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Böbm C. F. ügynöki irodájában.
Ferencziek templomának átellenáben.

Éljen lll-ik Sándor czár!
A plevnai csatát követett kassai 

királyi felköszöntő a „kedves barát és 
szövetséges “ II. Sándor orosz ez árra, 
a legkellemetlenebb benyomást tette 
a gondolkozó politikus és minden ma
gyar hazafira, csak a visszaemlékezés 
arra, mily keserű emléket kelt minden 
igaz magyar szívben és ezen vissza- 
emlékeztetés a közelmúlt napokban 
megtörtént Bécsben.

A kassai toasztnak nem volt va
lami nagy foganatja II. Sándor czár- 
nak kívánt hosszú, boldog életére 
nézve, keserves egy élet volt ez, midőn 
minden perezben rettegett a merény
letektől, midőn ő a milliók önkényara, 
tettleg „ vogelfreiM volt birodalmában, 
azután nem is volt bosszú, alig a ren
des életkor felén túl a legnyomorultabb 
halálnak, a dinamitbomba-merénylet- 
nek lett áldozata.

Azt hisszük, hogy a bécsi toaszt
nak III. Sándor czár egészségére is 
csak holmi körösi szentelt viz hatása 
lesz, nem is ezt kutatjuk, de azt, hogy 
mi jelentősége van annak.

Mert annyi bizonyos, hogy oly 
vaksággal még a bécsi diplomaták 
sincsenek megáldva, hogy ne látnák 
a fényes nappal, minden sok teketória 
nélkiil Űzött orosz intrignákat az 
osztrák-magyar birodalom integritása 
és keleten való befolyása ellen.

A galicziai erődítmények ki kém- 
lése, a cseh, ruthén, oláh, bosnyák, 
horvát sat. szláv, vagy legalább óhitű 
nemzetiségek folytonos izgatása orosz 
pénzen fizetett kiildünczök által, a 
pánszláv sajtónak segélyzése. a mon
tenegrói fejedelmecskének kétszínű 
játéka, azon erőlködések, mik a szerb 
és oláh királyságoknak az osztrák- 
magyar-német szövetség köréből való 
kiragadására diplomacziai utón úgy, 
mint a dúsan megfizetett ottani bel
földi tekintélyek izgatása által leple
zetlenül tétetnek, nem hagyhatja két
ségben a bécsi ezopfosokat is, ha nem 
is fektetnének valami nagy súlyt az 
orosz generálisok a Skobelevek és

Gurkők pánszláv toasztjaira. —  A 
bécsi toasztnak tehát nem volt termé
szetes logikai, hanem tisztán politikai 
indoka.

Legközelebb járnak nézetűk sze
rint a valóhoz azok, kik abban a nagy
világ megnyugtatását látják oly irány
ban , hogy a legközelebbi jövőben 
nincs aggodalom arra nézve, hogy 
a nagyhatalmak bírókra keljenek 
egymással, hogy a pénzvilág min
den aggálytól menten folytathassa 
erkölcstelen börzeüzelmeit, hogy a 
lépre csalt kis tőkét minden különös 
koczkáztatás nélkül szipolyozhassa 
még egy ideig, mig a válság kitörésé
nek ideje csakugyan bekövetkezik.

Az aggastyán német császárnak 
nincs és nem is lehet kedve alioz, hogy 
az általa megkezdett és a felén túl már 
végre is hajtott müvet, —  Német
országnak egy hatalommá egyesítését 
—  befejezze. —  Az eddigi sikerek, 
miket egy geniális tábornoknak, egy 
hnjthatlan fejű, ügyes és eszes diplo
matának köszön, oly mérvűek, hogy 
azokkal bátran leszállhat az orkusba 
s nem kell neki egy újabb, soha sem 
biztos, sőt nagyon kétséges küzdelem 
esélyeinek és izgalmainak élte végper- 
czeit kitenni, azután a tisztesség nem 
is engedné meg, hogy most már újra 
felvegye a hohenzollern család hagyo
mányos politikáját —  a habsburgok 
ellen, miután a prágai béke óta oly 
benső barátság szövődött, mely béke
szövetséggé nőtte ki magát.

Valószínű tehát, hogy Vilmos csá
szár végnapjaiban mindent, elkövet, 
hogy a három császár közt a béke fen- 
maradjon s úgy tartja, hogy halála 
után lehet vízözön, vagy inkább vér- 
özön

Mert Vilmos császár örököse nin
csen szóval sem lekötve a bécsi ud
varnak, atyja örökébe lép szabad kéz 
zel s intézheti a dolgok folyását úgy, 
hogy atyja által megkezdett nagy 
művet az osztrák-német tartományok 
bekebelezésével — orosz szövetségben 
befejezze.

Mert ne gondolja senki, hogy a

vér vízzé válik oly könnyen, hogy a 
habsburg-lotharingi ház örökölt ellen
sége (Erbfeind) a hohenzollern ház 
őszinte, tartós barátságot tartson s le
mondjon a teljes Németország fölötti 
uralmi vágyáról.

Erre czéloz nagy hazánkfia Kos
suth Lajos is, midőn megjósolta, hogy 
az osztrák kétfejű sas Magyarország 
fölött lesz elégetve, de afranczia diplo
maták is tudják, hogy előbb-utóbb 
mégis csak a mostani középeurópai 
béke-szövetség megdől s együtt kell 
küzdenünk a német és orosz hatalmak 
ellen, azaz, hogy egyidejűleg fogunk 
küzdeni ugyan, csakhogy a franczia 
hadseregnek meglesznek kilátásai a 
győzelemre is, mig nekünk a mostani 
habozó, határozatlan, sőt félénk poli
tika mellett csak vereség és pusztulás 
juthat.

Egy körül nyirbált, önálló és füg
getlen Magyarország az orosz hata
lomnak gyökeres megtörése, Lengyel- 
ország visszaállítása, az oláh királyság
nak a hozzá tartozó egész Bessarábia 
hozzácsatlásával önnállósitása, annak 
és az összes balkáni szlávságnak az ' 
orosz hatalmi körbőli elvonása és füg- j 
getlenitése nélkül nem képzelhető.

Ez nem utólérhetlen agyrém, a 
kellő segély eszközök, szövetségek sat. | 
kínálkoznak, csak ész és értelem, ko
moly, bátor elhatározás kell hozzá, 
hogy tett dologgá váljék.

Németország sorsát nem kötötte 
le a hohenzollern családnak, sőt mond
hatni, hogy otthon Poroszországon az 
nem kedvelt, Németországon pedig 
inkább gyűlölt, hatalma az eddigi Né- ; 
metországon agyaglábakon áll.

Bécsben azonban az ily elhatáro
zásra képtelenek, folytatják habozó, 
tétovázó, mától holnapra számított 
politikájukat és megvetvén, elhanya
golván természetes és érdekeikben 
azonos szövetségeseiket, a saját népeik 
óhajtásait és szimpathiáit fel sem véve 
haladnak ama végzetes utón, mely i 
Kossuth Lajos szerint, a kétfejű sas 
elégetéséhez vezet.

Belföldi h írek: A közlekedési 
minisztérium belszervezete jövő újévtől 
egészen átalakittatik. — A vasúti és 
gözhajózási főfelügyelőség feloszlattatik 
és teendői egy miniszteriuinbeli osztályhoz 
utasittatnak. — Az átalakítás czélja volna 
a nehézkes és vontatott ügykezelés meg
szüntetése és gyorsabbá tétele. — A 
fiumei "kormányzó Szapáry Géza grófnak 
és egyúttal Ciotta János lovag fiumei pol
gármesternek leköszönési hire most újra 
és komolyan felmerül, — A Krassó-szö- 
rénymegyei főispánná alig kinevezett 
Patyánszki visszalépésével ismét Tabajdi 
Károly főispán lett megbízva a Krassó- 
Szörény megye vezetésével.

Az országos földadóbizottság egész 
Magyarországon a kataszteriig felbecsült 
tisztajövedelmet 151.503,877 forintban ál
lapította meg. —  Ezen 151.503,877 frt 
után lesz Magyarországon fizetendő 19 1 °/0 
egyenes földadó, 8*4% foldtehermentesitési 
járulék. A volt határőrvidéken azonban a 
földtehermeutesitési járulék nem fizettetik. 
Horvátországban és Szlavóniában pedig 
egy sokkal csekélyebb földtehermentesitési 
járulék fizettetik s igy a következő táblázat
ban tüntetjük fel, összehasonlítva az eddigi 
adatokkal, kerületenkint az uj adóalapon 
kiszámítandó összegeket.
Kataszteri kerület A z  uj földadó ,__,.  Ezzel agembenJelenlegi .dt> „  nj a, , „

Budapest . . 5.401.928 4.833,100 + 11.77
Pécs . . . 3.025,900 2.435,014 + 24.24
Szonibatliel) . 3.899,289 3.109,110 + 23.04
Pozsony . . 3.131,330 3.424,970 — 8.0
t e l i t  r t t ö i a j t 2.024,322 2.190,180 — 7.0
Kassa . . . 1.989,121 2.088,083 — 4.8
Szatnár . . 1.304,054 1.502,702 — 10.0
Kolozsvár . . 1.183,029 1.174,018 + 0.7
Nairjszelieu . 1.057,245 1.578,080 + 4.97
Temomr . . 2.740,331 3.327,482 — 17,5
D t b n c r a . . 3.250,479 2.841,113 + 14.4
Szeged . . . 0.855,423 7.400,910 8.2
Kszek . . . 1.095,259 1.008,205 + 2.5
Zágráb . . . 1.178,388 1.232,113 4.4
H a lá ii ir t id e l :. 1.074,441 1.010,135 + 5.7

Együtt 39.916,551 39.410,241
Eszerint tehát az uj adó a pécsi kerület
ben 24.24 százalékkal lesz felemelve, mig 
más kerületekben leszállítás történt. — 
Ez is aligha rendén lesz.

Szebemnegye eddigi főispán ja és 
szász gróf Wiichter Frigyesnek telmentése 
és állásának Brenneberg eddigi belügymi
niszteri osztálytanácsos személyében való 
betöltése egy külföldi lap szerint annak 
volna tulajdonítandó, hogy Tisza Kálmán 
felhagyni készül a szászokkal szemben 
folytatott politikájával és irányukban en
gedékenységre határozta el magát. — En
nek szépítésére azon ürügyet keresték ki 
most a kormány ludasai, hogy az oláh 
külünválási törekvésekkel szemben a szá

szokkal barátságban kell lennünk. — A 
valódi okot a horvát szavazatok ezentúli 
kétséges voltát, mélyen elhallgatják.

A horvát zendülésekre nézve azt
írják, hogy az egy Orossország által ké
szített akna idöelötti felrobbanása. — Orosz
ország Bukuresztben, Belgrádon, Sofiában 
és Czettinjében már előkészített mindent, 
hogy a Balkán félsziget újjá alkotásánák 
müve az ö terve szerint menjen végbe, 
Horvátországot is akarta megnyerni ter
veinek 8 ez könnyűnek látszott, mert a 
nép nagyon is clégülctien volt már a 
korrumpált hivatalnokokkal, Starcsevics és 
pártjabeliek dolgoztak orosz kézre. — Ezt 
Bécsben megtudták és Budapesten át Dá
vid pénzügy igazgató kétfeliratu czimer- 
táblái által robbantották fel az aknát. — 
Azonban noha az orosz izgatást elhisszük, 
bennünket nem hozhatnak tévútra a szán
dékos aknarobbantás meséjével, az bizony 
nem volt más, mint nagyfokú ügyetlenség. 
— Most dicsekesznek a félhivatalosak, 
hogy az orosz szálak mind széttépvék, 
mert Románia és Szerbia királya egy-egy 
osztrák-magyar ezred tulajdonosa, Sándor 
bolgár fejedelem pedig ezredes lett a kö
zös hadseregben. — Ez ugyan édes ke
veset jelent.

Herczegovinában ism ét gyanús
előjelek mutatkoznak. A távirati értesítés 
ugyan rablóbandáknak nevezi azon fegy
veres csapatokat, melyek Nevezinye, ülök 
és Jablovicza környékén feltűntek , de 
tudjuk, hogy a múlt évi lázadást megelő
zőleg is ily kisebb csapatok kezdték a 
garázdálkodást, mig végre a lázadás ál
talánossá lett. A bandák mostani ujjászer- 
vezkedését a közelgő katona-sorozással 
hozzák összeköttetésbe és a bandák ve
zére a hirhedett Forda.

A Horvátországból érkező hírek  
egy álalán nem alkalmasak arra, hogy a 
zavargások közeli lecsillapul tát reményel- 
hetnök. Egyes helyeken, hol a katonaság 
megjelenik, sikerül ugyan a zajongást 
elnyomni, de annál nagyobb hévvel tör 
az ki a még meg nem szállott területeken. 
Ulina tájékán minden faluban zavarognak, 
sőt a parasztság nagy csapatokban vonul 
ki az erdőkbe s ott szervezkedik. — A 
kraljaveczi összeütközésnél megsebesült 
lázangók közül huszonhárom meghalt. 
Újabban Maja nevű faluban kitört lázan- 
gásról hoznak borzalmas képet. Itt a 
lazangó parasztok megrohantak az ősz, 
hetven éves községi elöljárót, a ki az
előtt főhadnagy volt, kihurczolták az 
utczára s ott fejszékkel verték agyon. 
Klosviczán az összes községi hivatalno
kokat elfogták s iszonyúan összekinozták. 
Hétfőre virradó éjjel Podován és Bes- 
nyiláozon a parasztság a községházát 
megtámadni készült, a katonaság vissza-
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(G örög c iv ilen  mán.)

szikidok föld jén jártam vala egykoron én is,

J i  ott, hol a szólód űs zöld ‘jEuhoea ragyog. 

Jápartát is látám *7?urőtás nád téli partján,

“jÉs kik i vendégül ott szívesen fogadott, 
gfmde nem éreztem magamat boldognak egészen: 

í\ .em  p ó to l ta  nekem  sem m i a d rá g a  hazát.

Thewrewk Árpád.

A lán yk a  szobájáb an .
(Idyll.)

Nincs senki itthon; —  huss! a kis szobába 
Besurranok mint tolvaj sebesen:
Sétálni indult a kedves leányka 
S nevelőnője véle hegyesen;
S mig ők a liget lágy utait járják,
És ott Irén futkároz szabadon,
En meglopom a kis szoba magányát, 
Elábrándozva a kedves lakon.

Leülök varróasztala elébe 
8 keresem a tűt, mit kis keze fog,
Látszik, hogy sokáig kínozták véle,
8 unott volt már, ledobva a do log;
Itt UlLetett a nevelőnő szemben,
— Szokás szerint örökké korholá, —
A pápaszem s kötés lerakva rendben,
Mi értelmét s kezét elfoglalá.

A himzőrámán csintalan mosolygva 
Kacsint felém a nyilas Amorett,
Jól érzem, hogy szivem sebét gúnyolja,
Mit a hamiska gyilkos nyila vert;
Te kis gonosz, de megbocsátok érte,
Csak egyre kérlek, könnyű az neked,
Lőjj egy nyilat Irénke kis szivébe,
Szeressen ő is, s épen engemet.

Vígan köszönt esicsergve a madárka, 
Elrejtőzvén a virágok alatt,
Majd vi8szaszökdel kicsi kalitjába 
8 perczeg csőrében a czukor-falat,
Mig örvendezve szökdécsel körülte,
Most nem rég kapta, még egészen ép,
Majd újra a rózsák közé repül le, 
Megcsípegetve, halvány levelét.

A szép virágok teljes díszben állnak 
Az ablakot belepve szabadon,
A bűvös illat messze körbe árad,
Bimbók mosolygnak szúrós ágakon,
Egy díszkötésii könyv köztük kinyitva,
Tán olvasás közt itt úgy feledek,
A képzelet megszárnyalt andalogva, — 
Tündéries, csodás „virág regék."

A zongora is tárva-nyitva áll még,
A kedves itt, e széken ülhetett,
A zengő hangok elrezegtek már rég, 
Bámulnak a fekete hangjegyek,
8 mig én egy kis dalt játszom elmerülve, 
Előttem a tanóra képe áll:
Kis angyalom játszik e széken ülve, 
Mellette üt „taktust" a vén tanár.

A kedves könyvtár gondosan kímélve, 
Reszket a fény aranyos e.zimein,
8 közöttük, — ezt tőlem kapa emlékbe' — 
Kéziratbau az én rósz verseim;
Az albumban az ő kedves arczképe, 
Istenem mily arcz, oh be szép szemek! 
Előbb anyja, s mint gyermek ő ölébe'! 
Tovább meg ifjú, s tisztes ősz fejek.

S hol álmait tündérek szövik játszva, 
Körötte zsongva bűvös éjeken,
Hallgatva áll a gyönyörű bzhz ágya,
Előtte ah, úgy elfogul szivem; 
Megcsókolom a dnzzadt vánkost, melyen 
Éjjente édes arcza nyúgoseik,
8 a kis Madonua-képet a keretben,
A  mely előtt estén imádkozik.

Korán elhunyt édesanyjának arcza 
Ott mosolyog, ragyog az ágy felett,
Mint éltében még, őrgonddal virasztva,
Őrizi most is a szép gyermeket.
Oh Madonna s te drága, égi szellem,
Ki mindenütt, mindig körötte vagy,—
Te védd meg őt, a csábok, viszek ellen,
Tartsd meg mindig ily tisztán lányodat!

— Léptek kivül . . . egy édes kaczágással 
Irén jelenti, hogy megérkezett,
Fülzendiil rá az elnémult madárdal, —
— No most menekülj, tolvaj, ha lehet! . . . 
Késő! az ajtón belebeg írónké,
Szűz tisztaság ragyog arczán, szemén,
Meglát s pajzánul szól eléinbe lépve:
— „Á ll j ! meg vagy! Lám, egy tolvajt fogtam én!“

Ervin.

H ét közül csak is Cham- 
bord g ró f nem uralkodott

(Történeti elbeszélés.)

A negyvenes évek elején történt.
Ha a „Palazzo de Orsini44 mögött 

fekvő kisebb házak között járunk, a 
„Piazetta Bibiena44 északi oldalán feltűnik 
egy nagyarányú czégtábla, melyen vastag 
vörös betűk adták tudtunkra, hogy a 
„Fehér kakas étkezde44 előtt vagyunk. 
Signor Giuseppe, az étkező helyiség tu 
lajdonosa, kitárja a térre nyíló ajtót, egy 
pillanatra kitekint mintegy kutatva, várt 
vendégei nem mutatkoznak-e már, aztán 
visszalép az étkező terembe s folytatja 
munkáját: egyik sarok - asztalnak ezüsttel 
való fölteritését.

Ez sokat jelent, a „Fehér kakasánál, 
mert annak asztalaira egyedül a legritkább 
esetekben kerül ezüst evőeszköz. Signor 
Giuseppe vendéglője ugyanis Róma ne- 
gyedrangu étkező-helyiségei közé tartozik,

tehát az abroszok s az asztalkendők vá
szonból készültek ugyan, de ezüst csak 
megrendelt ebédek alkalmával kerül az 
asztalra.

Mire Signor Giuseppe elkészült az 
említett asztal fölteritésével, kiszólt pin- 
czérnöjének, a csinos Mariettának, hogy 
hozza bo az asztal díszítéséül szolgálandó 
virág bokrétát, s ez megtörténvén, ön
elégülten csattantott nyelvével, miközben 
halkan dörmögte: „Valódi fejedelmi asztal!“

Pár perez múlva beléptek a terembe 
a várt vendégek: egy szálas egyenes ter
metű katonás alak, nyakig bogom bolt hosz- 
szu kabátban s egy ifjú, kinek arcza 
meglepően szép vo lt; de a keltett jó be
nyomást némileg kicsinyítette azon körül
mény, hogy kissé sántított.

A belépőket mély hajlongások közt 
fogadta Signor Giuseppe, s a számukra 
terített asztalhoz vezette; a derék vendég
lős nem tehetett róla, hogy azon asztalnál 
legalább is nyolez hely volt, mert kisebb 
sarok asztal nem állott rendelkezésére.

A párolgó leves csakhamar az asz
talon állott; mire az érkezettek jó étvágy- 
gyal láttak ebédjük elfogyasztásához. Elő
kelő modorral ettek s így a vendéglős 
fokozottan büszke volt az ö „Grófjaira44; 
azokról egyedül annyit tudott, hogy gró
fok — noha nem valami fényes anyagi 
viszonyok között élők.

Epén a második ételfogást hozza be 
Marietta a grófok számára, midőn vendég 
érkezett, a ki komor tekintettel mérte 
végig a már étkezőket s azután egy má
sik sarok-asztalnál foglalt helyet. Ruhá
zata kissé kopott volt, arezböre sárgás 
barna; fekete szemeiből indulatosság lóvéit 
ki, és midőn parancsoló hangon terítéket 
rendelt magának, a figyelmes hallgató 
észrevehette, hogy azon hang parancso
láshoz szokott.

Kis vártatra a negyedik vendég is

érkezett. Hosszú kék bojtu vörös fez ült 
fején, azonban öltözete nyugot-europai 
szabású volt. Lenézöleg vizsgálta e ven
dégeket, azután parancsoló hangon te
rítéket rendelvén magának, egy harmadik 
sarok-asztalnál foglalt helyet. A benyomás, 
melyet tön, az volt, hogy ö már sokkal 
jobb napokat is élt, mint most folyó ideje.

Csakhamar uj vendég lépett a te
rembe, magas száraz alak, szemeiből át
élt nagy szenvedések olvashatók ki, arczát 
és homlokát mély redök barázdálták, 
vastag, erős nádpálezára támaszkodott s 
a negyedik sarok-asztalnál húzván meg 
magát, szerényen rendelt ebédet.

Csakhamar sarkába lépett a hatodik 
vendég: hatalmas alak, kinek egész lényén 
a hányivetiség nagy adagja ömlött el. 
Bosszúsan vette észre, hogy már az 
összes sarokasztalok mellett ülnek s igy 
kénytelen volt a közép kerékasztalok 
egyike mellett foglalni helyet. Dölyfös 
hangon rendele magának terítéket s az
után lenézöleg vizsgálgatta a vendégeket.

Az ajtón, fiatal, csinos ember lépett 
be, a hatos vendég számot hetesre emel
vén; udvarias meghajlás után, a mely a 
csinos Mariettának szólt, szintén egyik 
küzépasztal mellett foglalt helyet és vajmi 
hibás olasz kiejtéssel, de vidor hangon 
kért terítéket.

A hat asztalra étel után étel került 
s azokat serényen, jó ét\ágygyal fo
gyasztották el a vendégek: bort csak kő 
zözönséges asztalit ittak, mert azon kivül 
csakis 8alernőit mutatott fel az étlap; a 
fezes vendég erősebb bort is akart ugyan, 
de a vendéglős nem szolgálhatván avval, 
kénytelen volt a sáléinóival beérni , 
melyből azonban derekasan üritgetett.

A negyedik étel fogásánál egy pa- 
laczk „lacryma christiu t állított Marietta 
a „gróf“-ok asztalára s evvel az eddig 
uralkodott békét megzavarta. A sárga-



verte Őket, két halott és harmíneznégy 
sebesült maradt a helyszínén. — A már 
megrendszabályozott vidékek most csen
desek, de a közigazgatás és törvénykezés 
menete legtöbb helyen szünetel. — Minő 
nyomorult kötelesség-érzet lakik az ott- 
helyi némely tisztviselőben, arra jellemző 
következő eset: Augusztinovis kukurucsári 
parasztnak szöllejót a zavargók egy éjjel 
kiirtották. Kárvallott elment Kostajniczára 
a .járásbiróhoz bejelenteni panaszát, 
Schönautz járásbiró kijelenté a ^panaszos- 
nak, hogy ö csak szombaton fogad el 
panaszokat, hétfőn tehát felnem veszi. — 
Illyen jó madarak nálunk sem hiányoz
nak, nagy kegynek tartják, ha meghall
gatják a szegény embert s nem gondolják 
meg, hogy ezen szegény ember munkája 
után szerzett adóból veszik a fizetésüket.

A főrendiház reformjáról való
törvényjavaslat elkészült s legfelsőbb hely
benhagyás alá van terjesztve. — A javas 
lat, mint azt az ilyen kormánytól máskép 
elvárni nem is lehetett, a főrendiház tag 
ságát a születési joggal kapcsolatos ma
gasabb czenzushoz és a legfelsőbb kine
vezéshez köti. — A javaslat valószínűleg 
a jövő ülésszak elején lesz beterjesztve 
az alsóháznak.

külföldi szemle.
A frauczia-kinai alkudozások Anam 

fölött móg mindig folynak és kedvező 
eredményt várnak, u mire nézve jó előjel 
az, hogy a llaifongba küldendő uj franczia 
csapat-erösitések — szept. 20 án 9000 em
ber, szept- 25-én 1800 ember volt elindí
tandó, — a kínai követnél nem okoztak 
nehézségeket. — A liarcztérröl oly tudó
sítás érkezett, hogy e hó 14-én 8 óráig 
tartó ütközetben a francziák megverték a 
fekete zászlósokat, veszteségük 2 tiszt és 
50 ember, az ellenség 600 embert vesztett 
volna, azonban e hír még nem nyert meg
erősítést, ellenben az bizonyos, hogy a 
francziák csekély számuk és az áradások 
miatt nem vehetik be az ellenség erődít
ményeit, sőt szorult helyzetben várják a 
csapaterösitéseket. — Az elesett lázadók 
közt egy kinai tisztet mint vezetőt és ne
hány anami tisztet felismertek, a zsákmá
nyul esett puskák a kinai fegyvergyár 
bélyegével vannak ellátva.

A Vendeéböl a legitim királypártiak 
eme mindig hivséges fészkéből jelentik, ! 
hogy a párisi gróf körüli csoportulásra 
felhívó falragaszokat a nép maga letépte, j 
észretértek azok is, nem kell többé nékik 
király.

Rómából írják, hogy a Vatikán Schlö- 
czer porosz követtel létrejött megálapodás 
következtében beegyezését adta a legújab
ban megszavazott egyházpolitikai porosz 
törvényekhez, a pápa a porosz kormányra 
bízza a megállapodásokat akkor közzé 
tenni, midőn jónak látja.

Irlandban a juhászok is szövetkezetét 
alakítottak, mely ép úgy van szervezve, 
mint a „land liga.u A szövetkezetnek már 
is több, mint kétezer tagja van és a na
pokban Louglireában nagy meetinget tar 
tottak, melyben kemény kifejezésekkel 
gyalázták egy földbirtokos eljárását, ki 
juhászát minden ok nélkül elbocsátotta, 
egyúttal határozatilag kimondatott, hogy 
a szövetkezet egyetlen tagjának sem sza
bad a kérdéses földbirtokosnál szolgálatot 
vállalni; az elbocsátott juhásznak pedig a 
szövetkezeti pénztárból 2 font sterling se
gélyt tettek folyóvá.

Brassón át orosz ügynökök érkeztek 
Moldvába, kik azon ürügy alatt, hogy

barnás arczu vendég izgatottan csöngetett 
poharán a vendéglősért s attól miután az 
mély hajlongások között tudakozódott 
parancsai után, éles hangon követelte, 
hogy neki szintén adjon „laoryma christit." 
A vendéglős azonban sajnálattal jelenti, 
hogy jelenleg avval nem szolgálhat.

Ezen körülmény tetszett a fiatal 
vidor „gróf“-nak, mert magához intvén 
Signor Giuseppét, csakhamar móg három 
palaczk „lacryma christi“-t helyezett Ma
rietta asztalukra. Ezt azután mind a 
török, mind pedig a már említett sárgás
barna arczu kihívásnak vették és gyorsan 
fölkel vén asztalaik mellől az első két 
ülőhelyei felé mentek s azok előtt meg- 
állván kissé parancsolólag szállították fel 
őket egy-egy palaczk „lacryma christi"- 
nek átengedésére, persze jól megfizetve!

Az idős urat ezen kívánságok szer
fölött kellemetlenül érintették és látszott 
rajta, hogy élesen elutasító feleletet akar 
adni, midőn a vidor iQu mosolyogva közli 
a következőkkel, hogy „rangbeli“-eknek 
szívesen biv meg asztalukhoz, nem rang- 
beliek azonban hozassanak maguknak 
bort, a honnan tudnak. Miután mosolya 
éppen nem volt kihivó, sőt a közlését 
követő meghajlás igen udvarias volt; a 
„lacryma christi4* utáni vágy arra bírta 
a törököt, hogy ekkép szólott az ifjúhoz: 
„Miután föltételezem hogy önök a föran- 
guak közé tartoznak, megnevezem ma
gamat s elfogadom a meghívását: Mohamed 
el Sidi, Algier dey-je vagyok.*1

A török ezen kijelentése általános 
meglepetést szült; a vidor ifjú szívélyesen 
nyújtotta neki kezét, miközben bemutatta 
magát : „én Chambord gróf vagyok !“, 
s az asztalfőnél ült h idő-közben telállott 
koros úr komoly hangon nevezte meg 
magát, mint „X-ik Károly" ; a sárgás 
barna arczu férfiú pedig büszkén tudatta 
kilétét : „én Dóm Miguel vagyok !u

Egy harmud - negyedrangu római

Károly király ób Bratianu eladták a Dunát 
Ausztria-Magyarországnak a népet izgatják 
a király és kormány ellen, azt akarják, 
hogy tiltakozzék a nép Romániának csat
lakozása elleu az osztrák-magyar-német 
szövetséghez.

Sofiában a fejedelem megnyitotta a kis 
nemzetgyűlés (sobranje) ülésszakát, mely
nek feladata a vasutügy és az Oroszország
nak fizetendő hadi kárpótlás felett hatá 
rozni. — Az alkotmány izsgálásárt 
(megnyirbálására) egy bizottság lett meg
alakítva.

A  bérencz b ravok !
Chambord gróf a franczia trónkövetelő 

halálával Párisban tizenhárom, a többi 
Francziaországban nem kevesebb, mint 
háromszázkét bérencz-szerkesztőtoll jött 
rendelkezési állapotba.

Megvetésre méltó a bérencztoll akkor 
is, ha magán ember zsebéből élődve, oly 
nézeteket, tanokat akar a közönségre 
tukmálni, miket maga sem oszt, de még 
utálatosabb és a tisztességes társadalom
ból kilökendő az oly bérencz iró, ki az 
adófizetők keserves keresményéből vett 
rendelkezési alapokból fizetteti meg ma
gát azért — hogy hazudjanak — hogy 
a nem igaz utón járó, a nép jólétével 
ellentétben működő koimányok tetteit 
szépitgesse, az igazságot hirdető ellenzéki 
pártokat és sajtóját rágalmazza, a hazug
ságot és bűnt az olvasó közönségbe lassú 
méregként becsepegtetni elég gonosz.

És ezen emberfői mára alkotott lények 
elég szemtelenek, hogy még fenn hordják 
fejüket és a társadalom hangadóivá akar
nak feltolakodni. — Valóban ideje volna 
már, hogy utálatos féregként kilök essenek 
abból.

Törvényszék i csarnok.
Előadott polg. ügyek :

Szeptember 18-án.
Kissfaludy Imre tszéki bíró által.
1. Mestrics Ignác/. — Szent Király 

község ellen a községi erdőből követelt 
faizási jog megítélése iránt.

2. Hochetlinger Jánosnó szül. Gausz 
1 Karolina — Hofbauernó szül. Gausz Ma- 
! tild ellen szerződés érvénytelenítése iránt.

3. Hoffmann Erzsébet — Valentin 
Katalin ellen néhai Valentin János hagya
téka illetve ebből 780 frt megítélése iránt.

4. Radanovics Gyuka — Kolorácsa 
Czvetkó ellen ingatlanok tulajdonjoga 
megítélése iránt.

Vésey Rezső tszéki bíró által.
1. György Miklós a töttősi árvák 

atyja — Kholip szül. Hein Borbála ellen 
1125 frt 22 kr. stb. iránt.

2. Schakovitz Salamon —  Schwarcz 
Vilmos ellen 4300 frt. stb. iránt.

Bogyay Pongrácz tszéki biró által.
1. Matits Stipan és neje— Bodolyácz 

Iván ellen 720 frt töke s jár. iránt.
Füle Anna — Molnár János ellen 

hitbér és hozomány megítélése iránt.
Előadandó bűnt. ügyek: 

szeptember 24-én.
1. Kis Korsós József és társa ellen 

többrendü lopás büntette miatt.
Szeptember 26-án.

1. Ujj László ellen lopás miatt.
2. Makai János ellen hatóság elleni 

erőszak miatt.
3. Lipokatics Jánosné ellen lopás miatt.

Szeptember 28*án.
1. Periskits Rotkain Gyuka ellen 

súlyos testi sértés miatt.
2. Striczky Imre ellen felmenő ág

beli rokonon elkövetett sulyes testi sértés 
miatt.
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Hirdetm ény.
A umltgu m. kir. fóldmivelés-, ipar- és ke

reskedelemügyi minisztérium f. é. szeptember hó 
7-én, 38,352, sz. a. kelt magas leiratával figye
lemmel arra, hogy a

philloxera  ro var
fellépése a múlt évben sgyik helybeli kertben 
constatálva le tt , hogy ezen kiszámithatlan káro
kat okozható rovar továbbterjedése meggátoltassák, 
következőket rendeli:

Pécs ez. kir. város határában lóvó összes 
szőlőterület, ide értve azon kerteket is, melyek
ben egyes szőlőtőkék állanak , — zárlat alá
helyeztetik.

Ennélfogva a pécsi határban lévő összes 
szőlőterületből, vagy olyau kertből, melyben 
szőlőtőkék állauak, gyökeres, vagy gyökértelen 
szőlővessző, szőlőnövéuy, szőlőlevél és általában 

szőlő minden egyéb alkatrésze

a szölötiirt kivételével,
továbbá bármilyen fa vagy- cserjeuemü ültetvény, 
használt ducitok és szőlőkarók, szőlölevélbe cso
magolt bárminemű tárgyak kivitele és igy e tár
gyaknak egyik szőlőből a másikba való átvitele 
is tiltatik.

Egyúttal köztudomásra kozalik, hogy a szom
szédos községek hivatolt magas rendelet folytán 
szintén figyelmeztetnek, hogy e város szőlőiben 
foglalkozó munkásokat szőlőikben alkalmazni óva
kodjanak, mivel ezek lábbelijükön és ruháikon, 
de főleg szerszámaikon szabad szemmel nem 
igeu látható rovart könnyen elhnrczolhatják a 
még egészséges szőlőkbe.

Végre köztndomásra hozatik, hogy a jelen 
rendelet ellen vétők az 1883. évi 17. i. ez, 12.

értelmébeu 1< 0 írtig, ismétlés esetében 200 
fölálltig terjedő pénzbüntetéssel, ueiu fizethetés 
esetében ennek megfelelő elzárással fenyittetni 
fognak.

Pécsett, 1883. évi szeptember bő 14-éu.

Rendörkapitányi hivatal.

8. jkv. SZ.

ad. 43. ikt. 1883.

H irdetm ény.

ebédlő-teremben hát X-ik Károly Franczia- 
ország exkirálya, unokája V-ik Henrik, 
Dóm Miguel Portugálba ex királya és a 
francziák által trónjától megfosztott algieri 
dey Mohamed el Sidi találkoztak véletlenül.

X-ik Károly szives felszólítására az 
egész társaság helyet foglalt; a belépő 
vedéglős csudálkozva látta, hogy vendégei 
között mi történt, és sietve bontotta fel 
az „ifjú gróf" parancsára a „lacryma 
christi" palaczkokat; természetesen a 
török, s a kopott öltöuyü vendég ételeit, 
melyek az ebédet befejezték, a grófi 
asztalra hordván.

Vidor társalgás közben folytatták 
ezek az ebédet; az ex franczia király 
egészen felvidult, a dey elfelejtette, hogy 
X-ik Károly seregének szuronyai fosztották 
öt meg trónjától, sőt Dóra Miguel sem 
gondolta, hogy uralkodása alatt a párizsi 
kormány többször ellene működött.

A „lacryma christi" melletti ebódelést, 
melyet ö nem adathatott magának, mert 
a vendéglős állítása szerint, most avval 
nem szolgálhat, nem nézhette nyugodtan 
az egyik kerek-asztalnál ülő ’ur; fölkelt 
székéről s határozott lépésekkel az 
említett sarok asztal elé állván, igy 
szólott a vidám társasághoz: — „Engo- 
delmükkel ón is helyet kérnék magam 
részére ezen asztalnál, ón Károly Braun- 
sweig és Lünneburg herczege vagyok!“ 
Hogy „ex11 azt ö ópugy fölöslegesnek 
tartotta megjegyezni, mint a többiek is 
annak tartották saját személyüket illetve.

A német ex-fejedelmet szívélyesen 
fogadták; és a belépő vendéglős újabb 
csudálkozással látta a grófi asztal vendé
geinek szaporádását, de a fiatal gróf 
rendeletére sietve hozott móg három pa
laczk „lacryma christi“ -t.

Mikor a jó kedv már magasra csa
pongóit, a fiatal gróf indítványára elha
tározta a vidám társaság, hogy a terem 
másik két vendégeit is asztalukhoz hivja.

Melynél fogva alulírott központi választmány 
részéről ezennel közhírré tétetik, hogy az 1884-ik 
évre készített választói névjegyzék elleuében be
érkezett felszólamlások s erre tett észrevételek 
felett hozott központi választmányi határozatok 

1874-ik évi 33-ik törvény czikk 49-ik §-ának 
rendelkezése szerint f. é. szeptem ber hó 
20-iksUól 30 -iká ig m indennap a h ivatalos 
órák  a la tt — a városháza iktató hivatalában — 
Közge Antal nyilvántartó ur felügyelete alatt 
közszemlére kitéve lesznek.

Mely úttal mihez tartásul megjegyeztetik, hogy 
a hivatkozott törvény 50-ik j}-a szerint — a kitett 
határozatok ellen — azok, kiknek felszólalása vagy 
észrevétele felett a központi választmány határo
zatot hozott — annak közszemlére történt kitételét 
követő 10 nap — azok pedig, kiknek a fenn már 
hivatkozott 49-iki § szerint a határozatok kézbe- 
sitetuek is — a kézbesítéstől számítandó 10 nap 
alatt — a Nagyin, m. kir. Curiához fellebbezéssel 
élhetnek — s azt írásban a központi választmány 
elnökénél — a hivatalos órák alatt benyújthatják.

Kelt Pécsett, 1883-ik ovi szeptember hő 12-én 
tartott közpouti választmányi ülésből.

Pécs sz. kir. város központi 
választmánya.

Külön félék.
— Évnegyeden igen tisztelt elö- 

tizetüinket kérjük előfizetéseik mi
előbbi újítására, hogy a lap küldése 
iránt kétségbe ne maradjunk és ki
adói zavar mellöztessék.

—  József és a „kis JózsiU föherczeg 
Pécsett. Vasárnap este érkezett őfensége 
József föherczeg, kis fiával: Józsi föherczeg-

Chambord gróf és Károly herczeg 
előzékenyen közeledtek a negyedik sarok 
asztal vengégéhez s azt felkérték, üljön 
asztalukhoz.

Ez megköszönte u meghívást, de ud 
variasan visszi utasította; oly meszszire 
ült a másik sarok-asztaltól és annyira el 
volt merengésével foglalva, hogy nem 
hallotta, mik történnek ott.

Ekkor az ifjú megnevezte magát s 
ismételte a meghívást. Erre méltósággal 
emelkedett föl az öreg katonás alak, és 
valódi királyi fenséggel igy szólt : „Gus 
tavssohn ezredes, köszöni e szívélyes meg
hívást, s elfogadja 1"

Chambord gróf és Dóm Miguel őszinte 
nagy tisztelettel hajtották meg magokat 
Svédország exkirálya a szerenosótlen utósó 
Vása előtt, és diadalmasan kísérték öt 
asztalukhoz. A hetedik vendéget az ifjú 
gróf maga vezette a fejedelmi társasághoz 
s ez igy mulatta be magát: „Jósé Carvallio 
Dél-Ameri kából" — mire Chambord gróf 
mosolyogva teve hozzá: „Venezuella eset
leges leeudö államfeje!" Az amerikai fiatal 
ember udvariasan hajtotta meg magát 

franczia exkirály előtt s azután önérze
tesen mondá: „Nem lehetetlen felséges 
Uram!“

Ezen vajmi véletlen találkozás óta 
negyven évnél több múlt e l ; a társaság 
koronás tagjai már régen sírban nyugosz- 
nak. Jósé Karvalhóból csakugyan Venezu
ella köztársasági elnöke lön, noha csak 
szerfölött rövid időre, s igy ö is uralkodói 
számba ment; — egyedül Chambord gróf
ból nem lön az, arai azon hét tagú asztal
társaság többi tnírja volt: ö belőle nem 
lön t é n y l e g e s  u r a l k o d ó .

Szekrényessy Kálmán

gél városunk falai közé, hogy az itt össz
pontosított honvédség felett szemlét tartson- 
A vasúti állomásnál nagy néptömeg várta, 
a perronon pedig a katonai notabilitások, 
élükön H o 11 á n altábornagy, a katona
ságon kívül dr. D u l á n s z k y  Nándor 
megyés püspökünk, mint a kinek a ven 
dége lett az érkező föherczeg, a megye 
részéről B a r t o s s á g h  Imre főjegyző, 
F  o r r a y Iván szolgabiró, a város részé 
röl A i d i n g e r János polgármester 
L e c h n e r h. kapitány és F e k e t e  
Mihály tiszliügyósz. A vonat megérkezése 
után felharsant a lelkes éljenzés s a fő 
herczeg kiszállva a kocsiból fogadta aa 
üdvözleteket, majd a püspök fogatába 
ülve, a Széchényi-téreu át, hol a sorfalat 
képezett gymnasiumi ifjúság lelkesen meg
éljenezte fenséges kollegáját, a kis Józsi 
föhorczeget,— a püspöki rezidencziába szállt. 
Hétfőn és kedden tartattak meg a honvéd
ség zárgyakorlatai, melyek felett a fö
herczeg, kis fiával egyetemben tartott 
szemlét s elismerésének adott kifejezést 
a honvéd csapatok harczias magatartása, 
katonai kiképzettsége, kifogástalan felsze
relése és példás fegyelmezettsége tűnvén 
ki dicséretre raéitólag. A hétfői gyakorlat 
alkalmával érdekes kis epizód merült fel. 
A kis Józsi föherczegnek nagyon meg
tetszettek az ágyuk s azon kívánságának 
adott kifejezést, hogy szeretne egyet <*1- 
durrantani. „Nagyot durran ám az fiam.*1 
Mond a föherczeg, melyre azt válaszolta 
a bátor kis fiú, hogy : „Nincs olyan ágyú, 
melynek durranásától megrettennék !“ Es 
oda állott az ágyúhoz kezébe véve a 
gyújtó-zsinórt, aztán a vezényszóra meg
rántotta s az ágyú eldördült. Kedden este 

föherczeg itt, hagyva fiát, a kis Józsit 
útra kelt és pedig Veröczére, hol 

szintén a honvédség felett tartott szemlét. 
A kis föherczeg elé szerdán a fügymnázium 

osztályából, a kollegialitás fonalán, a 
mennyiben a kis Józsi is II. osztályú 
gymnáziálista: küldötts ;g ment s üdvözölte 
őfenségét — Győrött, az 1. osztról most 
nem régiben kitűnő eredménynyel letett 
viszga alkalmából, melyért a kis herczeg 
szívélyes köszönetét mondott s azután a 
küldöttség tagjainak neve után kérdezős
ködött. Később meglátogatta a gyranázi- 
umot, a templomokat, a városházán is volt 
s midőn a pénztárba ment azon óhajának 
adott kifejezést, hogy szeretné a k a s s z á t  
— b e l ü l r ő l  megtekinteni. A mily n a i v  
épp oly k a r a k t e r i s z t i k u s !  Kívánsága 
teljesült. Délután Z s o l n a y  gyárát láto
gatta meg s innét a bányatelepre rándult. 
A szurtos bánya rendkívüli érdeklődést 
keltett benne, minden iránt igen élénken 
s kiváncsilag kérdezősködött. Csütörtökön 
a vidékre kocsizott. Értesülésünk szerint 
14 napig lesz körünkbe a derék kis fö
herczeg, a ki már is oly népszerűvé vált 
köztünk, mint szeretett kedves atyja. Az 
Isten éltesse!

—  Színészet. Arady Gerö a jövő 
hó első hetében érkezik városunkba szín
társulatával s megnyitja Thalia templo
mát. Programmját e hót folyamán már 
benyújtotta a s/.inügyi bizottságnak. Tár
sulata kicsi, de jónak ígérkezik, minthogy 
igen előnyösen ismert tagokból áll. Lás
suk csak. P a j o r  Emília operette prima
donna és népszinmü énekesnő, D a n c z 
Niua dráma és vígjátéki szende, A r a d y  
Emília naiv, S o ni o g y i n é hősnő, fiatal 
anya, L i t z e n m a y e r  Lilla társalgási 
subrette és ballet-tánczosnö, L i t z e n 
ni a y e r Szidi operetté alt és bailet-tán- 
ezosnö, A r á n y i n é, az általunk már 
igen előnyösen ismert kedves naiva és 
társalgási subrette, N a g y  n é  Könyves 
Mari komikáné, Kovács Ilka, Kertész Mari, 
Banátinó, Szigeti Izabella, Kissné, Kalo- 
csányi Mariska, Kölesei Elvira, Munkácsy 
Teréz kardalnoknök. Férfiak : S o m o gy i 
Károly hős és jellem-színész, E r c z y  Fe- 
rencz operette tenor, D e m i d o r Imre jetlem- 
sziuész, J u h á s z  Sándor operette- és nép- 
szinmü-bariton, B o r á n  d Gyula szeles ko
mikus, C s i s z é r  Kálmán lyrai szerelmes,
A r á n y i Dezső, a mi közkedveltségnek 
örvendő komikusunk, vagy mondjuk nmi n- 
den  C8u-ünk, Kora 1 óssy  József tenor-buflo, 
apa, T ó t h  Antal intrikus, C s e r n y  Ká
roly karmester, K o v á c s  Elemér titkár 
és festő, Gereth Károly, Gulyás Mihály, 
Halász Albert, Tordai Károly, Réthy Ist
ván, Bánáti Ede, Komiéi Gyula. Fekete 
Jakab kardalnokok. — A repertoire-ból 
kiemeljük a következő uj darabokat (értve, 
melyek n á l u n k  újak) „Fédora", —
„Anna" Csikytöl, — „Serge Panine", — 
„Hadjárat a békében", — „Tiszturak a 
zárdában", — „Dragonyosok", — „Nissi- 
ada", — „Olivette lakodalma", — „Koldus 
deák" stb. stb. stb. — Kívánatos volna, hogy 
közönségünk az idén jobban felkarolná a 
színészetet, mint az előző években, a mi 
legüdvösebben az állandó közönség szer
vezkedésével, mentül nagyobb számú bérlet 
létesítésével valósulna meg.

- -  Kinevezés. A közös pénzügymi- 
niszterium R o s  i n g e r  Iguácz pécsi ügy
védet B i h á c s r a nevezte ki ügyvéddé

- A „Pécsi polgári kaszinó“ hét
iön d. u. a városház nagytermében köz
gyűlést tartott, melynek tárgyát az egyleti 
helyiség bérleti szerződésének megkötése 
képezte. A szerződés felolvastatván, annak 
3-ik pontja ellen, mely szerint a hérösz- 
szeg előre fizetendő kifogással éltek egye 
sek, azonban a kiadótulajdonos szigorúan 
ragaszkodott a szerződéshez, ekkép az el 
lön fogadva változtatás nélkül. Ezentúl « 
közgyűlések az egylet uj helyiségében

(gyár-uteza, „Komló-kert11) fognak meg
tartatni.

— Akadémiánkon a „Jog ász-Se-
gélyzö-Egylet" f. h. 21-én alakult meg 
és pedig a következő eredménynyel: el
nök: M i h á l f f y  Ernő, alelnök: F a  té r  
Kálmán, főjegyző: R ó n a k y  Kálmán, 
aljegyző: K o r s ó s  Elemér, pénztárőr: 
J o b s z t B é l a ,  ellenőr: K o s z i  t s Ákos, 
levéltárnok: T u k a c s  Fábián, bizottsági 
tagok: M ii t é n y i  László, P e i t l e r
Imre, R e e h György, L ö s c h Antal.

—  A pécsi kereskedelmi és ipar- 
kamara 1883. évi szeptember hó 24 én 
(hétfő) d. u. 4 órakor saját helyiségében 
(Anna utcza 4. sz. a. I. em.) közülést tart. 
— A napi rend tárgyai : 1.) Elnöki elö-

2.) A kamarai iroda havi
3.) A fŐldm.- ipar és keresk. 

m. kir. minisztérium leirata a magyar-szla- 
von-határon fenálló belépő állomásoknál 
gyakorlatban volt díjszedés beszüntetése 
tárgyában. 4 ) Ugyanazon minisztériumnak 
a gyárakban és iparüzletckh u a'kalmazott 
dolgozó személyzet helyze'é.iek javítása 
érdekében a kamarák és törvényhatósá
gokhoz intézett leirata. 5.) A m. kir. 
technológiai iparmuzeuni inegkeresvénye ki
válóbb iparcziUköknek a nevezett múzeum
ban való ingyenes kiállilhatása tárgyában.
6 . 95 paksi iparos folyamodása Duna- 
Szent-György község országos vásár iránt 
való kérelmének elutasító véleményezése 
iránt. 7. Kindl József kamarai tag bead 
vány a az 1883. évi VII. t. ez. 3. §-bau 
kitüntetett, határidő be nem tarthatása 
folytán h pénzintézetektől szedett kése
delmi kamatok s illetve e határidőnek 
meghosszabbítása végett a pénzügyi m. 
kir. minisztériumhoz intézendő felterjesz
tés iránt. 8. Mautner József szegzárdi 
kereskedő beadványa egy italmérési jog 
esetben a pénzügyi ni. kir. minislerium 

óleményének kikérése iránt.
—  Gazdasági tudósítók. A földmi-

elés-, ipar- és kereskedelemügyi m. kir.
miniszter újabban — H e g y e s s  y László 
hosszuhetényi plébános urat és M é- 
s z á r o s Vineze garéi lakost bízta meg 

pécsi járásra nézve állandó gazdasági 
tudósitój tiszttel.

Családi dráma. A férjnek nem 
volt semmije, az asszonynak volt háza. 
Eleinte, még a mikor uj házasok voltak 
jobban ment a kenyérkereset, ha nem 
csordult, csöppent, az utóbbi időkben 
azonban nagyon befellegzett— S c h e i d e r  
Tamás, igy hívták a férjet, a mindennapit 
sem igen tudta előteremteni, igy történt 
azután, hogy az asszony megunva a 
nyomorúságot, egy szép napon úgy ott 
hagyta férjét, akár szent Pál az oláhokat 
s elment nővéréhez, Rauocsai rendőr 
nejéhez. Scheider fölkereste a rendőrséget 
s kérte, hogy nejét szolgáltassa vissza. 
Ez azonban lehetetlen volt egyelőre , 
minthogy az asszony beteg volt és férje 
se alkalmas helylyel, se pénzbeli tehet
séggel nem rendelkezett, mely pedig ok
vetlen szükséges lett volna uz ápoláshoz.
E fölött annyira elkeseredett Scheider, 
hogy szombaton délután meglátogatta nejét 
s rövid szóváltás után forgópisztolylyal 
mellbe lőtte, utána pedig önmagába lőtt s 
rögtön meg is halt. Egy más verzió 
szerint, azért lőtte volna agyon nejét és 
magát, mert hallomására esett, miszerint 
neje házát nem ő r á ,  hanem rokonaira 
akarta íratni.

—  Gyilkosság. A napák tragikus
kimúlásának krónikája ismét szaporodott 
a napokban egy véres esemény nyel.
R o s z t e r b a l  András bányatelopi mun
kásnak meggyűlt a baja napa asszonyával, 
a ki liétfeju sárkány módjára gyötörte. 
Ez megsokalva napa zsörtölödéseit, be
pálinkázott 8 a mint újra kitört a szó 
h&rcz: fejszét fogott s gulyássá aprította 
napát. A gyilkos azonnal jelentkezett a 
rendőrségnél, mely átszolgáltatta a kir. 
ügyészségnek.

—  Régi forintok. Mégegyszer és 
utoljára figyelmeztetjük a közönséget, hogy 
a régi egyesek e hó végével teljesen 
visszavétetnek a forgalomból.

—  Földadó-alap. Az országos föld- 
adó-bizottság által most már az egyéni 
reklaiuácziók tekintetbe vételéig végleg 
megállapi‘tatott az adó-alap. A p é c s i  
kerület kiterjedése és művelési ága : 
1.333,286 hold szántóföld, 33,218 hold 
kert, 236,950 hold rét, 103,007 hold le
gelő, 13,434 hold nádas, 451,098 hold 
erdő. — Uj adóalap a pécsi kerület.e 
nézve 11.332,860 frt, likvidált ártéri 
költség 329,559 frt, marad — 11.003,301 
forint.

—  Véres verekedés. (Jzv. Kokán 
Horváth Józsefné kaszárnya utczában lévő 
korcsmája 17-én harcz és háború szinhelxe 
volt. A huszárok, mintegy 5—6 -an bo
rozgatás közben összeszólalkoztak a „c z i 
v i l e k “-kel, s kenyértörésre kerülvén a 
sor a henczegö huszárokat kiporolva ki
szorították a korcsmából. Csakhamar egy 
skadron huszár érkezett és megostromolták 
a korcsmát. Ostrom közben egy oda té
vedt ártatlan ember húzta a legrövideb
bet, a mennyiben a fején a vagdalkozó 
vitéz huszárok halálos sebet ejtettek. —
A szerencsétlen sebesült, nóvleg B a t t y á -  
n y i  András még az éjjel a közkórházba 
szállíttatott.

— Halálozás. Zsolnay János neje 
született S e b ő n  Mária f. évi szeptember 
hó 20-An esti 6 órakor élete 46-ik, bol
dog házassága 18-ik évében jobb létre 
szenderült. B*ke hamvaira!



—  A vad-disznók ellen. A múlt 
héten a Jánosi-pusztán és környékén nagy 
vad disznó hajsza volt. Az éhes vadak 
neki estek egy körülbelül 5 holdat tevő 
kukoriczásnak s rövid idő alatt lelakmá- 
rozták a hatalmas területet, ugyannyira, 
hogy annak a tulajdonos alig veheti hasz 
nát. A mezei csőszök és a környékbeli 
puskás emberek összeszedöztek és rádur- 
rogattak a mintegy 35—40 vadból álló 
falkára, a lötávol azonban túlságos nagy 
lévén, egy sem esett e l , hanem ép 
bőrrel megugrottak a közeli rengetegbe. 
Éjjel ismét visszatértek a kukoriczásra, 
ekkor a csőszöknek sikerült egy vadat 
leteremteni a lábáról. Másnap városunkból 
nagy vadász-társaság rándult ki, de bizon 
hiába, mert az előző napon megzaklatott 
vadak tovább álltak egy határral s 
minden fáradozás kárba veszett, mert a 
kunykorodott farkú röfögök már valahol 
Tolnában kukoriozáztak.

—  M ié r t  nem tartatott meg a ba- 
daesonyi bál ? Jól értesült forrásból Írják 
a következő történetkét: A napokban 
antiszemita bált akartak rendezni Bada
csonyban, Solymosy Eszter anyjának se
gélyzésére, — melyen Pauler igazságügy- 
miniszter neje lett volna a lady patronesse.
A bál — elmaradt „a rendezőségtől nem 
függő okok miatt.u A dolog igy történt : 
Pauler találkozott Tisza miniszterelnökkel 
s köztük a következő párbeszéd folyt le : 
Hallottam — úgymond Tisza Paulernek,
— hogy a feleséged antiszemita bált akar 
rendezni. — Remélem, nincs kifogásod 
ellene, — felelt Pauler. — Nekem nincs, 
mondá Tisza, — ha neked nem kelle
metlen, hogy a feleséged oly bálnak lady 
patronesse, melyet én — „be fogok til
tani !u Így maradt el a badacsonyi bál, 
Tisza Kálmánnak nem irigylendő dicső
ségére. - A bálnak betiltása ellen Tackh 
(térő badacsonyi birtokos tiltakozott és 
ellene előterjesztést tett kimutatván, hogy I 
a bálnak nincs antiszemita jellege, hanem j 
jótékonysági czélja : özv. Solymosy János- j 
nénak segély zése, s hivatkozik arra, hogy \ 
a kormány a felmentett, (csak 1-sö biró- j 
ságilag tehát nem is jogerejüleg fel mén- j 
tett) nyíregyházai vádlottak segélyzése I 
ellen, mely pedig nyilván való tüntetés, | 
semmi lépést sem tett, s hogy a bált ren- , 
dező értelmiség több mint elegendő biz
tosítékot nyújt arra, hogy e bál zavar- | 
pásra okot nem ad. — A kormány-biztos 
mindazon által fentartotta a tilalmat. — 
Hát ez önkénynél bizony nem egyéb, s 
jó lesz az ilyeseket jegyzékbe venni al
kalmas időre.

— \A  pápa és a z s id ó k . M lg o s  
Devics József veszprémi kanonok ur a 
múlt szerdán egy hete érkezett vissza ; 
római Htjából, hova azért utazott, hogy a 
pápa ő szentségénél kihallgatást nyerhes- . 
sen. — Rómában 12 napig tartózkodott j 
és ez idő alatt kétszer volt szerencsés ü j 
szentségénél kihallgatást nyerhetni. Az 
első kihallgatás kitüntetőleg majd másfél 
óráig tartott, mely idő alatt ö szentsége 
behatólag kérdezősködött a magyarországi 
viszonyokról. Azon iratra nézve, mely az 
európai lapokban, mint az ö nyilatkozata 
jelent meg, és mely azt tárgyalja, hogy 
a zsidóknál lehetetlen a rituális gyilkosság,
— kijelenté ö szentsége, hogy az nem 
tőle eredt; az egész nem egyéb kohol
mánynál. — A második bucsukihallgatás 
alkalmával atyai áldását küldé a vesz
prémi káptalannak.

—  Spránszkg Ferencz, Veszprém
egyházmegyei kanonok f. hó 8-án a 
múlt szombaton este, hosszas szenvedés 
után, élete 71-ik évében elhunyt.

— Rosszul értelmezték a Talmua 
tanait. — Pénteken beállítottak Blau Manó 
alcsuthi szatócshoz Schvartz Salamon és 
Reisler Salamon izraelita papjelöltek és 
szállást kértek tőle. Blau készséggel adott 
szállást hitsorsosainak. A papjelölt urak 
azzal hálálták meg a szives vendéglátást, 
hogy a házigazda nejének aranyóráját és 
karpereezét eleraelték. Blau reggel vette 
észre a tolvajlást és rögtön kocsira ülve 
a tolvajok után indult. A tolvajokat sikerült 
szombaton reggel az itteni „zöldfa" ven
déglőben elfogni. Tettüket rögtön bevallot
ták, mire a rendőrség Blaunak kiadta jo
gos tulajdonát, a tolvajokat pedig átadta 
a kir. ügyészségnek.

—  Drayonyos hadnagyból püspök. 
Egy bécsi lap hire szerint Schönboru Fe- 
rencz gróf, kit legközelebb neveztek ki 
budweisi püspöknek, még 1866-ban drago- 
nyus hadnagy volt s részt vett az akkori 
háborúban. 1873-ban tette le a papi fo
gadalmat s tiz óv alatt püspök lett belőle. 
Az uj püspök Ausztriának legifjabb püs
pöke: még nem töltötte be a negyvenedik 
életévet.

—  A v a d á s z a t i tö r v é n y  v é g r e h a jtá 
s h o z .  Tudvalevő, hogy az 1883. XX. 
t.-czikk 2-ik § áriak 3-ik pontja, az egy 
tagban legalább 50 holdat tevő földbirto
kok tulajdonosainak egymással Összefüggő 
földjeire nézve megadja ugyan azt a 
jogot, hogy amennyiben ezen tvirületek, 
legalább a 200 holdat megütik, a vadászat 
gyakorlására egyesülhessenek. Az ilyen, 
csak egyesülés utján alakulhatott, önálló 
vadászterületekre nézve azonban, a bel
ügyminiszter, egy előfordult eset alkalmá
ból újabban kimondotta, hogy azok mint 
külön önálló vadászterületek bérbe nem 
adhatók, mert a törvény akkor, a midőn 
az ilyen kisebb földbirtokokra nézve a 
vadászati jog gyakorlására való egyesülést 
megengedte, csakis a kisebb földbirtoko

sokkal szemben gyasorolni kívánt azon 
méltányossági tekintetektől vezéreltetett, 
hogy az ilyen kisebb birtokosoknak is 
mcgadasBék a mód, a vadászati jognak 
saját birtokukon való önálló gyakorlására. 
Ha tehát az ilyen területek bérbeadása 
száudékoltatik, az csakis a törvény 2-ik 
§ a alá nem tartozó földbirtokok és a 
községi tulajdont képező birtokok együttes 
bérbeadására nézve, a 3-ik § ball előirt 
feltételek mellett történhetik.

—  Thiers-adoma. A „ Voltaire“ a 
következő jóizü adomát eleveníti fel 
Thiesröl. A fúzió bukása után Thiers egy 
alkalommal igy szólt egy jobb-középpárti 
képviselőhöz: — Nézze csak uram, a 
monarchiát is csak úgy készíti az ember, 
mint a nyulbecsináltat. Mindenekelőtt 
nyúl kell hozzá. Már most hol vegyük a 
nyulat? — Hiszen itt vannak az Orle- 
ansok . . .  — Eh az Orleansok! Hisz 
ez nem nyúl; még csak házinyul sem . . . 
ez nem egyéb, mint — macska!

—  Miniszter és pinezér. Mint a 
„Nuova Arenau czitnü olasz lap jelenti, 
Veronában a minap következő érdekes 
eset fordult elő: Genala miniszter, a ki 
(Jremonába való egy volt tanulótársától 
és földijétől, a kinek egész pinezérsógig 
vitte fel Isten a dolgát, a következő so
rokkal ellátott névjegyet kapta: „Isten 
áldjon meg! A cremonai vér megmutatta 
Casamicciolában, hogy mit ér !u A mi
niszter ezzel válaszolt: „A cremonai véru 
megtette kötelességét és köszönetét mond 
neked.u

— Értesítés. Dömötör László, méhé
szeti vándortanár f. é. október havában 
megyénkben ismét előadásokat tart a 
méhészet gyakorlati és okszerű kezelésé
ben, mit azzal hozunk a tisztelt lelkészi 
és tanítói kar, valamint más érdeklődők 
tudomására, hogy azokon megjelenvén ez 
irányú ismereteiket gyarapíthatják. Az 
előadások mindenkor d. e. 10  órakor a 
következő sorrendben tai tatnak meg: u. 
m. október hó 5-én Vörösmarthon, 7-ón 
Dárdán, 8-án Monostoron, 9-ón Magyar- 
Bolyban, 11-én Silóson, 13-án Dráva- 
Szabolcson, 14-én Vaiszlón, 15 én Sellyén, 
10-án Dénesházán, 17-én Szt. Királyon, 
18-án Baksán.

köszön etnyilváuitás.
„Tekintetes ur! Köt élességemnek tartom Ön

nek s egyszersmind azon ismerőseimnek, kik nekem 
a svájc/.i labdacsokat javasolták, hálás köszöne
téin kifejezni. E  labdacsok aranyérben, székreke
désben sth. kitűnő hatásúak, mivel sem fájdalmat, 
sem semmiféle kellemetlenséget nem okozva gyó
gyítanak. — Tisztelettel, Gleissner J. hettelgrin- 
beu, Oberleutendorf m. Csehországban.-

Csarnok.
Egy elveszett tavasz kárpótlása.

Mikor az embert épp tavaszelőtől fogva 
négy havi kórágyhoz bilincselte a szenve
dés, akkor igazán elmondhatja, hogy egy 
tavasz esett ki életéből — visszahozhatat- 
lanul; és nem kell hozzá rendkívül érzé
keny kedély, hanem az egyszerű ember 
józan esze, mely mérlegelni tudja rövid 
életünk gyorsan lepergő perezeinek értékét, 
— hogy bánkódjék veszteségén. Mert leg
drágább kincsünk mégis csak azon idő, mely
ben élnünk engedtetik. Mit ér a legnagyobb 
lángész s tevékenységre képes szellemerö, 
ha nem adatik meg neki az idő, a lélek
nek e terrainje, hogy működhessék s ma 
gasztos munkaerőt fejthessen ki? Nyom
talanul, ismeretlenül, haszontalanul elvész.

Tehát száraz számítás szerint is meg- 
sinli az ember, ha testi erőinek fogyatko
zása miatt meddők maradnak némely élet- 
perczei.

Ám az embernek anyagi szükséglete
ken felül lelki táplálék is képezi létfeltételét. 
Szivünkbe lévén gyökerezve pl. a termé
szettel való rokonságnak érzete, — az 
azzal való ölelkezésben leljük a legmagasz- 
tosabb élvet. Vagy néni epedve várjuk-e 
ez ölelkezés kedves évadját, a tavaszt ? 
Midőn a természet ellenállhatatlan „Jó 
reggelt41 üdvözlése átvillauyozza szivünket 
és más milliónyi lénynyel egyetemben, mi 
is odasietünk kebelére s szívjuk éltető 
balzsam-lehelletét, s az „ezer Mindenu 
hozsannájának összhangját háladalainkkal 
kiegészítve, részt veszünk a Teremtő dicsőí
tésében ; midőn a természet bája közelébb 
ragadván magához lelkünk figyelmét, — 
tisztábban látjuk és érezzük Isten létét, 
— s míg lelkünk térdre borul a megfog
hatatlan nagyság előtt, egész valónk egy 
kimagyarázhatatlan érzés által a rög fölé 
emeltetik, s szemünkből büszkén ragyog 
ki a tudat, hogy a teremtés koronája 
vagyunk.

Midőn azonban végzetünk egy ily 
ölelkezés helyett sötétre függönyözott szo
bába zárt, hol súlyos iólekzettel fogadtuk 
a kórágyunkhoz közeledő résztvevőket s 
keserű gyógyszereken tengődve, töprengő 
kíváncsisággal hallgattuk az orvosok sy 
billaszerü consiliumát: hát akkor bizony 
a legegyszerűbb szívvel is kétszeresen 
könyezhetjük meg az igy eltemetett időt, 
melynek emlékkerosztje a szenvedés és 
folirása: egy elveszett tavasz.

Egy ily elveszett tavaszom van ne
kem is.

Ne ijedjen meg kérem senki sem; 
nem fogom veszteségeim felsorolásával un
tatni; hisz magam sem érzem már, mert 
kedves kárpótlásban részesültem érte; — 
megadta az ősz, az aranyhaju Ősz. Tudom, 
hogy kis emberek hajai parányi homok
szemek ott, hol az idő rohamos árja oly

óriási köveket hengerit elő, melyek egész 
társadalmaknak haladását képesek meg
akasztani. Midőn kurvát lázadás, zsidó 
kérdés, sőt egy európa-muszka háborúnak 
lidércze tartja izgatottságban a kedélyeket, 
hogy is tolakodnám én akkor bajaim ho
mokszemeivel a más irányú érdeklődés elé ?

De arról a kárpótlásról, melyben sor
som veszteségemért részesített., már merek 
szólani, mert van benne egy arasznyi kék 
ég, melyet Magyarország borús láthatárán 
megpillanték, mely biztatóul szolgálhat 
mindnyájunknak arra nézve, hogy leg
főbb gondunk ezidöszerint nemzeti cultu- 
ránkra legyen irányítva, mert azáltal oly 
szövetnóket gyújtunk, melynek fénye visz- 
sza fogja verni a küzópkorszak ama sötét 
maradványainak felénk nyomuló árnyékát.

Már túl voltam a lábbadozásnak azon 
fokán, midőn a szenvedő szeretteinek kar
jain ismétli azt az iskolát, melyben cse
peredő korában annyiszor elbukott, t. i. 
midőn egy szerető kéz támogatásánál járni 
tanult. En már annyira voltam, hogy or
vosom azt mondá: „Falura kell mennie!"
A mi a fojtott tüdőnek a levegő, elfogott 
madárnak a szabadság, naphevén tikkadt 
mezőnek a harmat — gyógyuló betegnek 
az a kirándulás. — Pakkoltam tehát.

Ekkor beköszönt hozzám Graits, a 
festő. Ennek a fiatal embernek az a leg
csekélyebb előnye, hogy iskolatársam volt, 
legnagyobb érdeme pedig, hogy — daczára 
mert egy sarja a „Pécs" által annyira 
becsmérelt „ p é c s i  t ű k é n e k "  — nem 
pazaroltatta eredménytelenül magára nagy
lelkű maecenásának ezreit. Egy igény
telen, semmit mutató emberke, aki Rómá
ban, Velenczébcn, Münchenben és Bécsben 
megbámulta ugyan Voronese, Correggio, 
Rafael és Kaulbach örök műremekeit, — 
hódolt magas szellemüknek, de nem ta
nulta őket másolni, hanem tanult önállót 
alkotni, saját eszméit megtestesíteni, — 
költeményeket Írni — festékkel. Ezt per
sze bajjal hiszik azok, a kik úgy tudják, 
hogy ami nem úgy hangzik, hogy : Makart, 
Semiratzky, Munkácsi, Matejko, Baudryn
— az mind szobapiktor; hogy akit nem a 
párizsi Sedlmayer mutat he a világnak, 
akit nem a Figaro melenget a hóna alatt, 
az nem is ember a festészet terén.

Midőn látogatóm szándékomról érte
sült, felkiálta: ez pompás — együtt utaz
hatunk ! És kocsira ülőnk és elinduláuk.

Hogy hova vezet a czél ? Tudtam. 
Nagy-Mányokra indultunk, egy községbe 
a Mecsek hátán túl, melynek szorgalmas és 
módos lakossága jó dohányt termeszt, szép 
és erős lovakat tenyészt es melynek temp
lomát Graits festette. De mindez engem 
kevéssé érdekelt. Az én ezé lom az volt, 
hogy a szent természet kebelén üdüljek s 
kárpótlást szerezzek elvesztett tavaszomért
— és már utunk kezdetén úgy éreztem, 
hogy e czélt el is fogom érni.

Hosszuheténynél letérvén a ország
úiról, a Zengő hegy lábánál eddig általam 
még ismeretlen tájak szépsége terült el 
gyönyörködő szemeink előtt. Eleintén ! 
mindinkább emelkedöcn vezetett az ut és | 
látkörünk a derült ég sugarainál messze j 
elhatott. A Zengő smaragd zöldje, a messze 
délen feltetszö Harsánynak sötétkékjével 
s az ezek közt elterülő halmok és szántó
földek tarka színezete, az átlátszó fényes 
ég — ÖBBzevóve felséges színjátékot ké
peztek és üdítette szemeinket.

Vagy másfél óra múlva jármüvünk 
mély fordulót vön északnyugatnak s attól 
fogva a természetnek egész más jellegű 
szépsége lepett meg. Egy hosszú völgység, 
mely szüntelen való kanyarulataiban majd 
szűk tornáczczá, majd pedig katlanszerüvó : 
változik, — nyúlik el itt egy jó órahosz- j 
szat, és Szászvárott nyílik meg ismét, hogy 
utóbb a tolnai síkra vezessen. Mig tehát i 
eddig a tengermesszeségü látkorben az 
ember lelke a távoli vidékek áldott virá- 
nyai fölött szárnyalt, — addig itt a kor
látolt térközben a mélység és magasság 
látványa inkább önmagunkba fordítja te
kintetünket s figyelmünk közelebb eső pon
tokhoz és jelenségekhez bilincseltetik. Min
den perez újabb hegy- és völgy-alakzatot 
tüntet föl, inig jobb- s balról magasra nyúló 
erdőségek beljéböl titkos hangokat vélünk 
hallani, — de nem az őserdők megriasztó, 
kísérteties zúgását, — sokkal vidámabb-, 
hivogatóbb-, biztatóbbak e hangok. Ez 
ifjú erdők hajlongó törzsei, zsenge ágai, 
élénk lombjai a legnemesebb kultúráról 
tanúskodnak, mely a káptalan gondossá
gának köszönhető, — mert éktelen irtások 
és kopárságok szinterét tárná elénk e hely, 
ha a káptalan nem növelte volna ez uj 
csemetéket, és aki ismeri az erdők áldásos 
befelyását a földkulturára, — az csak 
hódolattal adózhatik az itt jelentkező böl
csesség kezenyomának.

Régiségeknek sincs hiányában e vi
dék. Magyar-Egregytöl délre 4—5 ölnyi 
magas romok kandikálnak ki az erdős 
hegységből, melyek niaig is Máré várának 
neveztetnek, és melyek felöl Brüsztle 
följegyezte, hogy még 1318-ból valami 
Bugar István nevű lovag várának marad
ványai, kit tulajdonjogában még Róbert 
Károly erősített meg 1316-ban, Izdinech 
és Munuzlou hősies megvédéséért; hajda
nában falu is volt e helyt, mely lelkész
szel birt és pápai tizedet tartozott fizetni. 
A környékbeli németség „Türkengipfel“- 
nek nevezi és sok kísérteties dolgot regél 
még fennlevő, de teljesen még nem ismert 
óriási alagutjárél.

Az út, melyet a kacskaringén folyású 
Egregy vize kisér itt élénk kígyóival és 
fényes pikkelyü halaival, — mód felett

dőezögös, hogy szinte jól esett, midőn az 
országutra érve, Szászvárott, Kiss szobrász
nak szülőháza előtt rövid időre megálla
podtunk, miközben Graits müvésztársáról 
és római életükről sok érdekes dolgot be
szélt el, egy szép művészi kört varázsolván 
elömbe, melynek eleme a tudvágy, mun
kásság és dicsőség eszméje volt.

(Folytatása a jövő számban.)

A  közönség köréből. 

K rém  örökösei

a hibás vizsgálat áldozatai.
I.

Baranyamegye , Feked községében 
Krém Boldizsár árva-atyának 1870. évben 
történt gyászos kimúlása után Petz János 
vette át a községi árvatárt, a ki azonban 
csakhamar kövvette túl világi útjába elődét, 
meghalt 1873-ban. Most Rickert Péter 
kezébe került az árvatár. Az uj árva-atya 
6747/1873. árvaszéki szám alatt be
utal vány ozási végzést kapott 511 frt 71 
król, mely összeget ö azonban sohasem 
kapott kezeihez, de nem is kaphatott, 
mivel második előde Krém Boldizsár
1869. évi június hó 20-án vett fel.

Erről csakhamar jelentést is tett a 
megye* árvaszókhez, mely jelentésre afekedi 
árvatár megvizsgálása végett 630/1875. 
sz. a. végzéssel Náray Gyula számvevő 
küldetett ki.

Mit tett Náray?
Megvizsgálta az összes Feked köz

ségben tartozó árvatári iratokat s talált 
olyan árvákat is a hagyaték-tárgyalási 
akták közt felfedezett nyugták alapján, a 
kiknek nyoma sem, volt az árva atyai 
számadásokban. — És pedig Krém Boldi
zsár két ilyen árva részére vett fel pénzt és 
adott róla nyugtát, az egyiknek 20/6. 
1869. költekezéssel 511 frt 71 krt nyug
tázott, a másiknak 16/3. költekezéssel 
132 irtot, mely két összeg 1875-ik év (a 
vizsgálati év) végéig kamatostól 838 Irt 
41 krra rúg.

A Krém után következő árva-atya, 
Petz János pedig négy árva részére vett 
tel oly pénzt, meiyröl a számadásokban 
nem lön említés téve. Egynek 15/8. 1872. 
dátummal 100 frtot nyugtázott, egy má
siknak és harmadiknak 1/ 1 . 1/ 7. 1873.
dátummal 350 frt 29 krt tevő összegről 
állított ki nyugtát, végül egy negyediktől 
15/4. 1873. dátummal 176 frt 69 krt 

j vett tel, mely összegek kamatostól 1875 ik 
év végéig 698 frt 33 krt tesznek ki.

A számvevő ur a fenti summákat, 
mint passzívákat számadásba tette Rickert 
Péter árva-atyának, a ki azonban sokkal 
élesebb eszü ember volt, mint sem hogy 
oly numerákért vállaljon felelősséget, a 
melyeknek megfelelő összeg hozzá nem 
jutott, a miért is kijelentette számvevő 
urnák ez elleni tiltakozását.

Íme a nehézség s a bonyodalom.
A számvevő ur azonban akár csak 

Nagy Sándor a gordiusi csomót egy 
kardvágással, — egy tollhuzással törülte 
el az akadályt.

Krém k. k. örököseit megillető 
summát kitörülte az árvatári számodásból. 
Ez összeg 1875. év vegéig 2241 frt 45 
krt tett ki.

Így fedezve lön nemcsak Krém res- 
táncziája, a 838 frt 41 krt tevő összeg, 
hanem kiegy enlittetett Petz 698 frt 33 
kinyi hátraléka is, sőt még Rickert Péter 
árva-atyának is maradt 7ü4 frt 71 kinyi 
fölöslege.

Fájdalom, a kétségbeesésig kínos fáj
dalom, hogy ilyen is inegeshetik az ég 
alatt, a föld színén.

Egészen helyesen történt volna, ha 
Krém hagyatékából levonják a 838 frt 
41 krt, mint oly összeget, melyet ö felvett 
s melyről ö kétségkívül számolni is tarto
zott volna.

Nemkülönben úgy kívánta volna a 
józanság követelménye, hogy P e t z  után 
felmerült hátralék, Petz hagyatékából térít
tetett volna meg, az azonban nyilvánvaló 
visszaélés az n-edik hatványon, hogy egy 
ember kárára még a mások hibáját is 
ráróják.

Az igazságtalanul megsemmisített ösz- 
szeget meg kell téríteni, ez törvényekben 
gyökerező követelmény.

Krém kiskorú örökösei részére kezelt 
összege 838 frt 4 kr. méltányos levonása 
után 1403 frt 41 kr., ineiy összeg múlt 
1882 ik év végéig kamatozva 2090 frt 
53 kr.

De vájjon ki tóritse ezt meg?
Első sorban Petz örökösei 698 frt 

33 kr. töke és kamatainak erejéig, mint
hogy ez összeggel ők tartoznak és mégis 
Krém örökösei kárára vétetett meg, — 
lenne a tartozás 1882. év végéig kiszámí
tott kamatokkal 1040 frt 51 kr.

Másod sorban Rickert, ki 704 frt 71 
krt sajátított el jogtalanul, ez összeg pe
dig 1882-ik év végéig kamatozva 1050 frt 
2 kr.

így Petz örökösein és Ilickerten jo
gosan megvehető k é t  összeg, mely kitesz 
kamatostul 1882-ik év végéig 2090 frt 
53 krt — helyreállítaná ama egyensúlyt, 
a melyet a számvevő ur megzavart.

Lész-e a baj orvoslására segély nyújtva, 
azt még most neui tudom, de hogy minden 
igazsagszeretö ember belátja, hogy ez 
égbekiáltó visszaélés, az bizonyos.

Ennyit egyelőre!

Mihályi Mátyás.

Miként hajtatnak végre a minisz
teri rendeletek Baranyában ?

A m. kir. kormány az 1868. évi is
kolai, nemkülönben az 1875. évi tanítói 
nyugdíjtörvények által, miként ezek szel
leme sejteti tanügyünkön épugy, mint ta
nítóink ügyén remélhetőleg lendíteni 
szándékozott; talán, hogy megkönnyebitse 
halálát annak, a ki életét a népnevelésnek 
szentelve, örökségkópen egyebet nem 
hagyhatott hátra vagyontalan özvegynél s 
gyámoltalan árváknál. Aki a tanítói hi
vatással tisztában van, bizonyára meghajol 
e szándék, e törvény előtt; mert aki kö
zös ügynek szenteli erejét, naphosszat 
iskolában tölti idejét, mig mások család
jaik érdekében fáradozhatnak, méltó, hogy 
közös erővel segittessék — gyámolitaBsék 
vagy önmagán, vagy hátrahagyott család
jában. Ez okból szentesittetett az 1875. 
évi 32. t. ez.; ez okból keletkezett 
ugyanezen törvényezikk 44. §-ából ki
folyólag az 1879. évi decz ll-é n  35111. 
sz. alatti miniszteri rendelet, vagyis a 
„Ratio educationis41 ide vonatkozó felele
venítése, melyhez képest az országos 
nyugdíjasok közé fel nem vett tanitók s 
özvegyeik, az iskolafentartó felekezeti, 
vagy politikai községtől nyerik nyugdijai
kat. De vájjon végrehajtatnak-e e tör
vények, e miniszteri rendeletek ? Avagy 
ha a törvény tanítóról, vagy pláne annak 
özvegyéről szól, akkor annak végrehaj
tásán csak amúgy könnyedén túltesszük 
magunkat.

Értse, aki fölfoghatja, de ón csakugyan 
képtelen vagyok fölfogni azt, miként 
legyen lehetséges, hogy a még 1880. é v i  
nov.  6 án 29050. s z. a. k e l t  m i n i s z 
t e r i  r e n d e l e t ,  tnikép ignoráltathatott 
el annyira, hogy vagy a járási szolgabiró, 
vagy a falusi jegyző közönyösségén meg
akadva, a mai napig, vagyis 1883. é v i 
s z e p t .  20- á i g se legyen végrehajtva.

A nyugdíjazási ügyek csigalassúsága 
szülte az 1881. évi 16577. sz. a. kelt 
miniszteri rendeletet, melynek értelmében, 
hogy az ügyefogyott özvegyek m i h a m a 
r á b b  segélyt nyerjenek, a megyei alis
pánok bízatnak meg saját hatáskörükben 
a nyugd. választmány meghallgatása n é l 
k ü l  is intézkedhetni s mégis fenuidézett 
miniszteri rendelet még máig sincs végre
hajtva.

Távol legyen tőlem azonban e mu
lasztást a megyei ulispan ur ü nagyságának 
felróni akarni, hanem annyi sikertelen 
lótás-futás, folyamodás, kérelmezés és 
sürgetés után mégis valószínűnek kell 
tartanom azt, hogy ez ügy csak akkor 
fog valahára megoldatni, ha a megyei al
ispán ur ü nagysága, vagy Trefort mi
niszter ur ö exczellencziája, személyesen fog
ják látogatásaikat tenni az illető járási szolga
biró 8 a községi jegyző uraknál s ha ezek 
benevolencziájához még a falusi bírónak 
beleegyezését is megnyerniük sikerülend, 
akkor hiszem, hogy valahára dűlőre ju t 
ez odiózus ügy. A kir. tanfelügyelösóg 
részéről a hozzája benyújtott sürgető fo
lyamodvány kapcsán szintén tétettek lé
pések, ám mind hasztalan! Szegény özvegy 
most ügyvéd által sürgetteti ügyét, eddig 
azonban az eredmény =  0.

A tekintetes közig, bizottság kellő 
tájékozása végett, hogy fenuidézett mi
niszteri rendeletnek valahára érvényt 
szerezni kegyeskedjék s e m i n i s z t e r i  
r e n d e l e t  végrehajtása előtt valahol 
egerek martalékává ne legyen in concreto 
meg kell említenem, miszerint a nyugdíja
zandó özvegy: néhai Werkmeiszter József 
német-palkonyái tanító neje, kinek ügye 
vagy a nagytótfalusi körjegyzőnél, vagy 
a siklósi szolgabiró ur irodájában várja 
a jóakaró feltámasztást.

t ie id  János,
tani tó képe zdei tanár, 

az özvegy megbízottja.

Nyílt levél Gárdick József urnák, 
minta báttaszéki dalárda elnökének.

Nehogy a n. ó. közönség, mely az ön 
nyilatkozatával félrevezettetett, elhigyje 
azt, mit ön a „Pécsi Figyelő41 ez évi 34. 
számában közzétett, kénytelen vagyok 
jelen nyílt levél Írására.

Tisztázzuk tehát a dolgot!
Először is határozottan visszautasítom 

azon vádat, jobban mondva rossz helyen 
alkalmazott boszuállást, mely az ön köz
leményében kifejezést nyert, hogy t. i. az 
én jelenlétem az igen tisztelt pécsi dalárdái 
tagok közt általános megbotránkozást szült 
volna; ellenkezőleg áll a dolog tisztelt 
elnök ur! Az ön közleménye, melyen 
ugyancsak meglátszik a rossz akarat, ger
jesztett megbotránkozást, miről tanúskodik 
a pécsi dalárda érdemes karmesterének 
múlt hó 30-án kelt és hozzám intézett 
levele, melyben határozottan tiltakozik 
azon feltevés ellen, mely önt közleménye 
írásánál vezette.

Tudvalevőleg elnök ur, kinek melles
leg megjegyezve elóvülhetlen érdemei van
nak a helybeli dalárda körül (?) nem is 
volt Mohácson. Ugyan honnan menthette 
mély alapú referádáját a mohácsi vészről, 
mely annyira fenyegette a helybeli dalárda 
országos hírnevét ? ! Talán csak nem 
fivéremtől, Dörnyei Ferencztöl ?

Es mondja csak elnök ur, nyert ön 
az egylettől megbizást arra, hogy engem 
egyik számos éven át működő tagját az 
egyletnek, minden alapos ok nélkül ledo
rongoljon ? Ki hatalmazta önt fel arra, 
hogy az egylet aláírását használja rossz
akaratú közleményénél? Az eg jle t?



Ezt tagadom. Valamint tagadom azt
is, hogy önnek legcsekélyebb joga is volna 
az egylet meghallgatása nélkül bárkit is 
az egylet nevében coram publico meg
támadni.

Avagy oly biztos alapon áll dalár
dánk léte, hogy a müködö tagokkal ngy 
bánjunk mint Csáky szalmájával? Ko
ránt sem hiszem.

Különben ön csak düpirozva lett oly 
egyén által kinek az intrigua második 
énje. Önnek vétke abban áll, hogy mint 
magánember az egylet nevében szólt; 
mert az egylet közgyűlése és illetőleg vá
lasztmánya határozata nélkül ön csak 
mint magánember, vagy ha úgy tetszik, 
mint egyleti tag szólhat. De meggondo
latlanul cselekedett akkor, midőn bará
tokkal pobározás közötti éneket ön con- 
oertnek declarál. Persze az ön referense 
az „inter pocula" éneket azonosítja a 
concert énekkel — elég önkénynyel.

így történt azután, hogy ön rossz
akaratú referense tudósításával felfegyyer- 
kezvén az igazság- és jogtalanság terére 
lépve indokolatlan támadást intézett elle
nem, talán azért is, mert csekélységem 
poharazás között azon rettenetes bűnt kö
vet el, hogy a pécsi dalárda igen tisztelt 
tagjaival egy éneket elénekelni merészke
dett és ennél az ön referensének tetszé
sét kiérdemelni nem volt szerencséje.

Közleményének második bekezdése
ben foglalt azon állitása, hogy én egyle
tünk tudta megbízásából nem cselekedtem: 
igaz, de igaz az is, hogy az ön tolako
dását a közlemény Írásánál általánosan 
rosszalják.

Végezetül ajánlom önnek, hogy ha 
olyannyira szivén hordja az egylet pros- 
peráczióját, akkor köszönjön le az elnök
ségről, mert már eddigi basáskodása által 
is az egylet fennállását illusoriussá tette, 
mert velem együtt többen megválnak az 
egylettől, nem tűrhetvén az önnek minden 
alkalommal felhasznált önkénykedését. 

Báttaszék, 1883. szept. 8.
Schiller József.

Tekintetes Szerkesztő ur!+)
A „Pécsi Figyelő" f. é. szept. 8-án 

megjelent számában Garzó Pál urnák cse
kély személyemmel foglalkozó szánalmas 
ügyetlenkedéseire kijelentem, hogy azokra 
mint részben utczai — kofához illő 
pletykákra, részben rosszakaratú s a 
hajdani barátság bizalmával nemtelenül 
visszaélő ferdítésekre a közönség iránti 
tekintetből, valamint G. P. iránti szána
lomból érdemlegesen válaszolni nem fogok. 

B.-Sellye, 1883. szept. 15.
Zsoldos Lajos.

*) Garzó Pál nr a közleményének igazolását 
tárgyazé bizonyítványokat hozzánk lieköldötte, en
nek megjegyzésével adtunk helyet ezen közlemény
nek egész teijedclmóben, Szerk.

Irodalom .

=  Uj zenemű. Menner és Schleunig 
zenemükereskedésóben Szegeden megje
lent: „Magyar induló" a szegedi uj hid 
megnyitása emlékére zongorára két kézre 
szerzé Menner János zenedei tanár. 10-ik 
mii. A fer.nti niü általán magyar jellegű 
és csinos czimképpel van ellátva, mely a 
hid utc^áit és az uj hid egy részét ábrá
zolja. Ara 80 kr. 60 kr elöleges beküldése 
után bérmentve küldetik meg.

M  A „Nemzeti könyvtáriból Aigner 
Lajos pártolásra érdemes vállalatából is
mét tiz füzet (126— 136-ik) jelent meg, 
régibb irók müveiből. Kazinczy Ferencz 
„Magyar Pantheon“-jából (életrajzok) 2-ik 
és harmadik füzetet kapjuk, megkezdődik 
egyszersmind Czakó Zsigmond színmüvei
nek közlése. A most megjelent három fü
zet a „Kalmár és tengerész", a „Végren
delet" czimii drámákat adja. Balogh Zoltán 
„Alpári" czimii verses regényéből a két 
első füzet, színmüveiből a 4-ik füzet, ver
ses müveiből pedig a 3-ik tüzet hagyta 
el a sajtót. Sárosy Gyula színmüveiből is 
van egy füzet, a abban „Aristudem" 
czimü szoniorujáték, melyet Sárosy olasz 
ból Mónitól fordított. Egy füzet ára 30 kr.

=  A „Vasárnapi Újság-* szept. IG-ki száma a 
következő tartalommal jelent meg: A nemzeti 
színház igazgatói: 1. Paulay Ede. 2. Erkel Sándor.
— Olaszországhoz. Költemény. Ifj. Ábrányi Kor
néltól. —  A kerületi orvos. Turgenyev Iván rajza. 
Oroszból. Csopey Lászlótól. —  Morvát vitézség.
— Jolán. Angol regény. Irta Black William. — 
Tüzokádók kitörése Jáva szigetén. — Négy nap 
Máramarosban. IV. Szász Károlyiéi. — Madagasz
kár uj királynője. — A  pálmák. —  Irodalom és 
művészet. —  Közintézetek és egyletek. — Mi 
njság? — Halálozások. — Szerkesztői mondanivaló.
— Sakkjáték. —  Heti naptár. — Képek: Paulay 
Ede. Erkel Sándcr. — Pálmák: 1. Uj-granadai 
viasz-pálma. 2. Brazíliai Mariti- vagy Mauritia- 
pálma ; legyező-levelii pálma-típus. 3. Abiszsziniai 
draczéna. 4. Palmira-pálma. 5. Tliebaiszi dumpálma. 
6. Corvpha-pálma, melynek levelei, korok szerint, 
különböző állásban vannak. 7. Indo-kinai Caryota- 
pálmák. 8. Pálma-tipnsok. 9. Raphia puduncnlata, 
Madagaszkár pálmája. 10. Inaja, Brazília pálmája ; 
szárnyaslevelü pálma-típus. 11. Aréka-pálma. — 
Jolán. — A javai katasztrófa: A szunda-szoros 
keleti partja, szigetei, s Anger kikötője Jávában. 
Krakatoa sziget a Szonda-szorosban, a vulkáni 
kitörések központja. A Szunda-szoros, Auger felől 
tekintve. —  Madagaszkár uj királynője. — A 
„ Vasárnapi Újság1* előfizetési ára negyedévre 2 frt, 
a „Politikai Ujdonságok“-kal együtt 3 frt.

=  Megjelent a Magyar általános levelező 5-lk 
füzete. (Szerkeszti Knorr Alajos, kiadja ifj. Nagel 
Ottó Budapesten.) E füzetben folytatja a szerző 
az ajánló levél minták közlését. Ezntán ismerteti 
*  felmondást tartalmazó leveleket és tiz példával 
világosítja, ismerteti a feddő, dorgáló és szemre
hányó leveleket, azok kellékeit, ezekre adandó 
válaszokat és az e nemű levelekből huszonegy

példát közöl; szól a mentő és igazoló levelekről, 
meghatározza a kettő közti különbséget, ismerteti 
azok tartalmát, az adható válaszokat és tizen
nyolca felvilágosító példát hoz. Az után értekezik 
barátságos levelekről, ismerteti azok rendelteté
sét, azok tartalmát és figyelmeztet mindazokra, 
a mikre a hasoutartalmu levelek írásánál különö- 
figyelnünk kell. Ez érdekes füzet ára 30 kr. 
Ugyancsak ifj. Nagel Ottó kiadásában teljesen 
megjelent „Önügyvéd" füzetekben félkötetbeu és 
kötetben is kapható.

=  „Pozsony“  czim alatt Ráth Ferencz fele
lős szerkesztő és kiadó tulajdoni > • f. é. okt. 1-től 
kezdve napilapot ád ki ugyanc.-ak Pozsonyban. 
— Kiadja pedig, mint előfizetési felhívásában 
mondja, — mert a pozsonyi magyar nyelvű lap 
zsidó kézre jött s ennél fogva hazánk és a ke
reszténység érdekét nem szolgálja. —  Iránya 
független lesz, minthogy a kormányzat irányát el
itéli, az egészen programmtalau és színtelen 
ellenzékhez nem csatlakozhatik, de a független
ségi párthoz sem, mely oly pártelveket állított 
fel a zsidó kérdésben, melyek nézetével ellen
tétben vannak. Ebből azt látják, hogy a lap 
zsidóellenes lesz. — Előfizetési ára évnegyedre 
3 frt 50. — Egy hóra 1 frt 20 kr.

== Magyar Helikon. Stampfel Károly királyi 
udvari és akadémiai könyvkereskedő kiadásában 
Pozsonyban megjelenő „Magyar Helikon" mely 
hazánk elhunyt nagyjainak rövid életrajzait közli, 
valóban hézagot pótló vállalat. És igy nem mu
laszthatjuk el, hogy ezen jeles tartalmánál, diszes 
kiállításánál és olcsóságánál fogva egyaránt figye
lemre méltó vállalatot az olvasó-egyleteknek, nép-, 
családi és iskolai könyvtároknak a legmelegebben 
ne ajánljuk. Eddig megjelent az első kötet tel
jesen, mely 10 füzetben 2 írtért vagy diszes kö
tésben 2 frt 50 krórt kapható és a második kötet 
füzete Kazinczy Ferencz és Garay János élet
rajzaival.

=  Irodalmi Értesítő. Azon több oldalról 
nyilvánított óhajnak megfelelőiig, hogy az Idézetek 
Tára ne "könnyen elhányódó havi füzetekben, 
hanem kötetekben jelenjék meg, az eddig megjelent 
hat füzetet, mely a világirodalom mezejéről közel 
ezer szerzőtől több mint kétozerkétf-zaz idézetet 
hoz, egy kötetben is kiadtuk s I frt 50 krért 
posta fordultával díjmentesen küldjük meg. — A 
„Havi Füzetek44 kiadóhivatala Budapest, II. Donáti 
u. 3. .

=  Kritikai tanulmány. Tewrewk Árpádtól 
ismét megjelent egy füzet Simonyi nyelvtana fe
letti kritikával. —  Szerző ur valóban kitűnő 
szolgálatot tesz, midőn S. uyelvrontását kellő 
világításba helyezi. — Megrendelések a szerzőhöz 
Budapest Lovas-ut 64. sz. intézendők.

Közgazdaság.

Felh ívás a hazai gyüm ölcs
term előkhöz.

Az országos m. gazdasági egyesülőt 
már az elmúlt évben egy gyümölcs-minta 
csarnokot létesített azon czélból, hogy 
eladásra szánt gyümölcs mutatványok ki
állítása által a nemes gyümölcsöt a buda
pesti és más fogyasztó közönséggel meg
ismertesse s ez által a termelő és fogyasztó 
között közvetlen összeköttetést létre hozzon.

Ma, midőn az országnak bö gyümölcs- 
termése van, a gyümölcs-minta s annak 
intézménye kétszeresen szükséges, mert 
tudvalévő körülmény az, hogy budapest 
nemes gyümölcs szükségletét eddigeló nagy 
részben a külföld fedezte s jelen évi bö 
termésünkkel végre meg kell tennünk a 
kísérletet arra, hogy az ország fővárosában 
a hazai gyümölcscsel az idegent kiszorít
suk. Hogy azonban ezt sikerrel tehessük, 
figyelmeztetnünk kell hazai termelőinket 
két hörtilményre: 1 -szür a kellő csomago 
lásra, 2 szór és különösen arra, hogy csakis 
a mutatványnak megfelelő árut küldjenek 
be. A fővárosi gyümölcskereskedök azért 
fordultak főleg a külföldhöz, mert onnan 
jól csomagolva, és mutatványnak mindig 
megfelelő árut kaptak, ellenben tele van
nak panaszokk al a magyar termelők ellen 
kik sem csomagolásra nem ügyelnek kel
lően, sem arra, hogy a mutatónak meg
felelő gyümölcsöt küldjék. Hogy tellát a 
fővárosi gyümölcskereskedök e méltányos 
panasza a jövőben alappal ne bírjon, szük
ségesnek tartjuk a termelő közönséget 
1 szőr a csomagolásra nézve figyelmeztetni 
és felhívni figyelmét arra, hogy sértetlenül 
az alma, körte és más gyümölcsfélék ko
sarakban (ez előnyösebb) vagy ládában 
úgy szállíthatók, hogy ha a gyümölcs lő
hető szorosan rakatik egymás mellé, úgy, 
kogy az utón rázás által helyéből ne moz
dulhasson. Akár papirosba (sokan ezt tart
ják legjobbnak), akár finom sarjuba vagy 
polyvába történjék e csomagolás, ezen elvet 
sohasem szabad szem elöl téveszteni. Egy 
másik fontos követemény a szállításnál 
még az is, bogy a gyümölcs folyton czir- 
kulálú levegővel bírjon, s azért is ha a 
szállítás ládában történik oldalai több he
lyen kiszurandók, hogy az igy támadt 
nyitásokon a levegő szabadon járhassa át 
a gyümölcsöt.

Egy másik fontos körülmény az, hogy 
a mutatványnak megfelelő gyümölcs kül
dessék be. Erre nézve szükséges volt a 
gyümölcs-mintacsarnok szabályzatát azzal 
pótolni, — hogy az eladott gyümölcs át
vételénél a vevő a mintacsarnok kezes
ségét igénybe veheti s ha ez a szállított 
árut nem találja mutatványszerünek, az 
esetben az áru vieszautasittatik. S hogy 
ennek érvénye legyen, még az is felvétő 
tett a szabályzatba, hogy minden kistermelő 
ki a gyümölcs-mintacsarnok utján árusítja 
el terményét, köteles magát alávetni a 
mintacsarnok szabályzatának.

A téli gyümölcsévad nemsokára kéz 
detét vevőn a mintacsarnok is elkezdendi 
működését s azért a szabályzatból föl
említjük a következő pontokat: Az el
adásra szánt gyümölcsből 1 — 1 és fél 
kilógramnyi mutatvány küldendő be az 
országos gazdasági egyesülethez. A ter
melés helye a vasuttóli távolságának, 
ugyszinte az eladásra szánt mennyiség 
megnevezésével. A beküldő tartozik a 
darabonkénti egy métermázsánkénti árat 
megnevezni úgy az eladás helyén, mint

loco Budapest. Ila  azoban az árra nézve 
tájékozva nincsen, akkor a mintacsarnok 
kezelösége részéről az esetleg történt 
kínálatok az eladóval közültetni lógnak.

Az országos gazd. egye sülét 
elnöksége.

G abona-árjegyzék.
Páca. az. kir. városában 1883. évi szeptember 
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) legalábbvalé . . . . —
i j í  . . . . . . 7

Kukoricza ) középserü . . . 6
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Széna ) 3
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Szerkesztői pósta.
Tarnócty Lajos nmük, Mágnes. — Dr. 

dey Jáuos úr Hajdu-Szoboszlón lakik.
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Ü T  3 ^  i  1 1  - 1 é  r _  *)
Tudomására hozom a t. ez. közönség

nek, hogy

ü gyvéd i irodámat
Kistér 11. sz. a. házból a K is té r  1. szánni 
(Jag e r-fé lc )  házba tettem át.

Pécsett, 1883. szept. 21.
Dr. Kereky Mihály,

273. (3— 1) ügyvéd.

B o l g á r  K á l m á n
ügyvéd Pécsett, irodáját f. évi ok tóber lió 1 -tol

a Majláth-tér (Ujpiacz) 5-ik számú
házba teszi át. 271. (3— 1)

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

ÜT_A_G-TT F E R E N C Z
laptulajdonos.

Haksch. Em il. K is  József
felelős szerkesztő. szerkesztőtárs.

Hirdetések:

Árverési hirdetmény.
A pécsi kir. törvényszék közhírré | 

teszi, hogy Juzsa János és Tóth János 
végrehajtatókuak Bekány Eleonóra végre- j 
hajtást szenvedett elleni ügyében Kőim 
Lipót szaporezai lakós késedelmes vevő j 
ellen a visszárverés elrendeltetvén a viszlói i 
98. sz. Ijkvbe foglalt 93*- hrsz. ház és \ 
belsőségnek Bekány Eleonórát illető fele j 
400 frt ezennel megállapított kikiáltási I 
ár mellett Vaiszló községében a községi 
bírói lakban 1883. évi október hó 3-ik 
napjának cl e. 9 órájában megtartandó 
nyilvános árverésen szükség esetében a 
kikiáltási mint becsáron alul is eladatni fog.

Az árverezni szándékozók tartoznak 
bánatpénzül az ingatlanok kikiáltási mint : 
becsár 10%-át vagyis 40 forintot kész- j 
pénzben vagy óvadókképes értékpapírban j 
a kiküldött kezéhez letenni.

A vevő köteles a vételárt három j 
egyenlő részletben es pedig az első részt ; 
az árveréstől számítandó 1 hónap alatt, a 
második részt 2 hónap alatt es a harmadik 
részt a bánatpénz betudásával 3 hónap alatt 
minden egyes vételári részlet után az ár
verésnapjától 6%  kamatokkal a pécsi kir. j 
adó mint letéti hivatalnál szabályszerű letéti j 
kérelemmel lefizetni.

A pécsi kir. törvényszék mint telek
könyvi hatóságnak 1883. augusztus hó 18. 
tartott üléséből.

Kiadta

Dr. Karay
270. (1 — 1) kir. törvényszéki jegyző-

1883

Árverési hirdetmény.
A pécsi kir. tszék mint tkvi hatóság 

közhírré teszi, hogy Berták János végre
hajta tnak  Kis Kováts József és neje 
Marczi Teréz végrehajtást szenvedő elleni 
300 frt tőke-követelés s jár. iránti végre
hajtási ügyében a kir. tszék, a szentlőrinczi 
kir. jbiróság területén lévő Bodony köz
ségben fekvő a bodonyi 40. sz. tjkvben 
felvett 1% teleknek Marezi Terézt illető 
felére az árverést 161 írtban ezennel meg
állapított kikiáltási árban elrendelte,és hogy 
a fennebb megjelölt ingatlan az 1883 évi 
október hó 26-ik napján cl. előtt 10 óra 
kor Bodony községben a bíró házánál
megtartandó nyilvános árverésen a meg
állapított kikiáltási áron alól is ela
datni fog.

Árverezni szándékozók tartoznak az 
ingatlan becsárának 10% -át vagyis 16 frt 
10 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 élteimében a bánatpénznek a 
bíróságnál elöleges elhelyezéséről kiállított 
szabályszerű elismervényt átszolgáltatni.

Kelt Pécsett, a pécsi kir. törvényszék 
mint telekkönyvi hatóságnak 1883. évi 
augusztushó 10-én tarlóit üléséből.

Kiadta
Brodszky Béla

kir. törvényszék' jegyz2G9. (1 — 1)

S
Sütöde bérbeadó!

Pécsett, Ferencziek-utcza 17-ik 
számú házban lévő

r é g i  jó  h írb e n  á lló

Kummer-féle sütöde
hozzá tartozó lakosztállyal együtt, 
f. é. október 1 -töl bérbeadó.

Bővebbet ott lakó tulajdonosnál.
264. (3—2)

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

jeles lintásu gyógyszer a gyomor min
den bántalmai ellen,

és fő liil inul hatatl a n az ét- 
vágy-hiány, gyomor- 
gyengeség rosszaim 
lehelet, szelek, sava- 

\  nyu fell»iifőgés, kó- 
lika, gyoniorbiiruf, 
gyomorégés, lmgykö- 
képződés, túlságos 

uj a lka képződés sár
gaság, undor én há
nyás, tofájás (ha az a 
gyomorból ered), gyo- 
morgörcs, székszoru- 

l>J£i ,aí’ a Kjonioriiíik tul 
terheltsége étel és ital 
által, giliszta lép ét 

3 - ” ^  mgj betegség, ara ny
eles bántnliiiak ellen, 

E g y ’ ü v e g c s e  á r a  l i a s z n á -
h U l  u t a s i t á s s  i i  e g y  i i l l  :1 5  k r .
Kapható: Pécsett B a lá s  Ödön , Kovács M i 
há ly  és S ip öcz  István gyógyszerész á ra k n á l. 
Valamint az osztrák-magyar birodalom minden 
nagyobb gyógyszertárában éa kereskedésében. 
k ö z p o n ti szétküldést ra k tá r  nagyban és 

kicsinyben.

Bit A Dl KÁROLY.
«z „őrangyalhoz" czimzett gyógyszertárában

K reu iz ierhen . M orvaországban
184. (0 12

E
gy 1 7 , éves, krepp-sziuil, igen jól 
dressirozott, tiszta angol fajú e rő s  
k a n

vizsla-kutya,
vadászati terület hiánya következ

tében idadó. —  Hogy hol, megmondja a 
kiadóhivatal. 265. (2—2)

14912
1883

Árverési hirdetmény.
Vargics Viktória vukovári lakós végre 

hajtatónak Gadó István pécsi lakós végre 
hajtást szenvedett elleni végrehajtási ügyé
ben a kérelem következtében a végrehajtási 
árverés 22 frt 25 kr. perbeli 6 frt 80 kr. 
végrehajtási már megállapított, valamint 
jelenlegi 8 frt 50 kr. és a még felmerü
lendő költségeknek kielégítése végett az 
1881 LX. t. ez. 144 §. alapján és a 
146. §. értelmében a pécsi kir. törvény
szék területén levő Kis-Kozár község ha
tárában fekvő a kiskozári 392. sz. tjkvbe 
felvett 986*- hrsz. szőlőre 386 írtban ezen
nel megállapított kikiáltási árban elren
deltetik.

Az árverés megtartására batáridőül 
1883. évi november hó 2 ik napjának 
cl. e. 10 órája Kiskozárra a községhirői 
lakba tűzetett ki.

Árverezni szándékozók tartoznak az 
ingatlanok becsárának 10%-át vagyis 38 frt 
60 krt készpénzben vagy az 1881. LX. 
t. ez. 42. §-ában jelzett árfolyammal szá
mított és az 1881. évi november hó 1 -én 
3333. sz. a. kelt igazságügyininissteri rende
let 8. §-ában kijelölt óvadókképes értékpapír
ban a kiküldött kezéhez letenni, avagy az 
1881. LX. t. ez. 170. §-a értelmében a 
bánatpénznek a bíróságnál elöleges elhe
lyezéséről kiállított szabályszerű elismer
vényt átszolgáltatni.

Vevő köteles a vételárt három egyenlő 
részletben és pedii az elsőt az árverés 
napjától számítandó 8 nap alatt, a máso
dikat ugyanazon naptól számítandó 30 nap 
alatt, az utolsó % részt ugyanazon naptól 
számítandó 60 nap alatt minden egyes 
vételári részlet után az árverés napjától 
számítandó 6%-os kamatokkal együtt az 
1371. évi deczember hó 6 -án 19415/J. M. 
sz a. kelt rendeletben kiirt módon a pécsi 
kir. adóhivatalnál, mint bírói letéti pénz 
tárnál lefizetni.

A pécsi kir. törvszék, mint telekkvi 
hatóságnak 1883. évi július hó 27- ik nap
ján tartott üléséből.

Kiadta

Visy Pál
272. (1— 1) kir. törvényszéki jegytő.

i l

I

V E N 1) E G 1.1) »I E g  N Y
' t V W T W I

I T i s !

VENDÉGLŐ MEGNYITÁS!
Szombaton szeptember hó 20-én este 7 órakor 

ünnepélyes m egnyitása | 
az Apácza-utcza, KÖNIG JÁNOS-FÉLE házban lévő |

B0R-..S&RCSARN10KNAK J
4  
I

a nemzeti zenekar közreműködése mellett.

Alulírottnak van szerencsém a n. é. közönségnek tisztelettel ^  
tudomására hozni, hogy a „Komló-kerthez^ czimzett vendéglővel M ^  
felhagytam és az Apácza-utczáhaii a k. törvényszék m elle tt m  

régi jó hírben álló. Kimig János-félc vendéglőt átvettem, ~lévő.
azt egészen újonnan renováltattam és újonnan berendeztem. ^

Főbb törekvésem leérni mindenkor ham isíta tlan , tisz ta  J  ' 
és jó  pécsi hegyi-borok á lta l a régi jó liirt fentartani, úgy J  ( 
szintén : reggel, délben és este  kiszolgálandó ízletes magyar ételek % 
által a t. vendégeimnek teljes megelégedését elnyerni.

Bérlet a házban ebéd és estelire.
Minthogy az üz 

esitem, meglehetnek
Iet vezetését és a szolgálatot személyesen m  

győződve, hogy főbb feladatom leend t. 5  
légeim bármely kívánalmaiknak mindenkor legjobban megfelelni. ™ -X

Kiváló tisztelettel ^  -

G IN D L  K.
vendéglős.

268. (3— 1) •

■ P * i  a * -  V E N I) É G LŐ m e g n y i t á s :

\í

Pb. Mayfarth és társa
gazdasági gépek gyárosai

raktárukban tartanak és azonnal szállítanak Bécsböl
K o n k o l y - v á la s z t ó - g  é p e k e t ,  t r i e u r ö k e t  m i n d e n  n a g y s á g b a n ,
B a c k e r - f é l e  t i s z t í t ó - m a lm o k a t  (r o su la l) mozgó fenekes szitával és mozgósító keverővei, 
K u k o r i c z a - m o r z s o l ó k a t  k é z i -  é s  g ó z - e r f t r e ,
S o r  v e tő -g é p e k e t  m e r i t ö k e r é k k e l  v á g j  k a l á n - s y s t e m m e l ,
l t é p a  v á g ó k a t  k e r é k  v a g y  d a r a b o c s k á k r u i  m e t s z é s r e ,  251. (8—4)
S z e c s k a - t a k a r m á n y  v á g ó - g é p e k e t  2 2  n a g y s á g b a n .

Rajzok és magyarázatok kívánatra ingyen és bérmentve.
J e l e s  ü g y n ö k ö k  k í v á n a t o s a k .  Á r u s í t ó k n a k  j e l e n t é k e n y  e n g e d m é n y .

PH. MAYFARTH &  Co., WIEN, II., Praterstrasse 78.

Pécsett, 1883. nyomatott ifj. Madarász E.


