
vezető stratégiai paralell vasúti vonalok 
pedig lóbalálában készülnek mind Gaúczia 
felé. — Az eddig független kissebb európai 
államok fejedelmeinek oly sürü látogatásai 
és utazásai arra engednek következtetni, 
hogy a nagy európai bonyodalom kitörése 
él fegyveres megoldása már közelget.

A francziák és anamiták közt kitört 
háború véget ért, miután a francziák ál
tal javaslatba hozott bókepontokat az ana
miták elfogadták. A békeszerződés hir 
szerint a következő pontokat foglalja ma
gában : 1. Hadi kárpótlás fizetése; 2. a 
büei erőd megszállása franczia őrség által 
a hadi kárpótlás teljes kifizetéséig; 3. a 
vörös folyó deltáján működő anam haderő 
visszahívása s Bouet tábornok parancsnok
sága alá állítása, a fekete lobogósok el
űzése ; 4. a francziu védnökség elfogadása 
egész Anam fölött, de a kellő biztosítékok 
mellett. Ezzel tulajdonképen csak élesebbé 
ós határozóttabbá lesz a viszály Kínával, 
mely most felszólitatni fog, hogy csapatait 
vonja vissza Tonkingból. — Kína a fran- 
ozia védnökség ellen mindenesetre tilta
kozni fog ós csapatait, melyek amúgy sem 
mint kínai császári csapatok működnek, 
de onnan pénz, fegyver ós lőszerrel el
láttatnak, nem fogja visszavonni a akkor 
a francziák nem tehetnek egyebet, mint 
nyílt háborút kezdeni ós a kínai kikötök

ezerszeresen ragyogott vissza az ékes 
csillárok szemkápráztató tündöklése s a 
nagy fényárban fel-alá hullámozva a tar
kánál tarkább álarczosok sokasága: — 
tulvilági kép tárult elém ! Itt voltam én. 
Nehéz bordó-selyemruha diszlett rajtam, 
bársony derékkal, pazarul díszítve remek 
elövirágokkal. Ékszereim úgy ragyogtak, 
mint éjben a csillagok. Én voltam a leg
szebb! Az udvarlók csoportja, mint a 
lepke-raj a kert legillatosabb virágát, úgy 
lepett körül s a sok közül kivált egy, 
ez volt a legszebb maszk a férfiak kö
zött, de nemcsak szépsége által vált ki, 
«ianem azáltal is, hogy egy csudás nagy 
tüzes szám, izzó „ h a t o s 44 pislogott vértezett 
mellén. Mintha csak most is látnám e 
számot vakító parázs színében fényleni. Ez 
szerencse-szám ! Megteszem.

— Minő furcsa álom ! . . . írja csak 
le kisasszony kis papirszeletre a szerencse
számot, azonnal futok, szaladok s meg
teszem

Nelli leirta a nagyreményű számot s 
egy ötös bankóval Mari kezébe nyomta.

— Nesze, vidd! De meg ne állj, 
senkivel szóba ne ereszkedjél és vissza 
ne tekints.

Ez a lutri babonája.
Mari nyakára kapva bécsi piros ken

dőjét, szaladt a számmal a lutris boltba. 
Útközben találkozott a mosónéval, a ki 
hires kártyavetö és álomfejt©. Hátha a 
torony dűlt volna le mellette, megállta 
volna-e, hogy szóba ne eredjen a Bábi 
nénivel? Olyan nincs!

— Bábi néni, ha tudná mit álmodtam ?
— Vájjon ?
— Jaj! csak ráérnék, elmondanám, 

de nagyon sietős az utam. A kisasszony is 
álmodott, még pedig tüzes számmal, azt 
kell a számára megtennem. Hanem annyit 
mégis megmondok, hogy én meg: oltár 
előtt térdeltem álmomban . . . Isten vele 
Bábi néni . . . .



ostromzárolásával, a kinai hajóhad üldö
zésével kényszeríteni a makacs kinai csá
szárt az engedékenységre, Kina azonban 
bízik abban, hogy az* felettébb megsértené 
az angol kereskedelmi érdekeket s az 
angol-franczia jó viszonyoknak egy csapás
sal véget vetne, azért legújabb hírek sze
rint újabban 15,000-nyi kinai csapatok 
lépték át a tonkingi határt, melyek elöl 
a franczia hittérítők vitézül megfutamodtak.

Chainbord gr. az ország nélküli fran
czia király temetésén utódja a párizsi gróf 
nem jelent meg, sem a többi orleansi her- 
czog. Chambord grófné nem engedte, hogy 
a párizsi gróf közvetlen a király képvi
selője Károly Lajos föherczeg után kö- 
veeso a koporsót s csak 4-ed, 5-öd he
lyet jelelt ki részére, ezen megaláztatásra 
az orleansi herczegek mind eltávoztak.
— Károly Lajos föherczeg helyett pedig 
a cs. k. fölovászmester Thurn-Taxis her- 
czeg képviselte ö felségét.

Ezen kanapépör éppen arravaló, 
hogy akadálya legyen a legitimista és 
orleanista párt egyesülésének, melynek 
külömben is már a leendő király elneve
zését is választó gátul emelték fel. — A 
párizsi gróf oly óvatos volt azonban, hogy 
addig, mig a körülmények kedvezésével 
Francziaországnak nyakába ülhet, nem 
veszi fel a királyi czimet s nem teszi 
magát nevetségessé.

Bratiano román miniszterelnök fürdői 
utazást tesz, azaz, hogy Bécsben Kálnoky 
külügyminiszt rrel, Gasteinban Bismarck 
herczeggel értekezik a dunai kérdésnek 
oláh szempontokbóli megoldása felett.

Bulgáriában kezdenek elkeseredettek 
lenni az orosz uralom miatt. — A czár 
valami Jonin államtanácsost ültette a bol
gár kormány ellenőrzésére Sofiába, ennek 
kegyes helybenhagyása nélkül a bolgár 
fejedelem már semmit sem mer tenni, a 
bolgár pártok egyesültek, hogy az oroszok 
kizárásával fúzió kormányt hozzanak létre, 
ezt is megakadályozta az orosz befolyás.
— A konzervativek Sobolev és Kaulbars 
orosz miniszterek kiküszöbölését követel
ték, a szabadelvűek azonbau a miniszté
riumba felvételüket kívánják. (Ezek a 
bolgár „szabadelvűek- alkalmasint a mi
einkhez hasonszőrűek, különben nem le
hetnének oroszbarátok.)

A ir összeesküvők újra életjelt adtak 
magukról, még pedig egy igen vad és 
kegyetlent, llewros mellett egy birtokon 
negyven arató dolgozott, a liga megpa
rancsolta a munka abbanhagyását, az ara
tók tovább dolgoztak, a bosszúvágy meg- 
mérgezte ételüket, ketten meghaltak, har- 
minczhatan súlyos betegen fekszenek. — 
Carey az árulónak gyilkosát, nem adták 
át a kapgyarmati bíróságnak, hová az 
illetőség utalta, mert féltek attól, hogy 
az esküdtszék felmenti, hanem találtak,
— és a mit keresnek, azt rendesen meg 
is találják — a zűrzavaros angol-törvény 
tömkelegében paragrafust, melynél fogva 
elviszik Londonba az akasztófa alá. — 
Ezzel ismét nagy döfést adott magának 
az angol igazságszolgáltatás, mely csak 
apró dolgokban tud igazságos lenni, na
gyokban — minő például a Kossuth 
bankó-per volt, — a legnagyobb botrá 
nyoktól sem riad vissza részint politiká
ból — részint nagy csomó pénzért.

Vilmos császár és orosz czár köze
lebbi találkozásáról szóló hirek, mint 
Berlinből jelentik, tartják magukat bár a 
Neue Stettiner Zeitung tévesnek mondja

— Ho-hó! édes lányom ez jelent 
valamit.

— Ugy-e, hogy jelent?
— Abbizon!
— Vájjon mit?
— Hja! azt édesem, csak a kártyá

ból tudnám megmondani. Fordulj be szi
vem a lakásomra csak egy piczurka időre, 
ha még úgy sietsz is.

— Jaj ! dehogy, dehogy. Csak az 
imént békültein meg a kisasszonynyal, 
nem akarom, hogy már megint haragban 
legyünk. Sietek a lutris boltba, vissza- 
jövet benézek.

— Manó a lutridba! Előbbre való a te 
szerencséd. Majd elküldöm a kis fiamtól a 
számot, megteszi az addig, mig én a kár
tyából megfejtem elölted a rejtélyes álom
képet.

— Isten neki, nem bánom !
ügy is történt. Marin erőt vett a ba

bona hatalma és annyira csiklandozta a 
kíváncsiság, hogy bizon, bízón nem áll
hatott ellent az ingernek, hanem kártyát 
vettetett. Az ármányos mosónő jól tudta 
Mari szive csinját-binját, volt esze, aztán 
úgy olvasott az ördög bibliájából, hogy 
minden lap refreinje: házasság volt. Ez 
nagyon tetszett Marinak ! Meg is jutalmazta 
a jó álomfejtőt egy törött arany fülbevaló
val, mely megért testvérek közt is, mind
azonáltal, hogy törött volt, 3 —5 flórest.

Mig a kártyával vesződtek, az alatt a 
kis fiú elszaladt a czédulával meg a ban
kóval a közeli lutris boltba.

Pár perez alig tellett bele, visszatért 
s meghozta a reskontót.

Ezer csuda, hogy el nem csiffentette 
az ötöst. Milyen jó világot teremthetett 
volna magának rajta b hol kellett volna 
különb hazugság, mint hogy elveszítette. 
Igaz ugyan, hogy kiporolták volna, no de 
úgy sem volt az a ruha porolva, mióta 
hordozta ; el kelt volna a porolás.

Mari nagy örömmel vitte haza a res
kontót.

— Tessék kisasszony.
— No Mari, ha nyerek, neked is lesz

az Ostseezeitung ama hírét, hogy a stettini 
várban a küszöbön lévő c^ászártalálko- 
zásra már a helyiségeket is berendezik. 
Politikai körökben szintén kételkedő 
hangok hallhatók a találkozást illetőleg, 
másrészről azonban feltűnt, hogy Vilmos 
császár kijelentette, hogy nem lehet jelen 
a birodalmi gyűlés palotája alapkövének 
kedden történendő letevésénél. Más verzió 
szerint Berlinből kérdést intéztek Stettinbe 
hogy 24 óra alatt az esetleges találkozásra 
megtehetik-e a szükséges előkészületüket. 
— Már most ha e találkozás valósul 
mindenesetre hallani fogjuk a Német- és 
Oroszország közti jó viszonyok válto
zatlanságának különféle biztosításait, da
czára ’a hármas szövetségnek, a kettős 
szövetség annyiszor hangsúlyozott bensö- 
ségének, daczára Német- és Oroszország 
egymás ellen irányuló hadikészületeinek 
s végül Bismarck és Kálnoky találkozá
sának : mert hát divat mostanság a koro
nás uraknál és magas diplomatáknál 
egymást áltatni s mindenekfölött port 
hinteni a jámbor nép szemébe.

H orvá t zendülés.
A kinevezett kir. biztosságnak ugyan

csak lesz dolga helyreállítani a rendet 
Horvátországban, a hol az érdekkülönbö
zetek és kapzsiság a helyzetet nagyban 
bebonyolitotta. — Azt Írják a magyar kor
mány köreiből, hogy a lakósság megnyug
tatása Horvátországon meg lesz könnyítve 
a kir. biztosságnak azzal, hogy a magyar 
kormány, miután a magyar czimer és fel
irat tisztességes visszaállítása megtörtént, 
hajlandó elismerni a törvény azon magya 
rázatát, melynél fogva a kiegyezési tör 
vénynek a nyelvre vonatkozó határozata 
a czimtáblák felirataira is alkalmazandó 
és ezek ennélfogva csak is horvát felirattal 
látandók el. — Egy másik tudósító szerint 
nem kevés volna az ingerültség kormány
körökben Szapáry gr. pénzügyminiszter 
ellen, ki a minisztertanács nr*gkérdezése 
nélkül rendelte el a kettős feliratú ezune- 
rek kifüggesztését, ez okból, ha nem is 
azonnal, de rövid idő múlva Szapárynuk 
ki kell válni a kabinetből, s ekkor az 
ellenzékhez menne át, a kormánypártból 
is többen követnék.

A rend helyreállítása után kineve
zendő horvát bánra nézve Ígérik a félhi
vatalos tudósítók, hogy oly férfira fog esni 
a választás, ki sem hódoló deputáczióknak 
nem alkalmas helyre (Leibach) való ve
zetése által nem fog demonstrálni, sem 
pedig nem lesz oly gyenge, hogy utczai 
áramlatok által vezettesse magát.

Egyébként Zágráb a kis föherczegnö 
születése alkalmából újra tüntetett Ma
gyarország ellen, mert a horvát zászlók 
mellé feketesárga lobogókat tűzött ki, ál- 
nokul takargatva az elszakadási törekvést 
a túlzott loyalitás ponyvájával, a szájhö- 
sök pedig utón - útfélen terrorizálják az 
egyeseket, kikről feltételezik, hogy ma
gyar, igy egy Gunszt nevű vasúti tiszt
viselőt csupán ezért megvertek.

Brinjében egy Zeng melletti faluban 
Szent István napján, midőn a pap egyházi 
beszédének tárgya éppen a szent király 
volt, a nehány magyarfaló izgató által 
felbujtott népség a papot félbeszakította 
beszédében, azt kiabálták: Dobjuk ki a 
papot, le a magyarokkal, éljen az orosz 
czár, kinek nem kell adót fizetui. — A

pap úgy menekedett meg, hogy megigérte, 
mikép kitürli a naptárból Sz. István ne
vét. A szent király szobrát oly kiabálá
sokkal, hogy „ez is magyar- kihurczolták 
a templomból és ott megverték. Az izga- 
tók zugirászok, bankrot gyógyszerész és 
hirlap-firkanczok úgy tanították az aljas 
népelemet, hogy szent István tulajdonké
pen nem is szent, hogy csak is magyar 
betyár volt.

A zagoriai kerületben a zavargások 
még mindig terjednek, moHt már bizonyos, 
hogy azokat az adóvégrehajtók zsarolásai 
és a községi tisztviselőknek határt nem 
ismerő korrupeziója idézte elő, ezen gaz 
emberek azután horvát nemzeti bőrbe 
bújtak, hogy a zavargás okát másra tol 
ják, belé keverték a czimtáblák dolgát, 
pedig ott a községekben olyan magyar 
feliratú czimtáblák nem is találhatók. — 
Legújabban nagyobbszerü zendülések vol
tak Sopotban, Bedujában, kissebbek: De- 
sinicz, Kralejevecz és Sz. Kereszten. A ka
tonaság többször lőni volt kénytelen s igy 
halálozások és sebesülések el nem marad
tak. — Ivaneczben gyújtogatás is volt. — 
Ramberg báró szept. 5-én utazott el Bécs 
bői Zágrábba.

Utczai tüntetések.
Ir ta . Szekrenyessy Kálmán.

(Folytatás és vége.)

Budán és Ó-Budán viszonylagos csen
desség uralkodott ugyan, de Pest forron
gott. Mihelyt az alkonyat beköszöntött, 
nagy néptömegek hullámzottak az utczákon, 
még pedig séta-fokosokkal, — baltákkal, 
és — buzogányokkal fölfegyverkezve. A 
nemzeti szellem hatalmának egyik nyilvá- 
nulása: a nemzeti öltöny viselése, akkor 
már teljesen divatos volt; s igy az említett 
fegyverek nagyon illettek a kócsagos daru
tollas, vagy pedig sastollu kucsmákban 
sétáló alakok kezeibe. Néha a leghihetet
lenebb hirek támadtak, ezeknek egyike 
volt, hogy a nép a „Miatyánk- utczában, 
tehát a bel- s Lipótváros érintkezési pont
ján, egy vértes küldönezöt lováról ierán 
czigált és agyonvert. Persze az egész hír
ben mi sem volt igaz; de azért általánosan 
elhitték, meg sem gondolván, hogy ilyesmi 
megtorlás nélkül nem maradt volna: már 
csak akkor a katonaság nem is mutatta 
magát.

Erőnket, hatalmunkat teljességében 
éreztük és mutattuk. Forinyák temetése 
alkalmával, melyen a rendföntartást egye
temi és gymnáziumi tanulók végezték 
k a r d o s á n ,  a rendőrség teljes távollóte 
által tündökölt.

Beláthatlan hosszúságú menet kígyó
zott a váczi-utczából a nemzeti sziuház 
felé, két oldalt tízezrek állottak, a nép
tömeg az említett fegyvereket szoritotta 
markába; mi pedig úgynevezett „jogász- 
kardoku-kal haladtunk a gyászmenet előtt, 
a koporsó mellett s után. A másik hatal
mas utczai tüntetés a Széchenyi-gyászmise 
alkalmával volt, melyen szintén a kardos 
ifjúság vitte a főszerepet. A következő 
évben tartott Széchenyi-gyászmise alkal
mával történt azon eset, hogy a főtem
plomban tartott isteni tisztelet után, többen 
felismervén T e l e k y  L á s z l ó  g r ó f o t ,  
lelkesülten éljeneztük őt, a gróf azonban 
meghökkent és ki akarván kerülni az efféle 
ünnepeltetést, a szervitatérirányába sietett; 
mi utána. A Teleky-ház kapuja aiatt végre 
utó értük és folytonosan : „Éljen Teleky,

mint Nádor!- kiáltozván, szinte kénysze- 
ritettük, hogy pár szót intézzen hozzánk. 
Teleky a lépcsőkre állva beszélt; hogy 
mit, azt alig hallhatták még a legközelebb 
állók is, mert hangja szerfölött halk volt.

Hatalmas utczai tüntetések P a l ó c z y  
László képviselőházi elnök és T e l e k y  
L á s z l ó  gróf temetései is, melyeken szin
tén a kardos ifjúság vitte a főszerepet.

Az 1860-iki tavasz utczai tüntetései
nél a főpont a Zrinyi-ház környéke vo lt; 
ott gyűlt össze a legnagyobb néptömeg és 
később midőn a rendőrség ismét föllépett 
a tüntetők ellen, rendesen ott támadta meg 
azokat. Katonaság csak ritkán vonult ki 
azon tüntetéseknél

A mostani fiatalságnak voltakép fo
galma sincs arról, minő jelentősége volt 
akkor egy kardnak és ha még oly kicsiny 
volt is az. A kinek derekára kard volt 
övedzve, annak szabad beléphetási joga 
volt bárhová is ; az előtt a legnagyobb 
előzékenységgel nyíltak meg a legtömöttebb 
népsorok is. Mikor királyunk 1865. de- 
czember 10-ón (mily szép nap ez nekem!) 
Erzsébet királynéval Budára vonult, akkor 
még szerepelt a kardos ifjúság, mert az 
akkori császár és császárné kocsija mellett 
mi haladtunk : rendőrségnek, testőrségnek, 
vagy egyéb fegyveres kiséretnek nyoma 
sem volt. Kivont kardjaink a felségek feje 
körül csillogtak: ők bíztak a magyar hű
ségben, mert valóban föltétlenül annak 
hirdetőire bízták magukat.

A koronázás alkalmával még jutott 
ugyan némi szerep a kardos ifjúságnak ;

I de azóta teljesen visszalépett az ily féle 
szerepléstől A mostani „frakk- , „klakk- 
és „lakk- -hoz nem is illenék a vörös kard
öv s ragyogó aczélkard.

Az utczai tüntetések mindenféle fajá
nak nagy mesterei a francziák. Páris e 
tekintetben is az első város. Az oroszoknál 
a tüntetések sajátságos jellegűek; az an
gol nem ismeri a fegyveres utczai tünte
tést ; a törököknél az utczai tüntetés 
csaknem azonos jelentőségű a kissebb- 
szerü lázadással, spanyol és portugált 
utczai tüntetést még nem láttam ; a hol
landok, dánok, svédek és norvégok nem 
tüntetnek; az irrek és belgák utczai tün- 

! tetései nagyon szocziális izüek ; a görögök 
utczai tüntetései csaknem mindig kormány- 

' változást vonnak meguk után a három 
'legújabb sütetü állam: Rumenia, Szerbia 

pedig utczai tüntetések dolgában is bölcső 
korát éli. Hátra vannak tehát a németek, 
az olaszok, az osztrákok, s a lengyelek. 
Az elsőknél az utczai tüntetés minden 
faja gyakori, az osztrákok is — a csehe
ket szintén számítva nagy mesterek ab
ban ; a lengyelek tüntetése gyakran fön- 
sóges volt, mert a keresztet vivő lelkészei 
által vezetett tömeg zsoltárokat énekelve 
hagyott a rendőrség és katonaság által 
magára lövetni, s a halálosan sebesültek 
imádkozva haltak meg.

Nálunk oly utczai tüntetések, minők 
csak a múlt heteken fordultak elő, a 
ritkaságok közé tartoznak. Nem akarom 
azokat mentegetni, de tény, hogy részben 
túlozva lesz azok mérve hamisítva. A 
néptömeg feltört ugyan nehány boltot, de 
a betörök legnagyobb részét nem rablási 
vágy vezérelte, hanem a pusztítás vad 
kívánsága. Fényes bizonysága ennek, hogy 
nem azok rakták zsebre a zsákmányul 
ejtett pár ezüst órát és gyűrűt, a kik a 
kirakatot feltörjék, hanem azok, a kik 
negyedik, ötödik sorban állottak, m e r t  * I

a p u s z t í t ó k  a z o k  k ö z é  h a j i 
g á i  t á k a z  e m l í t e t t  t á r g y a k a t .

A magyar fővárosnak, még úgy 
nevezett söpredéke sem oly rossz, minő 
azon nagy városoké, melyeknek hírlapjai 
ezúttal is kígyót, békát kiáltanak mindenre 
a mi magyar.

Tanügy.
Aigner Lajos budapesti könyvkiadó 

Kakujay Károly kir. tanfelügyelő úr
hoz a következő sorokat intézte, melyeket 
felesleges dicséret mellőzésével közlünk. 
— Igen tisztelt uram! őrömmel értesítem 
ezennel, hogy a „Magyar nyelvgyakorló 
és olvasókönyv nem magyar ajkú népis
kolák számára- czimü tankönyve I. év
folyamának imént megjelent 8-ik kiadá
sával e tankönyv 4 részének összesen 
nyomatott példányai megütik a k é tszáz
ezeré t !

Tekintettel arra, hogy a könyv első 
megjelenése óta alig kelt el, bizonyára 
rendkivül fényes eredménynek mondható ez!

Ez eredmény — ha nem sértem 
szerénységét ennek kijelentésével kizáró
lag a könyv jelességének köszönhető. Az 
ön könyve volt az e lső , mely pálya
nyertes módszere szerint kidolgozva az 
idegen ajkúak magyarosodását tűzte ki 
czélul és számos utánzatok daczára min
den tekintetben e l s ő n e k  maradt mai 
napig, úgy gyakorlati használhatóság, 
mint elterjedtség szempontjából.

Belőle s z á z e z e r é n  szívták először 
a magyar nyelv ismeretét, a magyar köl
tők kedvelését a magyar haza iránti sze
ret etet. Oly érdem ez, melyet ma kellőleg 
még alig méltányolhatunk.

Könnyű volt reám nézve az ily 
kitűnő s a szakemberek osztatlan tet
szésével találkozott tankönyvnek széles 
elterjedést szerezni anélkül, hogy e ozélra 
hangzatos frázisokra szorultam volna.

Igaz, hogy az elterjedhetést lehetőleg 
előmozdítottam megrendelőknek nyújtott 
kedvezményt nem számitva az által is, 
hogy a tankönyvhez tartozó vezérkönyvet 
lefordittattam tót nyelvre (Chobodiczky Ala
jos által) és bolgár nyelvre (Koszilkov 
Lipót által); valamint hozzájárultam egy 
szerb kiadásnak (Popovics által) létesí
téséhez ; végre intézkedtem vend, román 
és ruthen fordítása iránt is.

Elég az hozzá, hogy 200,000 idegen 
ajkú gyermek kezdett e könyveinkből 
magyarosodn is ez által közeledni a nemzet- 
testhez, kezdte magyarul is megszeretni a 
hazát, mindnyájunk édes anyját. S ez 
nagy vívmány! De ha meggondoljuk, 
hogy hány idegenajku tanító előadván 
a könyvet, magyarosodott észrevétlenül 
és hány szülői házba vitték be a magya
rosodó gyermekekek a magyar nyelvet: 
akkor kiszámithatlan az a haszon, melyet 
ez igénytelen könyvecskék tettek a ma
gyarosodás ügyében!

Nem tudom szándékozik-e Ön s miként 
megünnepelni a 200,000 dik példány kibo
csátását; én magam részéről nyomban 
késztve érzem magamat ezen üzleti te
kintetben is örvendetes eseményt akként 
megünnepelni, hogy s z e g é n y  i s k o l á s  
g y e r m e k e k  javára ezennel a föntem- 
litett első résznek 1000 p é l d á n y á t  
ajánlom fel, még pedig következőleg fel
osztva :

részed benne. Olyan szép ajándékot veszek, 
hogy még a másvilágon is megemle
getsz érte.

Ezzel, bele se tekintve, keblére rej
tette a reskoutót.

Soha, soha — királyfi születését sem 
várták nagyobb érdeklődéssel, feszültebb 
figyelemmel, mint Nelli kisasszony és Mari 
a húzást.

Eljött a nagy nap.
Nelli kétség és remény között veszi 

elő a lázasan dobogó kebel fölé rejtett 
reskontót és nézi.

— Ah 1 . . . Mi ez ? . . .  Én h a t o s t  
Írtam a papírra s e reskontón k i l e n -  
c z e s van.

— Lehetetlen.
— ó  te birka!
Biz az eset megesett, még pedig 

aképpen, hogy a papíron a hatos után 
nem volt pont s a kis fiú fordítva vette 
a czédulát kezébe s a hatos megfordulván, 
lett — kilenczes.

Kitört a zene-bona. Lett harag, de 
még mekkora. Heted-hét országra szóló!

S éppen most érkezett vendég a 
házhoz, ugyancsak jókor, hozzá — leány- 
nézőbe.

Minő malheur!

Pár hóval később olvasom a lapok
ban a következő hymen-hirt: Erdössy 
István közszeretet- és közbecsülésben álló 
megyei főjegyző leányát — N e l l i t  elje
gyezte H a t o s  Gábor püspöki jószágkor
mányzó.

íme, fésült Nelli kisasszony a „ t üz e s  
h a t 0 8u-8al, de csak a lutrin, az oltár 
előtt boldoggá tette a „ H a to s - , örök 
szerelmet, örök hűséget esküdvén neki.

Furcsa véletlen!

A  siklósi vár története.
Azon a helyen, hol jelenleg a sik

lósi vár és Siklós mezőváros fekszenek, 
a nyugat római birodalom korszakában 
„Szeréna- nevű római város állott.

Az Arpádház alatt IV. Béla király 
Dobicha Miklós tárnoknak 1749-ben oda 
ajándékozta a Sársomlyónak nevezett 
nagy-harsányi hegyet, hogy rajta erőssé
get építsen.

A 14. század elején a Gara-családot, 
névszerint Gara Miklós nádort tudjuk Sik
lós első tulajdonosának, ki a várat csak 
kijavíttatta, de vájjon a várat ki építette, 
az nem bizonyos.

A siklósi várba vitte 1402-ben 
Gara Miklós nádor könnyebb fogságra 
Zsigmond királyt Visegrádról, — vagy a 
mint a németek nevezték Blindenburgból 
adván érte biztosítékul a magyar ren
deknek saját fiát és testvérét.

Zsigmond Király a siklósi várban 
zárva volt 1402. évi április elejétől októ
ber végéig.

Gara László nádor — 1447-58. — 
nevében a siklósiak egy levél által meg 
hívták Kapisztrán Jánost látogatásra.

A család nélküli Gara Mihállyal a 
Gara család kihalván, Siklóst II. Ulászló ki
rály Corvin János özvegyének adomá
nyozta, a ki nem sokára másodszor férj
hez menvén György branderburgi örgróf- 
hoz a Siklósi vár ennek tulajdona lön, 
azonban a siklósi vár György örgrófnak 
könnyrlmü gazdálkodása folytán nem so
kára Uljaky Miklósnak az Illokon lakó 
dúsgazdag szerémi herczegnek adatott el, 
ki azonban a siklósi várat kicsinyelvén 
ide soha nem jött lakni, hanem mindig 
Htokon maradt.

Azon időszakban, a midőn II. Ulászló 
király alatt a Habsburg-család örökösö
dése Magyarországban jogi kérdéssé vált, 
Perényi Imre nádor kieszközölte a ma
gyar nemzetnél, hogy az a Habsburg csa
ládnak a magyar Ihrononi örökösödésébe 
bele egyezzék, e tekintetbeni buzgalmáért 
Perenyi Imre, Mik a r ászártól herczeggé 
neveztetett, II. Ulász ó királytól pedig 
nyerte Ujlaky után a siklósi várat, Peré
nyi Imre azonban a hcrczegi czimet éle
tében soha nem használta és a siklósi 
várat is allig bírta családja harminoz évig,

a mennyiben azt a várparancsnok Vas 
Mihálynak gyáva védelme folytán Istvánfy 
szerént a törökök 1543-ban igen könnyen 
elfoglalták.

Történelmi nevezetességet szerzett 
magának özvegy Perenyi Péternö született 
Kaniz-ai Orsolya Siklós úrnője az által, 
hogy a mohácsi csata után a mohácsi 
mezőkön a sok egymásra halmozott hul
lákat jobbágyai által eltakarhatván, a köz
egészség fentartására ig*>n sokat tett.

A törökök 1543— 1687. bírták Sik
lóst ezen időszakban bizonyos „Jeskulai- 
nevű keresztény Siklóst, Gyűdöt és a kö- 
zelfekvö vidéket bizonyos évi fizetés fe 

: jében a törököktől bírta.
Rosszul ál Iván a törökök ügye, Pécs 

is 1687-ben visszahódittatván, a siklósi 
törökök 1687. évben önmagukat feladták.

A törököknek Siklósról való eltávozta
I után a siklósi vár Kaprára Aeneas fővezér 
; tulajdona lett, ki az 1681. országgyűlésen 
i honfiusitást nyervén, mint a Tökölyi féle 
| zendülés elleni fővezér korán elhalt.

Kaprára Aeneasnak halála után 1700. 
gr. Battyányi Adám horvátországi bán a 
törökök ellen tanúsított többrendbeli hős
tetteiért nyerte a német-bóllyi, nagy-kani
zsai és siklósi uradalmakat.

A nagy-kanizsai vár egykor a Kani- 
zsay-családnak volt tulajdona, de később 
Kanizsay Orsóiénak Nádasdy Tamássali 
házassága folytán Nádasdy Tamás bir
toka lön.

Meghalván Nádasdy Tamás, ennek 
özvegye a nagy-kanizsai várat II. Miksa 
császárnak a vasmegyei Kőszeg mellett 
fekvő Bors-Monostorért engedte át. 1600. 
a törökök elfoglalták a nagy-kanizsai várat, 
azonban gr. Battyány Adám, horvátországi 
bán azt 1690. ismét visszahóditotta.

Gr. Battyány Adám egykor jó barátja 
lévén Zrínyi Péter hajdani horvát bánnak 
és Csáktornyái földesurnak, ennek Ilona 
leányáróli unokájának felső-vadászi Il-ik 
Rákóczy Ferencznek terjedelmes jószágait 
gr. Aspremontnak, Rákóczy Júlia férjének,

Rákóczy sógorának közbenjárása folytán 
kezelés alá vette.

Állott pedig az összes Rákóc/.y-féle 
birtok: egy millió kétszázezer hoidnyi te
rületből, vagyis százhúsz négyszög mért 
földnyi földből, e mellett több erős várakból, 
melyek között elsőnek tartatott a munkácsi 
vár, végre óriási ingó értékből aranyban 
és ezüstben.

Gr. Battyány Adám siklósnak urává 
válván, a siklósi várat egészen kijavíttatta 
s ennek bástyáját helyre hozta. Neje, volt 
gr. Stratman Eleonóra, gr. Stratmann bécsi 
kanczellárnak leánya, kinek menyasszonyi 
hozománya képezi a Battyány grófok jelen
legi ausztriai birtokait és a Battyány grófok 
használják is a Stratmanu grófi czimet.

Gr. Ba'tyány Adám előbb meghalván, 
özvegye sokat lakott a siklósi várban, 
maga kormányozta jószágait és a siklósi 
várban Savojai Jenő fővezér különös hó
dolatának és látogatásának többször ör
vendett.

A Gyula-bántól a szent-háromság 
tiszteletére a tizenharmadik században 
siklósi apátság a török uralom kezdetével 
1543. megszűnt s az elpusztult monostor 
és templom pedig a plébánia kezelésével 
megbízott szent-Ferencz-rendü szerzetesek
nek adatott át.

A Siklóshoz közel fekvő Gyüd nevű 
bucsájáró helyet II. Gaiza király alapí
totta 1148. Eleinte Mária Jud-uak nevez
tetett.

A mostani tyucsujáró templomot 1736. 
gr. Battyányi Ádámnő építtette és azt 
kegyúri jogánál fogva a siklósi sz. Lász
lóról czimzett szent-Ferencz-rendü kolos
tornak adta át. A monostori buceujáró 
hely 1773-ban készült el, melyet 1780-ban 
II. József császár megszüntetvén, az a siklósi 
zárda felügyelete alatt a lelkiekben két 
szerzetes gondozására bízatott.

Dr. Szendey János.



200 példányt a temesvári magyarositó egy-

100 r

letnek
„ temesmegyei tanfelügyelö-

200 n

•égnek
„ torontálmegyei tanfelügye-

100 n

löségnek
„ krassó-szörény megyei tan-

100 n

felügyelőségnek 
„ mosonmegyei tanfelügyelö-

50
ségnek

„ t o l n a - b a r a n y a i  t a n i -

50 n

t ó e g y l e t n e k  
„ szepesi tanitóegyletnek

50 n „ pozsonymegyei tannfelügye-

50
löségnek

„ sopronmegyei tanfelügye-

50 n
lüségnek

„ vasmegyei tanfelügyelőség-

50 n „ bács-bodroghi tanfelügye-
iooö" löségnek.

Legyen ez egyúttal azon hálám némi 
kifejezéséül, melylyel hazafias órzületü 
tanítóinknak tartozom azon osztatlan ér* 
deklödéseiért, melyet e tankönyv iránt
tanúsítottak.

Maradtam mély tiszteletem kifejezése 
mellett hazafiul üdvözlettel

A igner Lajos
kiadó.

Zavargás Szigetváron.
Folyó hó 3-án szomorú látványt nyúj

tott Szigetvár. Már több napok előtt hal
lani lehetett, hogy Szigetvár utánozni fogja 
Zala-Egerszeget. A zsidóság azonban nem 
hitt a kószahirnek s nem kért katonaságot 
személye és vagyona megmentésére. E hó 
2-án kora reggel találtak már számtalan 
papírdarabokat, melyeken az állt, hogy a 
zsidókat ma lógják a városból kihajtani. 
A tehetősebb zsidók félvén a bekövetkez
hető veszélytől — elhagyták a várost.

Este 10 óra után nagy tömeg gyűlt 
ö^sze a vásártéren és „Éljen Istóczy !u 
„Üssük a zsidókat !u kiáltásokkal rohanva 
meg Büehler terménykereskedő lakását, 
melynek ajtaját betörve, ablakait bezúzva, 
haladt tovább a felbőszült tömeg, hasonló 
sorsban részesítve valamennyi zsidólakást 
és boltot. Ekkor a rendőrség a féktelen- 
kedők ellen ment s több lövés történt, 
egy asztalos-segéd rögtön összerogyott s 
meghalt, többeu pedig veszélyesen meg
sebesültek. Ekkor a tömeg a rendőröket 
a városházába hátráltatta. Legtöbb kárt 
szenvedett a Deuch és Ehrenfeld czég. A 
zsidók a dühöngök elöl elbújtak, csak a 
katonaság megérkezte után mutatkoztak 
az utczán. A béke egyelőre helyreállitta- 
tott, mert a tüntetők fejei Kálmáncsi bor
bély, ki arról volt híres, hogy zsidót 100 
frtért sem borotvált meg — fogva van. 
Bekísérték még Velz urat, a híres kom
munistát s még többeket. Az egész város 
nagyon izgatott, mivel a lázadók azon 
szomorú hirt terjesztik, miszerint a várost 
felgyújtják. Hihető azonban, hogy a kato
naság teljesen helyre állitandja a rendet.

R ek e tty e  Pál.

Törvényszéki csarn ok.
Előadott polg. ügyek :

Vésey Rezső tszéki biró által.
Szept. 4-én.

1. Simon Dávid és Simon György — 
Szekeres Gábor ellen bekebelezésre al
kalmas okirat kiállítása esetleg vételár 
visszafizetése stb. iránt.

2. A pécsi kölcsönös segélyzö-egy- 
letnek bírói illetőség elleni kitogási ügye 
a Klein J. felv. által 1876 frt és 789 frt 
8 jár iránt indított keresetre nézve.

Bogyay Pongrácz tszéki biró által.
1. Strainics Lyuba — Bojanin Milos 

ellen ingatlan birtokba bocsájtása iránt.
Kissfaludy Imre tszéki biró által.

Szept. 6 -án.
1. Dadits Mika — Pucsanin Jakab 

és Pucsauiii Lázó alperesek ellen ingat
lanok tulajdonjoga iránt.

2. Ozv. Kram Jánosné — Kram Já 
nos és tarsai ellen néh. Kram Gertrud és 
Anna utáni örökösödési jog niegállapitása 
és osztályrész megítélése iránt.

3. Itj. Boly József felp. ifj. Boly Jó- 
zsefné szül. Móricz Julianna ellen házas
ság felbontása iránt.

Előadandó büntető ügyek :
Szept. 10.

1. Buuyevácz Stipo ellen emberölés 
miatt.

Szeptember 12-ón.
1. Müller Henrik ellen súlyos testi

sértés mjatt.
2. Ozv. Schlág GyÖrgyné és társa 

ellen sikkasztás miatt.
Szeptember 14-én.

1. Gondos Ferencz és társai ellen 
magánosok elleni erőszak miatt.

Külön félék.
—Az uralkodóház öröme. A trónörö- 

köspár boldog házasságának gyümölcse 
lett, Stefannia föherczegasszony vasárnap 
reggel leány-gyermeket szült. A fejedelmi 
Örömet, mely egyszersmind a nemzet 
Öröme, városunkban hétfőn hajnalban je
lezte a sátortáborban elhelyezett ágyuk 
dörgése. Huszonegyet lő ttek! A város 
ünnepi díszbe öltözött, a hatósági és tan
épületeken vigan lengő lobogók jelezték 
a — várva-várt eseményt. — Kedden a 
lyceumi templomban nT e  D e u m °  tarta
tott Az isteni tiszteletet dr. D u l á n s z k y

Nándor megyés püspökünk végezte nagy 
ős fényes segédlettel. Részt vettek a kato
naságon kívül az állami, megyei, városi 
hatóságok, nyilv. tanintézetek küldöttei. 
— Kívánunk jó egészséget az újszülött 
föherczegnönek. Isten éltesse soká, soká!

—  Hymen. Bonyhádi Perczel Béni
megyénk másod aljegyzője vasárnap je
gyezte el T r ó b e r Mátyás városi rendőr 
kapitány kedves leányát: E t e l  kisasz- 
szonyt. — A boldogság rózsa-láncza kösse 
össze őket!

—  Baranya is kezd füstölögni! A 
szomszédban már fellobbant a zsidóelle
nes zavargások mécsese s ugyancsak meg
ijedtek tőle, a kik nem tiszták. Megyénk
ben még nem csapott ki a lángocska, de 
már erősen füstölög több helyen. M o h á c s 
ról  értesítenek bennünket, hogy ott múlt 
vasárnap csoportokban járkáltak az utczá- 
kon a földművesek, munkások énekelve a : 
„ z i k c z e n i ,  z a k c z e n i“ nótát s több 
helyen beverték a zsidók ablakait. Állító
lag egy ablakból kilőttek a zavargókra; 
a lövés azonban nem talált s a tömeg 
minden nagyobb botrány elkövetése nél
kül szétoszlott. — M á g o c s r ó l  is kap
tunk tudósítást, mely szerint ott is volt a 
napokban egy kis hercze-hurcza. Több 
zsidót megtámadtak az utczán s elpáhol
ták, vasárnap este a korcsmából haza- 
menő fiatalság a zsidó-házak ablakait be
verte. — A zavargást egy ottani zsidó- 
foldesur émelygős szemtelen mondása 
okozta: „Die Kriszten werden noch das 
fressen, was di Juden sch . . . . ! “ így 
aztán, ha ez való, a miben ugyan nincs 
okunk kételkedni; csupán maguknak tu
lajdonítsák a zsidók ama zavargást, mely
nek éle ugyancsak feléjük irányult !

—  Távírdái gyorsaság. —  F. F.
helybeli lakos Budapesten lakó fiának F. 
Istvánnak 12 frtot küldött távirati utal
vánnyal. — Feladta Pécsett szeptember 
3-án reggel 8 órakor, megkapta F. I. 
Budapesten szeptember 4-én délelőtt 11 óra
kor, miután maga utána járt, különben 
még késett volna a kézbesítés. — Nem 
tudjuk, hol a botrányos késedelem indoka, 
de azt hisszük, hogy a pécsi távirdán kí
vül kellene azt keresni.

—  Miért nem akar iskolába járni. 
Itt volt a beiratások ideje, K. barátunk 
is készült erősen, hogy majd beíratja hat 
éves kis fiát az uj népiskolába. — „Készülj 
fiam, beiratlak az iskoiába.u —  ,,Melyikbe 
papám ?“ — „Abba a szép (?) uj iskolába, 
a melyik ott a várostemplom mögött áll.“
— „Oda én nem járok.“ — „Aztán mért 
nem ?“ —  „Félek, hogy b e d ö 11“ — 
Ez ugyan megmondta !

—  Dankó Gyula. A laptársaink
által már eltemettetett derék népzenósz
— D a n k ó  Gyula a hét elején érkezett 
meg Balaton-Füredröl városunkba, hogy 
megmutassa, miszerint ól. — A halálma- 
dár-reporterek, megpillantva Gyulát, azt 
hitték, hogy hazajáró lélek! Valóban oly 
sápadt, lefogyott , hogy alig lehet rá 
ismerni. Tüdöbaja öregbült és pedig 
az által, hogy Füreden nagyon igénybe 
volt véve a zenéléssel, éjszakázással. 
Valószinü azonban, hogy itthon édes any
jánál a nyugalom, ha vissza nem is adja 
egészségét, de legalább jobbra fordítja. 
Adja Isten!

—  Baleset. Hoffmann Károly bű- 
torgyárában egy asztalos segéd a gyalu
gép körűi munkálkodván, vigyázatlansága 
folytán négy ujját veszítette el. A meg
csonkult munkás a városi közkórházba 
szállíttatott.

—  Hamis mérlegek. A rendőrség 
a hótfolyamán tartott piacz-szemle alkal
mával több hamis mérleget kobozott el. 
Az efféle elkobzások napirenden vanuak. 
Úgy látszik a „jó f a l u s i a k 0 czivili- 
zálódnak, eltanulják a mi „ é l e l m e s 0 em
bereinktől ama nevezetes életkérdést, 
hogy: mint lehet legkönnyebben meggaz
dagodni. A rendőrség az elkobozott mér 
legeknek külön helyiséget volt kénytelen 
nyiiani, annyi van, ma már valóságos 
raktár.

— Elgázoltatás. Szerdán délelőtt
egy sebes hajtású kocsi a siklósi ország
úton, közel a sátortáborhoz egy kis fiút 
gázoltatott el. A súlyosan megsérült gyer
meket a kórházba szállították. Életéhez 
kevés a remény.

—  Betörés. A bányatelepen a napok
ban ismeretlen tettesek betöréses lopást 
követtek el. Nagyon valószinü, hogy a 
„Pécsi fiók-egylet0 rándult ki a bánya
telepre, minthogy városunkban a katonai 
őrjáratok lehetetlenné tették a szereplést. 
Tudósitónk elbeszélése szerint első ízben 
az élelmi raktárt törték fel s onnét min
tegy 300 frt értékű rövidárut, 1600 drb. 
szivart tolvajlottak el. — Másod Ízben 
B a y e r  kereskedésébe törtek s mintegy 
30—40 frtnyi értéket képviselő tárgygyal 
állottak tovább. Jön a refrein! . . .  A 
tettesek — nyomoztatnak.

—  Nagy búcsú. Gyüdön, mint min- 
den évben, úgy az idén is, múlt vasár
nap nagy butsu tartatott. Az ájtatos hí
vek száma, kik még a szomszédos vár
megyékből is képviselve voltak, oly nagyra 
emelkedett, hogy elszállásolásuk alig volt 
lehetséges. A zarándokok nagyrészben 
zomboriak, pancsovaiak, bajaiak és duna- 
szekcsöiek voltak. Pécs- és Siklósról is 
ment körmenet. — Nem hagyhatjuk meg
rovás nélkül Gyüd község lakóinak azon 
kapzsiságát, melylyel viselkedtek a bucsu- 
sokkal szemben, őket a csekély ellátás

fejében lelketlenül megzsarolván. — Ez 
nem felebaráti szeretet!

—  A zágrábi magyarfalók elhatá
ro z tá k , hogy az alkalommal, ha a magyar 
czimereket csakugyan visszahelyezik, a 
horvát főváros mély gyászt fog Ölteni. A 
házakat feketére meszelik, a házakra fe
kete lobogókat tűznek ki. Az utczákon 
osupán koromsötét éjjel fognak járni-kelni 
a horvát hazafiak, kik tetőtől talpig fekete 
gyászruhába lesznek öltözködve, még az 
ingük is tiszta fekete lesz. Aztán tekete 
retket és fekete szurkot esznek, italukat 
pedig fekete kávé és tinta fogja képezni. 
Fekete szemű horvát hölgyek fekete czuk- 
rot szopogatnak és fekete púderral fogják 
arczuk viruló rózsáit befeketíteni. Lelkűkre 
is egész fekete sötétséget fog borítani az 
éjsötét hazafiságnak fekete leple. Azt taná
csoljuk ezeken kívül, hogy a gyász tel
jessége okáért egész testüket kenjék be 
feketére. Kinrusz és a gázgyárakban ol- 
osón kapható kalamáz igen alkalmas fes
ték volna hozzá.

— Rejtélyes módon támadt égések.
— Piskó Dráva-melléki községben, e nyár 
folyamán már harmadszor pusztított a tűz, 
legközelebb auguszt. hó 27-én estve. Va
lamint ez, úgy az előbbi tüzesetek is ren
desen estve kezdődtek, s pedig mindannyi 
a falu keleti során s annak déli végén. 
Hogy ily sűrűn és a község ugyanazon 
részén dúl a tűz, ez gyújtogató ádáz mun
kájára hagy következtetni. — Most rövid 
fél óra alatt lángba borult 4 osalád lak
helye, s körülbelül 6 gazdasági épület, 
melyek részint nyomtatatlan gabonával, 
részint szénával s szalmával voltak tömve.
— A tűzoltásnál tett eljárásért elismerést 
érdemelnek: a zehi-pusztai ispán ur és 
gépész, kik cselédséggel s a rendelkezésük 
alatt álló fecskendővel, úgy a zalátai la
kosok, kik bár jó távol laknak, a többi 
közt mégis legnagyobb számmal és szin
tén fecskendővel siettek a tűz elnyomására.

Fáradhatíanul segédkezeit a tűz el
nyomásában még a lúzsoki, vejtii, kemsei 
s a piskói lakósok nagyobb része. — A 
tűz ismétiödheté8e ellenében, úgy a köz
ségi elöljárók, mint a közlakósságnak az 
égések keletkezését s okát kikeresni, saját 
érdekükből felette kívánatos volna.

— Keresztelés volt a múlt napok
ban — Mező Szentgyörgyöu Veszprém- 
megyében, a hol Ötvös Károly saktervédö 
nyolczvanezer forinton birtokot vásárolt, 
a falu népe megürökitendő ez eseményt 
nagy táblát készítetett, melyet ünnepélye
sen el is helyeztek Ötvös uram ujdonat 
ujjon szerzett földjére, a táblán ott dísze
leg nagy betűkkel, hogy „Eszlári puszta.0
— El is dalolták felavatásul a „sichozene, 
saohczenét0, hogy megadassák mindenki
nek a tisztelet mint rá érdemes. (Mi azt 
hiszszük, hogy nem lesz áldás ezen az 
„Eszlári pusztán.0)

—  A rosszam tűzvész. —  Bécsben 
még nem láttak és éreztek akkora tüzten- 
gert, mint szeptember 2-ától kezdve, midőn 
a délutáni időben a rosszaui nagy faraktá
rak egyikében a lángok kitörvén nagy se
bességgel lángba borítottak 13.000 négy- 
szegölnyi tért, a melyen nehány házon és 
őrbódén kívül csupa faanyag volt felhal
mozva, mely mind elégett. — Az egész bécsi 
tűzoltóság a helyszínén volt minden eszkö
zeivel, de még csak a tűz terjedését sem 
tudta megakadályozni, katonai utászok le
romboltak több házat, hogy meggátolják a 
láng tovább terjedését. — Egész éjjel dol
goztak szakadatlanul, de csak másnap dél
id é  tudták valamennyire korlátolni a bősz 
elemet. Az elégett famennyiséget 120.000 
köbölre becsülik, melynek nagy része azon
ban biztosítva lévén, a biztositó társulatok 
nagy mérvben vannak érdekelve a kárban.
— A tűzvészt szándékos gyújtásnak tulaj
donítják, erre mutat az is, hogy szept. 4-én 
éjjel újabb tűzvész támadt a Bécs melletti 
Nuszdorf-Liind-en szinte a faraktárakban, 
hol a 12 . számtól a 25-ik számig minden 
fakészlet lángban állott A kár itt is óriási.

—  Anyám maga is ád krajczárt ? 
Megrendítő esetről tudósítják a B. H-ot: 
M hó 26-án a Munkács mellett levő 
„Basila0 gör. kath. kolostorban nagy bú
csú volt s a környékből roppant, többnyire 
földmives nép sereglett oda. Az ily alka
lommal rendesen sok a koldus. Most is 
igy volt. Ezek közt szánalmat keltett egy 
kis fiú, kinek minkét lába hiányzott. Ott 
kuporgott szegényke egyházi énekeket 
dalolva és az arra menők között nem 
volt egy se, aki nem dobott volna kraj
czárt kalapjába. Egyszerre egy paraszt 
asszony lép oda és szintén krajczárt dob 
a fiúnak. Ez hirtelen abba hagyja énekét 
s igy szólítja meg az asszonyt: „Anyám, 
maga is ád krajczárt?0 A parasztasszony 
erre menten elájult, de csakhamar magá
hoz térve, a kis nyomorék koldusfiuban 
felismerte hét éves korában ellopott gyer
mekét. Egy erős testalkatú csavargó 
lopta el a szegény fiút, aztán megcsonkí
totta, hogy a nyomorék segítségével minél 
több pénzt szerezzen. A közelben volt 
csendőr figyelmeztottetvén a dologra, a 
részeg állapotban lévő csavargót azonnal 
elfogta, a szegény parasztasszony pedig 
magához vette fiát. (Majd évenként derül 
ki néhány illyen büntéuy, de azért a mi 
derék hatóságaink megengedik ama un
dorító koldulást, mely indító oka eme 
gyalázatos és förtelmes bűnténynek 1)

—  Iszonyú szerencsétlenség történt 
hétfőn este Berlin mellett a steglitzi vas
útállomásán. A Berlin felöl jövő futárvo
nat teljes sebességgel robogott be a pálya

udvarba s az ott a korlát betörésével az 
omnibus vonatra törő és nyüzsgő ember
tömeget eltaposta. 18 férfi, 17 nő, 7 gyermek 
szörnyet halt, 5 súlyos sérülést szenvedett. 
A könnyű sebesültek számát tudni sem 
lehet.

—  Chambord gróf anyja, Berry 
herczegnö, midőn Bécsben élt, ravasz 
uzsorások kezébe került. Aláírattak vele 
egy milliónyi értékű váltót és tizedrészuyit 
sem adtak érte és midőn a kamatokat 
nem bírta fizetni, perrel fenyegették. Dr. 
Berger akkori híres bécsi ügyvéd ajánlatot 
tett Chambord grófnak, hogy ö az uzso
rásokkal kiegyezik. A gróf kérdést intézett 
az ügyvédhez: „Megtürtónhetik-e az egyez
ség a nélkül, hogy anyám neve az 
emberekével egy papírra ne kerüljön0 ? 
— „Nem0 volt az ügyvéd válasza. — 
„Akkor kifizetem ez egész összeget0 szólt 
Chambord gróf. E történetke egyfelől 
jellemzi Chambord gróf büszkeségét, más
részt magyarázat arra nézve, hogy miért 
vannak a főúri körökben most is oly 
számosau, kik az antiszemitizmust nem 
tudják elitélni.

—  Egy öreg anyóka röpülése. Kü- 
lönös hir járja most be az olasz lapokat. 
Udine környékén e héten több óráig tartó 
orkán dühöngött. Egy csontvázzá aszott 
öreg anyóka San Martino faluban szeren
csétlenségére éppen az orkán kezdetén 
léppett ki szobájából. A szél felkapta és 
egy negyed órányi távolságra levő San 
Leonardo falu közelében levő rétre röpí
tette. Az öreg anyókának csodálatos mó
don semmi baja sem történt.

—  A valódi Brandt Richárd-féle 
svájczi labdacsok csak növényekből 
összeállított szereket tartalmaznak a leg
csekélyebb fém-vegyülék nélkül; és csak 
azért bizonyulnak oly kitűnő hatásuaknak 
az altestszervek zavarainál, kínos tömödés, 
kényelmetlen és fájdalmas fuvódások, 
aranyér, máj és epebajok, fejfájás, fáradt
ság, kényelmetlenség, étvágyhiány, savanyu 
felböfögés stb. ellen. A legjobb bizonyí
ték valamely orvosság hatására nézve az 
orvosok és a közönségnek elismerő nyi
latkozatai. Csak kevés orvosság örvendhet 
annak úgy, mint p. o. a ma már világ 
hírűvé vált Braudt Richárd-féle svájczi 
labdacsok, melyek gyomor-, bél-, máj- 
és epebajoknál, összekötve savanyu fel
böfögéssel, fejfájás, szédülés, fáradtság, 
kényelmetlenségnél biztos és állandó se
gítséget nyújtanak, mit a következő levél 
is bizonyít. — Budapest. Tekintetes u r ! 
Körülbelül egy hónapja, hogy megkezd
tem a Brandt Richárd-féle svájcsi labda
csok használatát, azon hitben, hogy végre 
föltaláltam az engemet gyötrő székreke
dések arcanumát. E  hitemet a legfénye
sebb eredmény igazolta is, mert azok 
használata egészségemet teljesen helyre
állította. Nem melőzhetem, hogy önnek 
e szeréért legmélyebb hálámat ki ne fe
jezzem. Tisztelője: Potori J. nyugalmazott 
honvédalezredes, Nemzeti szálloda. — A 
valódi gyógyszerész Brandt-félc svájczi 
labdacsok 70 kros szelenczékben, mely 
mennyiség 1 hóra elegendő, készletben 
vannak Pécsett: Sipöcz István és Balás 
Ödön gyógyszertáraiban.

A  közönség köréből.

K árász , szept. 2-án 1883.

Tekintetes Szerkesztő Ur!
Kegyeskedjék becses lapjába felvenni 

következő soraimat. Méltóságos Troli Fe
rencz urat, a pécsi székesegyház páratlan 
jóságu kananokát, XIII. Leó pápa ö 
szentségének praelatusát, sárosi szt. Lász
lóról czirczett apátot és a vaskorona-rend 
lovagját akarom ezennel bemutatni a 
„Pécsi Figyelő0 és &r magyar érdemes 
olvasó közönségének. Ö olyan nemeskeblü 
emberbarát, ki eltekintve attól, hogy öt
venezer frtig terjedő kegyes alapítványo
kat tett, egy kőfaragó és egy festő mű 
vészt hazánk és nemzetünk dicsőségére 
tetemes áldozattal kiképeztetett, még most 
sem szűnt meg jótékonyságának minden 
jobb erejét oda szentelni, hogy áldott 
szivének nyilatkozványait, melyeket sze
rényen szeretné, hogy a titok fátyola 
eltakarná — ne ismerje senki számtala
nokkal ne éreztesse. így legújabban, 
midőn egy tanoncz a pécsi papnöveldében 
ingyen élelmezésétől eliittetett, fennczim- 
zett méltóság volt az, ki egy kesergő 
özvegy any i könnyeit törölte le az által, 
hogy szeretett kisdedének fájdalmainak 
enyhítéséül, jóllehet állítólag már tizen
két tanulónak folyó évre biztosította az 
étkezést — sem tagadta meg szivjóságát, 
a napi élelmezést azzonnal elrendelve. 
Ez a/ , mi Öméltóságát közbecsülésre 
és azon elismerésre teszi méltóvá, vajha 
sok oly főpap találkoznék drága magyar 
hazánkban, — Isten áldja meg a nemes
keblü jótevőt, kit úgy hiszem mindenkinek 
érzelmei enyéimmel egyesülvék: midőn 
öt eddigi érdemeinek nagyobb mérvbeni 
elismerésére méltatom. E sorok Írójának 
elve: „legyen igazság, vagy vesszen el a 
világ."

Az igazság híve
B .  . .

N em  üt csalánba a menykő.
A legközelebbi b.-sellyei vásáron ösz- 

szetalálkozik a helybeli ref. tanitó Zsoldos 
Lajos a kerületi csendbiztossal, s meg

támadja ezt, mondván: Hogy mer ön rólam 
oly hirt terjeszteni, hogy engem a dencs- 
házi erdőn meglőttek ? — Szét néz a 
csendbiztos, látja Lesi nevű csendlegényét, 
magához inti s dorgáló hangon vonja kér
dőre : „Mi alapon merte nekem ezen úrról 
jelenteni, hogy öt meglöték, a mikor az 
szerinte nem igaz? . . .“ A csendlegény 
erre a következőben felelt: „Csendbiztos 
ur! Én nem láttam a mikor meglőtték, 
ha láttam volna, már érdemlett helyen 
lenne; de azért jelentettem, mert nekem 
azon okorági lakósok mondták, a kik sa
ját szemeikkel látták, a mikor ezen ur 
kimondhatatlanjára lőtt a dencsházi er
dőben űzött orvvadászatért a já g e r; ez az 
ur lőtt az őzre, azután szétnézett s meg
látta az ő tettét szemlélő jágert akkor 
nyomban produkálta: „szégyen a futás, 
de hasznos0 és futott a hogy az ö lábai 
tudának; mivel pedig a jáger szavára sem 
állt meg, az azért is lőtt reá ; a magokat 
Szigetváron szedték ki úgy a hogy, hir 
szerint máshol is operáltatott; a ki külön
ben nem hiszi, nézze meg ezen ur miue- 
müségát s akkor volt takaróját, igazolják 
a dolgot maguk az ejtett helyek! — itt
hon igaz, hogy azt a hirt terjesztették, 
hogy cantusba ment több napra, pedig ö 
kigyelme, mig az operáczió nagyobb tüze 
tartott, Okorágon feküdt cantus nélkül 
srét-ágyat egyik társánál!0 — Az álnok- 
jámbor rektor ezeket hallván, különféle 
színváltozások játszása mellett sarkán for
dult s csendőreit szó nélkül elhagyta.

Ezen orvvadász stb. mikor haza ke
rült, a községi lakósok öt ismét látván, 
mély elérzékeuyülésüknek a következőkben 
adtak kifejezést : „Nem üt csalánba a 
menykö!0 terjeszti tovább vallás-erkölcs 
tudományát . . .

Ajánljuk ezen urat hasontársai, de 
különösen az igazságos Kovács Antal tere- 
hegyi lelkész ur föpásztori figyelmébe, s 
felesége után keresztapai, irányában már 
többször — a k.-sz-niártoni be- és kitörés, 
— a vaiszlói 51 frtig büntetett utczai 
verekedés, — a siklósi szőlőhegyen 8 frt 
s nehány krra biróilag Ítélt kihágás, — 
a botrányt okozott újkori gyász gyakor
lása stb. idejében is — gyakorolhatott 
kegyes érzetéhez méltó pártfogásába, Zs.
L. emelése s a tantest ny omására; — mert 
különben könnyen megtörténhetik, hogy 
az a csendbiztos, ki a múlt télen Daróczi- 
halmán egyik káptalani méltóságot sem 
hagyta ki a vadász-kártya nélkül vadászók 
feljelentéséből, emez orvvadász különleges
ségét sem éppen fogja elhallgatni, bárha 
ama nevezetes tulajdonságokkal ékeskedő 
ur azt jelentette ki egyszer, hogy ö azt 
az erdöört, jágert, aki tőle a puskáját el
venni vagy öt megfogni akarná, képes láb 
alól eltenni, lelőni a nélkül, hogy rajta 
legkevesebb változás is esnék. —  Most 
ugyan erre nézve inába szállt a bátorsága.

Zalátán, 1883. szeptember 4.
Garzó Pál,

reform, néptanító.

Irodalom .

=  Előfizetési felhívás AZ ITALMÉRÉSI 
JOG gyakorlatát szabályozó s hatályban levő 
összes rendeletek gyűjteményére. Az ital- 
mérési jog ellen hangoztatott panaszok 
nagy része onnau ered, hogy az érdekel
tek legnagyobb része ezen jog gyakorlását 
illetőleg nem lévén kellőleg iájékozva, 
sokszor igen érzékeny károknak, vesztes
ségeknek és bosszantásoknak vannak ki
téve. Az italmérési jog Magyarországon 
az 1876. évi 59560 sz. belügyminiszteri 
rendelet által szabályoztatok. Ezen ren
delet azonban csakhamar oly hiányosnak 
bizonyult be s az eljáró hatóságok által 
oly sokféleképen magyaráztatott, hogy a 
nevezett minisztérium több kereskedelmi 
és iparkamara és törvényhatóság felterjesz
tése folytán fentemlitett rendeletét kiegé
szítő és magyarázó pótrendeletek kiadá
sára érezte magát indíttatva. Ezen rende
ltek rő l az érdekelt közönség nem igen 
vett tudomást s igy inneu van, hogy 
mindinkább szaporodnak azon panaszok, 
melyek regaletulajdonosok, regalebérlök, 
kereskedők és korcsmárosok közt felme
rülnek. — Továbbá az ide vonatkozó 
rendeletek nem tudása következtében szám
talan példa van arra, hogy az italmérési 
jog által érdekeltek közül sokan nem 
használják ki ebbeli jogukat teljesen, 
mások ellenben e jog határait túllépik. 
— Ezen körülmények indítottak engem 
arra, hogy az italmérési jog gyakorlatát 
szabályozó öBszes rendeleteket s illetve 
több keresk. és iparkamarához, valamint 
törvényhatósághoz intézett miniszteri fel
világosító nyilatkozatokat egybegyűjtve az 
érdekelt közönség használatára kiadjam 
8 ezzel az illetőknek módot nyújtsak 
ebbeli jogaik kellő megismerésére s eset
leg védelmezésére. E  rendelet-gyűjtemény 
ára 1 frt. Megrendelések (legczélszerübben 
levelező lapon) alulírottnál tehetők meg. 
Minthogy csak annyi példányt nyomatok, 
a hányra megrendelés érkezik, kérem a 
megrendeléseket legkésőbb 1. é. szeptem
ber hó 20-ig hozzám juttatui. A megren
delt példányok 1 frt póstai utánvét mel
let okt. 5-ig a megrendelőknek megkül
detnek. Pécsett, 1883. évi szept. 1-én.

Záray Károly,
a keresk. és iparkamara titkára

Pécsett.
=  A „Regényvilág“  harmadik évfolyama be

fejezéséhez közeledik. A legutóbbi nyolcz füzet
tel már 4# füzetet kaptuuk e kitűnő folyóirat ez 
évi folyamából. Még négy füzet és Révai test
vérek, a vállalat kiadói ismét önérzetesen tekint-



hatnék viasza az almait ívre, melynek irodalmi 
termeléaéhez ők e szépirodalmi lapok hasábjain a 
legkitűnőbb bel- és külföldi írók jelesebb művei
vel járultak. — Jókai gyönyörködtető regénye : 
„Minden poklokon keresztül" röviddel eaelőtt 
történt befejezése óta Véka Lajos „Pali bácsi“-ja 
jön nagyobb folytatásokban. X. de Maistre böl- 
eselkedő, de azért nem kevésbé érdekes műve . 
„Utazás szobám körül" szintén befejeztetett, 
Szana Tamás jeles fordításában számot tevő a 
munka, mit szívesen fog elolvasni mindenki, ki 
ast eredeti nyelven nem élvezheti. Most a fran- 
csia regényirodalomnak egyik legújabb és leg
szebb műve, Ludovic Halévy „L ’Abbé Constantán1* 
czmtt regénye folyik „A  tiszteletes ur“ ez. alatt 
Zempléni P. Gyula fordításában. Halévy neve 
sokkal ismertebb, mintsem itt különösen ajánla
nunk kellene, a fordítás pedig az eredeti szépsé
geit mindenütt feltüntetni igyekszik. A  tárcáiról 
most is csak azt mondhatjuk, a mit már ismételve 
elmondottunk. — Szellemes Írók szellemdus dol
gozataival találkozunk e rovatban és hogy a jó 
nál jobb, érdekesnél érdekesebb elbeszélések, raj
zok, finom pikantériák általános tetszésben része
sülnek, tanúsítja azt a körülmény, hogy számos 
más lap e csikkek utánnymásával igyekszik az 
élvezettel kapcsolatban magának a Regényvilág
nak hírnevét is terjeszteni. (A „Regényvilág" meg
jelenik Révai-testvérek könyvkiadóbivatalában 
Budapesten, Váczi-utcza 11. bz. a. Előfizetési ára 
negyedévre 1 frt 95 kr., félévre 8 frt 90 kr., 
egész évre 7 frt 80 kr.)

Közgazdaság.

rendelet nélkül ki nem hirdetheti s szabály
rendelete e tárgyban nincs, noha a kor
mány által már évekkel ezelőtt olyannak 
megalkotására utasítva lett. Igaz ugyan, 
hogy a rendőri szakbizottság körtllbelől 
már egy éve dolgozott ki hasonló tárgyú 
8 ez esetben is alkalmazható szabályren
deletet, de biz az még most is ott nyug
szik szép csendesen a tanács asztalán s 
annak revidiálását, közgyűlés elé való 
terjesztését, elfogadását, minis/.terileg tör
ténendő megerősítését bevárni, arra támasz
kodni s hozzá arra vállalatot indítani, na
gyon nehéz.

Homokot is kérnek a vállalkozók, a 
mit a város, amennyire a bányákból 
telik, szívesen fog adni.

Ennyit kívánnak ők. A város kíván
ságukhoz „ e l v i l e g "  hozzájárult, most 
már rajtuk a sor, hogy a kezdeményezés 
nehézségeivel megbirkózzanak.

Hallomásunk szerint, a vállalat rész
vények alapján fog létesülni, egyenlőre 
csak kisebb számú részvényesek hozzá
járulásával ; később azonban, midőn a 
vállalat megkezdi működését, felhívás fog 
a város közönségéhez intóztetni a nagyobb 
számú részvények kibocsátása iránt

Ez a kezdet, folytatása következik!

A  sertés-hizlaló.
A  kezdeményezők hozzáfogtak vál

lalatuk megvalósításához.
A terv készül 1
Idő- és alkalomszerűnek tartjuk, hogy 

ez ügy érdemében pár szót koczkáz- 
tassunk, előre is kijelentvén, hogy magát 
az eszmét örömmel üdvözöljük és pártol
juk, de csak annyiban, amennyiben, az, 
előttünk előnyösnek s a város érdekeire 
nézve figyelemreméltónak mutatkozik.

A legközelebb múlt városi közgyűlé
sen szőnyegre kerülvén a kérdés a hizlaló 
felállítása iránt, a város, ez egyszer — 
mondhatni — t-.ég nőiesen — csak „e 1- 
v i 1 e g“ fogadta el.

Nagyon helyes 1
Kezdeményezők kérik a város párt

fogását s kérnek anyagi támogatást is. 
Kérelmük eléggé méltányolható s figye
lemre érdemes, ha tekintetbe vesszük azt, 
hogy a város kereskedelmi forgalmának 
növeléséről, egy oly vállalat létesítéséről 
van szó, mint a minő városunkban ez idő 
szerint nincs, noha létjoga minden tekin
tetben van és előreláthatólag szép jö 
vőt igér.

Lássuk csak, mit kérnek kezdemé
nyezők, mennyiben állna a város hozzá
járulása ?

Első sorban telket kérnek. Meg is 
jelölik a helyet, hogy hol. A szigeti kül
városon lévő szedrest és a mellette lévő, 
körülbelül 400 Q  ölet tevő térséget kérik 
olyképen, hogy azt a város ingyenesen 
engedje át nekik építkezési helyül, termé
szetesen , tulajdon - jogának fentartásával.

Erre nézve többrendbeli megjegyzé
sünk van.

A  kívánt terület átengedését nem 
tartjuk előnyösnek sem egészségi, sem 
gazdasági szempontból.

A kérdésben lévő hely k ö z v e t 
l e n ü l  a város szélén van, fölötte alig 
pár lépéssel nyúlik el a lakó-házak hosszú 
sora, de meg talaj-fekvésénél fogva sem 
felel meg a közegészségi elövigyázat szi
gorú feltételeinek, minthogy közvetlen a 
házak közelében van, s annyira lapá- 
lyos, hogy ne mondjuk teknős mélyedésü, 
hogy a szél nem érheti, s ekkép a kellő 
légáramlat hiányában nagyon könnyen in- 
ficziálódhatik.

Gazdasági szempontból sem találjuk 
e telek átadását előnyösnek. Mindez ideig 
igen tisztességes bérben biratott s kérdés, 
hogy a vállalkozók által felajánlott sertés- 
felhajtási illetékből lesz-e a városnak 
annyi haszna, mely pótolja a telek-áten
gedéséből származó veszteséget ?

Végül a kegyeletes érzés is azt dik
tálja, hogy hol kedves halottaink pihennek, 
oda ne épitsünk sertés-hizlalót.

Mit szólnának utódaink, ha mi a te
mető mellé piszkos, röfögő állatseregletet 
állítanánk V

Van a városnak elég alkalmas helye 
másutt. Hogy ne menjünk messzire, túl a 
vesztőhelyen s túl a vasúti töltésen. Ez a 
térség is van oly nagy, ha nem nagyobb, 
mint a kivánt terület, s azonkívül, hogy 
a közegészségügyi viszonyoknak jobban 
megfelel s hogy gazdasági szempontból is 
kedvezőbb, a mennyiben nem jövedelmez 
annyit, mint emez; még ezen nagy fontos
ságú előnyein kívül, azzal a kiválósággal 
bir, hogy közelében folyik a k a n á l i s .  
Ez kétségkívül oly előny, melyet semmi 
körülmények közt sem szabad Bzem elől 
téveszteni.

Ennyit a helyről.
Mont áttérünk a kezdeményezők má

sik kérelmére, melyben az mondatik, hogy 
mondja ki a város hatósága, miszerint a 
város területén n e m  s z a b a d  sertést 
tartani ezentúl.

Ez valóban igen üdvös volna. Első 
sorban közegészségügyi szempontból, má
sodszor a város tisztántartása tekintetében 
és harmadszor és legfökép magának a 
vállalatnak reuzálását tekintve is, mert ha 
szabadon tarthat és hizlalhat sertést 
mindenki a városban, több mint valószínű, 
hogy alig akad ember, a ki sertéseit a 
közhizlaldába hajtsa, mert biz mindenki
nek több a bizodalma magában, mint egy 
második, harmadik személyben, vagy egy 
vállalatban. Csakhogy az a bökkenő, hogy 
a város hatósága ezen tilalmat szabály-

—  Fedél-vászon. Scheer, Mainzban 
uj anyagot állít elő háztetők fedésére, 
úgynevezett tetövásznat, mely erős szövet
ből áll és mindkét oldalon papírral látszik 
befodöttnek; az egész saját vegyülékü 
asphalttal van telítve s gépek segítségé
vel erősen Összesajtolva. Különféle bizo
nyítványok szerint ezen fedöanyag czél- 
szerünek bizonyult volna. Különösen azon 
előnynyel bir, hogy hajlékonyságánál fogva 
a szögezés módja az eddigitől egészen eltérő 
lehet, hogy továbbá a vászon ideiglenesen 
épületeknél is többször jöhet használatba, 
a nélkül, hogy a sokszori levétel és ismé
telt felszegezés által kárt szenvedne. A 
második bemázolás után, mely körülbelül 
6 héttel a befedés után történik, csak 4 — 5 
év múlva kell ismét a vásznat mázzal 
ellátni. Ezen tetövászonból a Q  méter 1 
márkába (félarany forint) kerül.

—  Moh-papiros. Svédország szá
m os részében évszázadok óta tömérdek 
mennyiségben halmozódott fel egy sárgás 
mohfaj maradványa. Ebből az anyagból 
egy jönköpingi gyár mindenféle papirne- 
meket állít elő, selyempapirost ép úgy 
mint fakeménységü J/a hüvelyk vastagságú 
papirost.

— Az Anker élet- és járadékbiztosító 
társaságnál 1883. julius hóban benyujta- 
tott összesen 509 bevallás 1.017,765 frt 
biztosítási összeggel és pedig : 305 beval
lás 574.191 frttal halálesetre és 204 be
vallás 443,574 frttal életesetre. Kiállítva 
lön 299 kötvény 603,436 frttal halálesetre 
és 208 kötvény 487,674 frttal óletesetre ; 
összesen tehát 607 kötvény 1.091,111 frttal. 
A havi bevétel volt 113,579 frt haláleseti 
díj és 109,426 írt betétekben ; összesen 
223,005 frt. Halálesetekért kifizettetett 
40.179 frt. Ez évben benyujtatott 4,107 
bevallás 9.208,222 frttal és kiállíttatott 
3765 kötvény: 8.437,882 frttal, ugyanezen 
időben betétetett 1.922,247 frt; halálese
tekért kifizettetett 413,418 frt. A társaság 
működése kezdetétől fogva halálesetekért 
kifivettetett 11.856,816 frt és az 1871-83-ik 
túlélési társulás (Associatio) eredménye 
23.601,575 frt volt.

G abona-árjegyzék.
Páca. az. kir. városában 1883. ári szeptember 

hó 1-én tartott heti vásárról.

) j ó .............................10 frt —
Búza ) középszerű . . . .  9 „ 40

) legalábbvaló . . . .  8 „ 60
) j ó .................................. 7 „ 60

Kétszeres ) középszerű . . . .  7 „ —
) legalábbvaló . . . .  — „ —
) j ó ..................................7 frt 20

Rozs ) középserU . . .  7 „ —
) legalábbvaló . . . .  —  „ —

. ) j ó .....................................7 „ -
Árpa ) középszerű . . . .  6 „ 80

) legalábbvaló . — „ —
) j ó .................................. 6 „ 30

Zab ) középszerű . . .  6 „  —
) legalábbvaló . . . .  —  „ —
) j ó .................................. 7 „ JO

Kukoricza ) középéért*. . . . .  6 „ 80
) legalábbvaló . . .  —  „ —

Széna ) 3  —
Szalma ) 5  ........................  1 „  20

Szerkesztői pósta.
—  K. urnák. Helyben.  — Levelét vettük. A 

nélkül azonban, hogy igaz meggyőződést ne sze
reznénk a s z e n z á c z i ó s  eset valóságáról, — nem 
adhatjuk. Egyenlőre félretettük. S legyen meg
győződve, hogy mindenkor, mindenben és minden 
körülmények között sajtó-kötelességünknek tartjuk 
az i g a z s á g  megvilágitását s készséggel kardos
kodunk mellette ; de óvatosaknak és körültekin
tőknek kell lennünk, nehogy esetleg téves infor- 
mácziók alapján félrevezette tve, az ügy ártalmára 
legyün k.

—  „A * eleülyedt hajó.11 —  Eltülyedt a pa- 
pir-kosár papir-hullámai között.

^ r i l t - té r . * )

Lapjának legutóbbi számában megjelent hozzám 
intézett gorombaságaira csak röviden az a válaszom: 
ön nem tad különbséget Uvegeslegény és kereskedő
segéd között, én pedig nem tudok különbséget disznó
pásztor és német journallsta között.
_______  Streit Gyula.

*) Esen rovat alatt megjelentekért nem vállal 
felelősséget a sserk.

L ancsuki körjegyzőség

nek egy  segédre van 

szüksége, pályázók 

hozzá fordu ljanak , u. p. 

Mohács. 257. (í—i)

Salvator
elsőrangú vasmentes savanyúviz,

lith ium  és boruátriumbau gazdag for
rás, o rvos i tek in té lyek  á lta l a légző és 
emésztési szervek hurutos bántalmainál ren 
d e lve  ; —  kiváló szer a köszvény, hólyag 
és vese bajoknál. B orra l használva igen 
ke llem es üditö-ital. 129. (20— 19)

Kapható ásványviz-kereskedésekben 
s legtöbb gyógyszertárban.

Salutor-forrás igazgatóság Eperjeseo. 
Budapesten főraktár ÉDESKUTY L. urnái.

I T . A . C r Z '  F E B E 1 T C Z
laptulajdonos.

H a k s c h .  Eraa.ll, SCim J ó z n e f
felelős szerkesztő. szerkesztőtárs.

H i r d e t é s e k :

Egy ház és birtok eladó.
Baranyamegye lim lony község

ben egy ház. mely áll 1 bolt és 2 külön  
lak ásb ó l úgy szintén: 40 h old  l'öld 
és 4 hold  szőlő örök áron eladó, vagy  
ese tle g  b érb ea d ó ; megjegyzendő, 
hogy fi község tartozik a plébániához. 
Értekezhetni ottan Jakab Ferencz 
tulajdonossal. 86i (0—i)

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

jelen hatású gyógyszer a gyomor min
den bántalmai ellen,

és fölülmúlhatAtlan az ét
vágy-h iány, gyom or- 
gyengeség  rosv/.agn 
lehe le t, szelek , sava
nyú felbü fögés, kó- 
l ik a , gyon iorh iiru t, 
gyom orégés, bugykö- 
képződés, túlságos 

uyú lkaképzödés sár
gaság, undor és há
nyás, fő fá jás (ha az a 
gyomorból ered), gyo- 
niorgörcs, székszoru- 
lat, a gyom ornak tú l
terheltsége é te l és ita l 
á lta l, g ilis z ta  lép és 
m ájbetegség, arany- 
eres báutalinak ellen . 

9 C  E g y  ü v e g o s e á r a  h a i s z n á *  
l a t i  u t a i s i t á s i f t a l  e g y ü t t  355 k i ' .  
Kapható : Pécsett B a lás  Ö dön , Kovács 1M i
hály és S ipöcz  István gyógyszerész ú raknál.
Valamint az osztrák-magyar birodalom minden 
nagyobb gyógyszertálában és kereskedésében. 

K özp on ti szétküldést ra k tá r  nagyban és 
kicsinyben.

ő r t  A D l  K Á R O L Y .
az „ ő r a n g y a l h o z "  czimzett gyógyuzertárában 

K rem zierb en , M orvaországban 
184. 10

A p écsi m eszesi határban fekvő

2. p á r  k ő r e  já r ójgj *—• p c t l  ÍV Ű I  c  J e l i  U

[  v i z i - pa takm a lom

!
. 1

szabad kézből eladó, 
1884. évi január hó 
bérbeadó.

Értekezhetni dr. 
vagy H eigl Gusztávval

10853 az
1883

Árverési hirdetmény.
A pécsi kir. törvényszék, mint telek

könyvi hatóság közhírré teBzi, hogy Pusi- 
berg Jeczó végrehajtatónak Kresz János 
végrehajtást szenvedő elleni 127 frt 4 kr. 
tőkekövetelés és járulékai iránti végrehaj
tási ügyében n pécsi kir. törvényszék te
rületén lévő fiaán községben fekvő a baáni 
952. sz. tjkvben felvett, 136L>- hszsz. 136. 
sz. ház beltelekre s faizást pótló illetőségre 
az árverést 875 írtban ezennel megállapí
tott kikiáltási árban elrendelte és hogy a 
fennebb megjelölt ingatlan az 1883. évi 
szeptember hó 14. napján délelőtt 10 
órakor Baánban a közsógbirói lakban 
megtartandó nyilvános árverésen a meg
állapított kikiáltási áron alól is eladatni fog.

Árverezni szándékozók tartoznak az 
ingatlan becsárának lO°/0'á t vagyis 87 frt 
50 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 a 
bíróságnál elölegeB elhelyezéséről kiállított 
szabályszerű elismervényt átszolgáltatni.

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

Kiadta

Visy Pál
256. (1— 1) kir. törvényszéki jegyző.

Eladó gőzmalom!
Egy jó kelendőségnek örvendő 10 ló- 

erejü gözmozdony (Locomobil) két pár köre, 
— korpás őrlésre alkalmazva, — l-sö osz
tályú rBlum“-fóle kövekkel, — önműködő 
viz-szivattyú transmissióval, — fafürészelö 
körfürészszel, — kézi fecskendővel a ka- 
zány-mosáshoz, — 26 méter hosszú, 8 ’/« 
méter széles malomépület kátrányozott fa- 
zsindelylyol, részben pedig vaslemezzel 
fedve, szabad kézből eladó.

Az épületben van 3 lakható szoba, 
egy éléskamra, egy takaróktüzhelylyel el
látott melegkonyha, — továbbá van az 
épület alatt téglával boltozott jó pincze, 
ezenkívül két melléképület, melyeknek 
hossza 8 méter, szélessége 5 méter.

A belsőség 1000 Q  ölet tesz buján 
termő kerttel, az udvartér 300 Q  öl, mely 
tölgyfa-ezölömpökre erősített fenyődeszká
val van kerítve. A malom Péos és Szigetvár 
közt elvonuló országút mellett Nagy-Peterd 
község közvetlen közelében van. A fel
tételek alulírottnál megismerhetők.

El nem adhatás esetében egy dolog- 
értő, erkölcsös magaviseletü fiatal egyén, 
legyen az molnár vagy gépész, üzlettársul 
felvétetik, megkivántatik azonban, hogy az 
illető megfelelő pénzzel is szabadon ren
delkezzék.

254.(2— 1) Filiszár József,
gőzmalom-tulajdonos Nagy-Peterden.
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üzletátadás.
A Pécsett budai külváros, föutcza 

29. szám alatti B ors-féle házban 
levő
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a ház és üzlettulajdonos elhalálozása 
folytán, f. é. ok tóber hó 1 -ejével 
bérbeadatnak .

J 253.(3-2) Özvegy Bors Mátyásné.

15078 
1888 “ •

Árverési hirdetmény.
A pécsi kir. törvényszék közhírré 

teszi, hogy Henkert Katalin férj. Szeifert 
Jánosnó végrehajtatnak Jágl János és 
neje végrehajtást szenvedett elleni 129 frt 
60 kr. töke ennek 1880. évi márczius hó 
9-ik napjától számítandó 8 °/o kamatai 
12 frt 5Ó kr. per, 8 frt 69 kr. végrehaj- 
tás-folyamodási és 10  frt árverés-folyamo- 
dási, valamint a még netán felmerülendő 
költségei kielégítésére a következő ingat
lanok u. m. A vémendi 154. sz. tjkvböl 
az ujonan nyitott 993. sz. tjkvbe átirt 
f  303. hrsz. 180b- sz. ház és közös udvar 
400 frt mint ezennel megállapított kikiál
tási ár mellett Yémend községében a 
községi bírói lakban 1883. évi október 
hó 25. napjának d. e. 10 órájában meg
tartandó nyilvános árverésen szükség ese
tében a kikiáltási mint bee áron alól is 
eladatni fog.

Az árverezni szándékozók tartoznak 
bánatpénzül az ingatlan m. kikiáltási mint 
becsár 1 0 #/*-kát vagyis 40 frtot kész
pénzben vagy óvadókképes értékpapírban a 
kiküldött kezéhez letenni.

A vevő köteles a vótelárt három 
egyenlő részletben és pedig az első részt 
az árveréstől számítandó 15 nap, a má
sodik részt 1 hónap s a harmadik részt 
a bánatpénz betudásával 2 hónap alatt, 
minden egyes vótelári részlet után, az ár
verés napjától 6°/0 kamatokkal a pécsi 
kir. adó mint letéti hivatalnál szabályszerű 
letéti kérelemmel lefizetni.

A pécsi kir. törvszék, mint telekkönyv1 
hatóságnak 1883. évi augusztus hó 10-ik 
napján tartott üléséből.

Kiadta

Dr. Karay
258. (1— 1) kir. törvényszéki jegyző.

15127 -------- sz.
1883

Árverési hirdetmény,
A pécsi kir. törvényszék közhírré 

teszi, hogy a pécsi takarékpénztár végre
hajta tnak  Ugrencsics Ignácz, Kis Gadó 
István és neje Deák Mária végrehajtást 
szenvedettek elleni 345 frt 33 kr. töke 
ennek 1883. évi január hó 1. napjától 
számítandó 8•/, kamatai és 17 frt 30 kr. 
árverés-folyaraodási és követelések vala
mint a még netán felmerülendő költségei 
kielégítésére a következő ingatlanok u. m. 
a péosi 474. sz. tjkvben foglalt 782. hrsz. 
521. sz. ház 800 frt és a pécsi 5008. sz. 
tjkvbe foglalt 5199. hrsz. szőlő 510 frt 
ezennel megállapított kikiáltási ár mellett 
a kir. tszék telekkönyvi irattárában 
1883. évi október hó 30. napjának d. e. 
10 órájában megtartandó nyilvános ár
verésen szükség esetében a kikiáltási mint 
becsáron alól is eladatni fog.

Az árverezni szándékozók tartoznak 
bánatpénzül az ingatlan mint kikiáltási, 
mint becsár 10°/o*át, vagyis 80 frt, 51 frtot 
készpénzben vagy óvadékképes értékpapír
ban a kiküldött kezéhez letenni.

A vevő köteles a vételárt három 
egyenlő részletben és pedig az első részt 
az árveréstől számítandó 8 nap, a második 
részt 3 hónap , és a harmadik részt 
a bánatpénz betudásával 6 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.

A pécsi kir. törvényszék, mint telek
könyvi hatóságnak 1883. évi junius hó 
4-ón tartott üléséből.

Kiadta
Dr. Karay

259. (1— 1) kir. trezéki jegyző.

Ph. Mayfarth és társa
gazdasági gépek gyárosai

Frankfurt a, M., P lr is , Insterburg és Becsben
raktárukban tartanak és azonnal szállítanak Bécsbdl 

K o u k o ly - i 'ú la s z t ó - g é p e k e t ,  t r i e u r ö k e t  minden nagyságban,
B a c k e r - f e l e  t i s z t i t ó -  t> lU lt ) tO k ( lt  (rostákat) mozgó feneke, szilával ő. mozgósító keverő vei, 
K u k o r i c z a - m o r x s o ló k a t  kézi- és géz-erőre,
H o r v e tö - g é p e k e t  m eritök erék k e l vagy kalán-system m el,
K é p a v á g ó k a t  k erék  vagy  darabocskákra! m etszésre, 251. (8—2)
S z e c s k a - t a k a r n iá i i y v á g ó - g é p e k e t  22 nagyságban.

Rajzok 4b magyarázatok kívánatra ingyen és bérmentve.
Jeles ü gynökök  k ívánatosak. Á ru s ítóknak  je len ték en y  engedmény.

PH. MAXFART &  Co., WIEN, II., Paaterstrasse 78.

G U T J A H R  &  M Ü L L E R  B U D A P E S T E N
a Margithid közelében a Margithid közelében

)

a já n ljá k  g y á rtm á n y u k a t: T R I E U R Ö E  vá lth a tó  henger s z itá k k a l , gazda
ságok és m alm ok részére. S t e le lő  r ó t t á k  és ü s z ö g - r o s t á k  kü lön fé le  
minőségben. J á r g á n y  c s é p lő g é p e k  á lló k  és m ozgók ; k u k o r i c z a m o r -  
z s o ló k  és s z e c s k a v á g ó k ;  Ő r l ő  m a l m o k  s z ijh a jí tá s ra , legújabb szer
kezet szerin t. G a b n a t is x t i t ó ,  T a r a r e s ,  b o r  s a j t ó k  stb., továbbá m inden  
l y u k a s z t o t t  és á t m e t s z e t t  le m e z e k  cséplőgépeknek és m inden más m ű

sza k i c té lo k ra . A rjeqyzékek k ív á n a tra  inqyen és bérmentvs kü ldetnek.
246. (85 -3 )

Pécsett, 1883. nyomatott tíj. Madaráéi E.


