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Az uj országgyűlés
Az uj országgyűlés össze van híva szép-! 

tenibei hó huszonhatodikéra.
A választások határideje ki van tűzve 

a jövő hó 17-dike s 20-dika között eső
időre.

A nemzet Baját, kezeibe kapta a hatal
mat sorsa telett rendelkezhetni.

Minden emberre csak egy pillanatig tart j 
az a hatalom, midőn hazája sorsának inté
zésére befolyik. Ezt a pillanatot fel kell) 
használnia. A ki nem él vele, eldobta ma-1 
gától a legszebb polgári jogot s gyáván bujt j 
ki a kötelesség teljesítésének terhe alól. A j 
ki rosszra használja fel, a ki önző ezéljait j 
tekinti csupán, az hazaárulást követ e l,! 
nemc sak apai jussát bocsátja áruba az ézsaui 
télért, hanem a jogoknak azt a morzsáját | 
is hazája kárára fordítja, mely osztályré
szül jutott.

Nem valami nagy hatalom ez a válasz
tási jog az egyes ember kezében. Kevés ideig | 
tart és sokkal kell megosztani. De a becsü
letes emberek sok ezreinek kezében ellenáll
hatatlan erővé válik, mely országokat j 
támaszt fel poraikból, gazdagokká teszi a; 
nyomorultakat, bársonyba öltözteti az éhe-! 
zoket s világokat éleszt a romok fölött.

A nemzet sokáig nem élt e joggal oko
san. A megválasztott képviselők pedig kiad
tak kezeikből minden hatalmat. Reá ruház
ták azt a kormányra feltétlenül, még csak 
az Ítélethozatalt tartották fenn magok
nak. A kormány mindent tehetett, kénye 
kedve sserint. < My korlátlan mindenhatóság
gal volt felruházva, hogy keresztül vihette 
volna a légiidvüsebb reformokat, mint a 
hogy keresztülvitte a legártalmasabb intéz
kedéseket.

S ehhez nehéz megtalálni a magyará
zatot.

Nehéz megérteni a képviselőház több
ségének magatartását, még nehezebb kiokos-1 
kodni a választók eljárásával szemben.

Ha veszélyben lenne a haza s csak! 
pénzek választanának el egy fenyegető! 
"'"föl. vagy ha nagy eredeményekkel állana j 

elénk az a múlt. melyre a kormányéi nők, 
közpályáján visszatekinthet, természetes 
lenne az az állapot. Egy Bismarcknak sokat 
elnézhet a nemzete. De mi joga van azl 
elnézésre és könyöriiletre annak a férfiúnak, 
a ki be nem váltotta egyetlen Ígéretét soha, 
a ki áltatta a nemzetet egész politikai 
pályáján s a ki a kudarezok mértföldmutató 
köveivel jelezte meg azt az utat, a melyen 
elhaladt. Veszély nincs, mely oly szokatlan 
tömörülést megma gy arázható vá tegyen.
Veszélyek idején elhallgat a párttusa. 
Önkéntelenül összetartanak az emberek s

nagy bennük a hajlandóság egyetlen ember 
kezeibe tenni le a központi hatalmat, még 
akkor is, ha az illető nem mindenben 
mutatkozik erre érdemesnek.

S ha bölcselkedés által akarnánk meg
találni a dolog nyitját, sohase érnénk el 
czélunkat.

A kulisszák mö\ é kell pillantanunk, 
látnunk kell a titkos rugót is, melyek a 
szintér fabábuit mozgásba hozzák.

Ott találjuk a rábeszélés és kapaczitá- 
lás titkos és tiltott eszközeit, melyekkel 
megvásárolják a lelkiismeretet: a boros és 
pálinkás hordót; a fuvarbért és napidijat; 
a szavazatvásárlás legdurvább nemét, mint 
egyszerű vesztegetést; a helyi érdekek 
legyezgetését; az Ígérgetést iskolák, templo
mok építésével, vasutakkal, csatornákkal, 
járásbíróságokkal. s mindennemű kigondol
ható eszközökkel.

S egyszerre megértjük, hogy a közönség 
egy része miért feledkezik meg oly hamar 
arról a jogról, mely csak egyetlen pillana
tig az övé.

S keressük-e azokat a titkos rugókat 
is. melyeknek hatása alatt a képviselők oly 
könnyedén ruházzák át az egész hatalmat I 
a kormány elnökére? Jobb azokat felszínre 
nem hozni. El találnánk veszteni a hitet 
nemzetünk jövője iránt. Nézze meg. a kit j 
érdekel, mennyire megy azoknak a képvise
lőknek száma, kik vagy személyükben, vagy 
hozzájuk tartozóik szerint a kormány ke 
nyelét eszik, a kik javadalmakat bírnak az 
országéból, jövedelmező hivatalokat élveznek, 
vagy egyenesen a kormány által nyerik 
magát a képviselőséget: s meg fogja találni 
az elszomorító feleletet.

De hát kell, hogy vége szakadjon mind 
ennek. A politikai kalandorok kora nem 
tarthat örökké. Vége lesz, mihelyt komolyan 
akarja a nemzet s a 9aját szemmel látható 
hanyatlása figyelmezteti a nemzetet, hogy 
akarjon immár komolyan.

Az az ember, a ki a hatalom teljében, 
feltétlen többség fölött rendelkezve, oly hosszú 
idő alatt is nem mutathat fel egyebet áldás- 
nélküli kísérleteknél, a ki ma is ott áll, ahol
12 esztendő előtt, le gy vagyoni viszonyaink 
között eredménytelenül keresse a kivezető utat. 
a ki teljes életében nem érlett egyébhez bili 
feleselésnél, a ki számos csalódásnak tette 
ki a nemzetet, érdemtelenné lett népe bizo
dalmára !

Most itt van az alkalom a bizalmatlan
ságot nyilvánítani.

A nemzet kezében van a hatalom.
Tőle függ, hogy okosan éljen vele.
S mi bizunk benne, hogy igy fog csele

kedni.

Három év.
Az ős Buda várában elhangzott trón

beszéd az utolsó bárom éves országgyűlést 
búcsúztatta el.

Ezentúl öt évig fognak tartani az or
szággyűlések. Beh k á r ! Mintha három év 
alatt nem tudnák kellőkép boldogítani (!) a 
hont. Jó Péchy Tamás, mir.t a képviselőház 
nagyérdemű elnöke a letür. három év mun
kája eredményeként az uj törvények hosszú 
lisztáját terjesztette elő. A törvények meny- 
nyisége impozáns, de hasznosságuk, czél- 
szerüségök és szellemük : — jobb erről nem 
beszélni. A letűnt országgyűlés, mint tör
vény-gyár teljes gőzerővel működött, de nem] 
a legszolidabb gyártmányok kerüllek ki J 
belőle. Egyáltalában ha az újonnan alkotott I 
törvények számától függne a haza boldog
sága. akkor Magyarország volna a legbol
dogabb ország.

Kétségkívül agyon vagyunk boldogítva 
mindenképen. A rövid három év alatt oly 
dolgok történtek, melyek inkább hátra moz
dították, mint előbbre segitették az ország 
ügyét.

Pedig nagyszabású reform-alkotások is j 
kerültek a törvényhozás napirendjére. Meg- i 
reformálták a főrendiházat és a közigazga
tást. A főrendiházi reform üdvös volta 
mindössze abban nyilvánult, hogy az öreg 
Ghiezy és Somssich olykor olykor alaposan 
eldöngették a kormányt. De hát a fogatlan; 
vén oroszlánok nem veszedelmesek. Az uj j 
közigazga'ás hatásáról többet beszélhet a 
nagy közönség. Mióta életbe lépett : Tisza 1 
tudta és akarata nélkül egy veréb sem es*| 
hetik le a háztetőről.

A sok törvényből legjobb akarattal sem 
tudnánk olyant felsorolni, mely megfelelt a 
nemzet vágyainak és életszükségleteinek. Az 
Ausztriával megújítandó gazdasági kiegye
zésre vonatkozó törvények a kormány en
gedményeinek, joglemondásainak és kudar- 
ezainak gyászos foglalatja. A kormány szinte 
erőszakolta a kiegyezést, és az osztrákok 
tedeumot csaptak, mi meg requiemet tart
hatunk.

A lefolyt három év alatt rendeztük az 
országos kiállítást. Eredménye fényes defi
cit, melytől most is vakul a magyar. Ami 
szép és jó volt benne, azt megrontotta a 
kormány elszámitása. Következett a fekete 
leves egy impozáns póthitel alakjában.

Megreformálták a védkötelezettséget, 
behozván a népfelkelést. A hadügyminiszter 
egy intésére glédába kell állni az egész 
nemzetnek. A nemzet meghozta a vagy ál
dozatot, de nem volt köszönet henne. A 
Janszky-botrány kapcsán felmerült hadsereg
kérdésben csattá tettek bennünket és a kor
mány nem szerzett elégtételt. Letagadták 
a magyar nyelv jogát, a nemzet bántalma
zok kitüntették. Az osztrák ármádia kihi 
vóbb, mint valaha, a magyar hadsereg ügye 
el van árulva. A rut árulást a kormány 
és a honvédelmi miniszter ejtették a nem
zeten.

Mégis ez idő alatt történt meg. hogy 
a hadsereg czimén 52 millió forint, a hon
védség és népfelkelés czimén nyolczadfél 
millió forint erejéig pumpolták meg a nem
zetet. A kormány ezt is megszavaztatta.

Mekkora zsarolást vittek véghez a nem

zeten három év alatt, mennyire vis°zaélt a 1 
kormány a nemzet áldozatkészségével: azt I 
a tulkiadásokról póthitel ékről, deficitekről,! 
pénztári hiányok fedezéséről és adóemelé-: 
sekről szóló törvények nagy sói a bizonyítja, j 
A deficit évről-évre növekszik ; póthitelek j 
alakjában egyik kínos meglepetés a másikat 
érte ; kuruzslásnak bizonyult az adósságok 
konvertálása; nem volt áldás azon sem, 
hogy 12 év alatt 40 millióval szaporították 
az adósságot. A nemzetet úgy megcsapolták, 
hogy aléltságában tehetnek vele, amit akar
nak. Játékszere lettünk a kormánynak és | 
jobbágyai. Gyümölcsfáinknak kétszer kellene 
virágzani, vetéseinknek egy évben kétszer 
kellene zöldelni, hogy a kormány által ki
vetett tizedet leróhassuk. De hát Egyptom 
sorsa csak annyiban lesz a mienkkel közös, 
hogy nemsokára Nagyarországot is nemzet
közi végrehajtás alá vetik. Rotschildék sze
dik majd az adókat. Tisza lesz a végrehaj
tók vezérkari főnöke.

Nincs az a bűvös pápaszem. vagy ablak, 
amelyen keresztül nézve valami jót fedez
hetnénk fel. Örvendetes tény volt ugyan 
adóságcsináló Szapáry Gyula pénzügyminisz
ter bukása, de tározóját a nemzet nagy 
megdöbbenésére Tisza vette át, kinek pénz
ügyi kóklersége a 32 milliós „legújabb" 
adósságban fölötte lélekemelő kifejezést nyert. 
Kemény Gábor \ olt közlekedési miniszterből 

I is hulló csilag vált. Mint üstökösök tűntek 
I fel Baross az uj közlekedési miniszter We- 
kerle pénzügyi államtitkár, de fájdalom csak
hamar kitűnt, hogy közönséges bolygók a 

I Tisza napja körül, melynek tündöklő fele 
! Ausztriának van fordítva, a foltos fele Ma
gyarországnak.

Lehetetlen megfeledkeznünk az országos 
komédiáról, melyet Tisza Kálmán tiz éves 
jubileumánkor rendeztek hű alattvalói. Un- 
nezelték mint Magyarország vieze-királyát; 
szavát és kegymosolyát lesték a hű alatt
valók. mint a gondviselés áltál küldött 
prófétáét. Am a nemzet jobbjai gyászfátyolt 
kötöttek kalapjukra, hő imát küldvén az 
égre. hogy fordítsa el az újabb tiz évi 
csapást.

De elfordul e ? Ez a nagy kérdés. Aligha, 
mert a kormánypárt »em fordul el Tiszától. 
Testvérek a bűn szerzésben, már pedig a 
czinkoslársak jól összetartanak, a kriminá- 
listák összhangzó vélekedése szerint. Zsol
dos, avagy rabszolga had soha anny i szol
gálatkészségét nem árult el, mint a kor
mánypárt e rövid három év alatt. Nem volt 
bátorsága a kormány egyetlen ténye ellen 
tiltakozni; hű és engedelmes volt Tiszához,

I mint egy cseléd : úgy viselte magát, mint 
a higeszü poloniusz. mikor a dán királyfi 
mutogatta neki a felhőt. A tevét is menyét
nek. a menyétet is tevének nézte, ha Tisza 
úgy akarta.

Az ellenzéknek, pártunknak: a függet
lenségi és 48-as pártnak jutott a szerencsét
lenség, hogy folyvást küldjön a kormánypárt 
rettenetes igenje ellen. A Titánok harczát 
víni, mindig hösleg küzdeni és sohasem 
győzni! És mégis kitartani, mégis remélni! 
Ez volt az ellenzék lelkekötő szerepe. De 
ha szabad hinnünk, akkor az erkölcsi elis
merés nem fog elmaradni. Meglesz a válasz
tásoknál. Ki fog tűnni, hogy az ellenzék

három év alatt téritő szerepet vitt és a 
nemzet jobbjait lobogónk alá terelte.

Nenéz álomkéni vonul el szemünk előtt 
a három év ; sokáig fog még kisérteni és 
ha a kisértés ellen használna valamint az 
imádság, — litániába kellene foglalnunk : 
„Szűnjék meg a kormánypárti járvány!“, 
„szűnjék meg a nemzeti csapásként ránk 
súlyosodé Tisza-járom!“

__________ Cs—y.

Választási mozgalom.
A kormánypárt mohácsi vésze..

Múlt vasárnap tartotta meg a kormány
párt alakuló közgyűlését Mohácson a Korona 
vendéglő udvarában, és — a kormánypárt 
legnagyobb részben önmaga által leirhatlan 
vereséget szenvedett. Valódi „mohácsi vesz" 
förgetege forgácsolta pozdorjává Tisza Kál
mán mameluk pártját e választó kerületben. 
A párt teljesen szervezetlenül ment az ala
kuló gyűlésre, tájékozatlanság és a helyzet 
teljes ignoráncziája jellemezte a kormány
párt ezen, múlt vasárnapi alakuló közgyű
lését, akkora volt a khaosz, hogy a párt 
első érintkezésnél határozott és el nem 
tagadható fiaskót csinált, megbukott, benre- 
kedt a tehetetlenség hínárjában. Es ez előre 
látható volt, mert oly divergáló elemek 
csapódtak össze szabadelvű párttá, mely 
elemek egészséges pártot nem képezhetnek.

Hargitai ügyvéd, ki a legközelebbi hat 
éven keresztül a mérsékelt ellenzék nyílt 
híve volt, sőt e párt elnöke is. ki az „akkori" 
Deutsch Lipótnak megválasztásakor a kor
mánypártról áttért a / ellenzékre s lapjaiban 
a „Mohács é9 Vidckébe“-ben hat éven 
keresztül a mérsékelt ellenzék elveit dicsőí
tette politikai czikkeiben, múlt vasárnap 
ismét apostatált és megnyitotta a „kormány
párti" közgyűlést.

Tempóra, o mores! Beszédjét a zajongó 
antiszemita elemek sivitozása, abezugolása 
és fütyülése miatt csak megkezdeni lehetett, 
de aztán nem segített semmi szép frázis, 
sommi kérés— szilencziumra lett kárhoztatva. 
Következett volna ezután a párt t is z te lő i
nek megválasztása, választottak is elnököt 

! egyet, alelnüküt kilenczet, jegyzőket stb., de 
hát ismét jött a förgeteg, ismét bömbölt a 
vad vihar és a választásokat csendesebb 
napokra kellet hagyni. Hogy Klió meg ne 
apprehendáljon, meg kell említenünk mikép 
elnökké az elvekben erős, meggyőződésben 
tántorithatlan Margitai Péter lett . . .  a 
főispán nagyobb dicsőségére.

A szélvészek e bús harczában került 
szóba a képviselő-jelöltség, és — a kormány
párt elnökének fölvetett ama kérdésére, ki 
legyen a jelölt, a sokaság Balázs Sándor 
antiszemita jelöltnek éltetésével válaszolt s 
csaknem egészen elnyomta azok erőlködő 
kiáltozásait, kik Stajevics János nevét han
goztatták. No de hát az elnök föl is olvasta 
csakhamar Stajevics János levelét, melyben 
a jelöltségről lemond. E hir — jóllehet az 
már egy nappal előbb a közönség közé 
szivárgott — leverő volt a „hívek“-re s lát
hatólag zavarba hozta őket. Stajevics maga 
helyett dr. Antal Gyulát, Pécs volt képvi
selőjét ajánlta jelöltül: ezt az ajánlatott az 
összes kormánypárti hívek a zajongó anti-

TÁ RCZA.
Kedelyem

Azt mondjátok, l»ogy a kedélyem.
Komor, mint fellepterhes éje 
S mint a morajló tengermélyeu 
Kavargó örvény oly setét.

Való! . . Igaz! . . Sötét az mindig: 
Felhős ég s ösvény életem,
De hisz lenn mi l l i ó  c s i l la g  fénylik 
S lenn s á z e z e r n y i  g y ö n g y  terem.

Gelléri.

DoriS
— Történeti rajz. —

A Szent-Miklús temploma zsúfolásig 
“ egtelt nem ugyan ájtatoskodni vágyó, 
hanem kiváncsi közönséggel.

A 9zép Ritter Dorotya, vagy mint 
általában nevezték : a szép Doris, a székes- 
egyház zenekarmesterének magas képzett
ségű művész leánya ének lé a magánrészeket, 
ezt meghallani a főváros minden lakosa 
torekedet.

A hir elhatott a királyi lakig is, s a 
hatal Il ik Frigyes, ki nem csak lelkesedni 
tadott a zenééit, hanem maga is kitűnő 
zenész s énekes volt. a kiváncsi tömeg közé 
Vegyült s hallgatta Doris hangját, 
j i Minden hang. minden akkord hevesebb 
dobbanásba hozta az ifjú trónörökös szivét, 
3 az éjsötét szemek lángoló tüze a karzaton 
ríieklő szép leányt kereste. Doris észrevette 
a szemek villámát 9 mintha azokból gyújtó 
anyag lóvéit volna keblére. Lelkesedettek!), 
azebb, meghatóbb, elragadóbb volt hangja

mint valaha, s midőn az utolsó akkord is 
elhangzott, kimerülve dőlt egy padra s lan
kadt tekintete kisérte a templomból távozó 
ifjú trónörököst.

„Hadnagy vagyok a testőrségnél," e 
szavakkal mutatta be magát másnap reggel 
a szép Dorisnál egy fiatal ember, zsebéből 
kis levélkét véve ki, átnyujtá e szavak
kal: „levelet hoztam a trónörököstől" s a 
nélkül, hogy bevárta volna a meglepetéstől 
elfogult leány válaszát, elhagyta a kis szo
bát, egyedül hagyva Dorist, ki reszkető 
kézzel tartotta a levélkét. Arczát elfutotta 
a pir, szive szorult, keble dobogni kezdet, s 
hófehér ujjacskái feltörték a piczi pecsétet, 
a nélkül, hogy Doris tudta volna, mit 
tesz.

Nem. nem lehet, suttogá magában a 
szép leány, a levél elolvasása után, nem 
tehetem atyám tudta nélkül . . . s mégis 
. . .  itt megállott gondolata 9 a kis levél

két még egyszer átfutotta s keblébe rejtette, 
mint a tetten ért csintalan gyermek, midőn 
elrejti csínjának bizonyítékát.

Hogy folyt le a nap, mit tett Doris, 
le küzdte e keblének heves dobogását, el
árulta e atyja élőt a drága titkot, mit keb
lén rejtegetett, hatottak-e az első szerelem 
hevében irt lángoló sorok a fiatal művésznő 
lelkére ne kutassuk, hanem este 7 órakor 
álljunk oda a Szt.-Miklós templom sarkához, 
s tudni fogunk mindent.

A félhomályban két ifjú közeledik, 
mindkettőn testöregyenruha van, s bár 
bizalmassan beszélgetnek, az egyiknek egész 
modorán észrevehető a tisztelet, hogy ne 
mondjuk alázatossága a másikkal szemben.

— El fogé jönni? kezdé az egyik.
— Én hiszem fenség, felelt a másik, fen

séged levelét kézbesítettem, s a művésznő 
nem utasította vissza.

A trónörökös volt. azzal a hadnagygyal, 
ki Dorislioz vitte az ifjú herezeg levelét.

— Nézze fenség, itt jön, szólt most a 
hadnagy, — ugy-e mondtam, hogy eljön, 
én vizszavonulok, élvezze fenség háborithat- 
lanul az első pásztor óra perezeit. melyek 
hogy ne legyenek utolsók, én lelkemböl 
kívánom fenségednek.

A hadnagy félrevonult s a trónörökös 
az utcza sarka felé irányzá lépteit, honnét 
egy ifjú alak lefátyolozott arczczal köze
ledett.

Doris volt.

A lejtőn csak az első lépés nehéz, az 
ösvény felé haladó csak az el9ö lépésnél 
inog. ha az meg van téve, haladunk nyilse- 
besen le a lejtön mig nem a sötét örvény 
összecsap fejünk felett — elmerülünk.

Doris megtette az eDő lépést. A trónörökös 
szerelmi vallomását meghallgatta, s feltar- 
tóztatlanul futott lefelé a lejtőn. Minden 
este más és má9 ürügyöt adott atyjának, 
hogy ki kell mennie a városba, 9 mindig a 
Szt.-Miklós templom felé tartott. És a 
királyi lakot minden este két testőrtiszt 
hagyta el: a trónörökös s a hadnagy, s a 
véletlenség mindig úgy hozta magával, hogy 
a Szt.-Miklós templomnál Dorist találták.

Pár hét telt el. A trónörökös fölkereste 
Doris lakását; n.int műértö jött s mutatta 
be magát az apánál, ki művészi élvezettel 
hallgatta végig a trónörökös és a kedves 
Dorkának „kettőseit," nem látott a dolog
ban mást, mint a két művész együttes tár
sulatát, együttes haladását.

A müvészórák mind gyakoriabbá lettek 
s a szegény hadnagynak napról napra hosz-

szasabb ideig kellett a karmester háza előtt 
sétálva várni urára.

Az ének-órát a szerelem boldog órái 
váltották fel, s ezeket minél hosszabbakra 
akarta nyújtani a fiatal heves vérü trón
örökös.

A „katona király" I. Frigyes neszét 
vette a trónörökös kalandjainak. Nem volt 
az az ember, ki a szív dolgába feledte volna, 
hogy fia, koronájának örököse s katonai 
keménységgel lépett fel.

— Külföldre utazol két évre. szól a 
hajthatatlan apa fiához, — a leányt pedig 
a bíróság fogja megkérdezni, mi jogon tola
kodott be a főherczegnők közé.

Az ifjú herezeg elutazott. Dorist a 
rendőrség elfogta, s a törvényszéknek adta 
át, mely a királytól sajátkezüleg a kővet
kező utasítást kap ta : „A börtönbe vetett 
Ritter Dorotyát, holnap reggel előbb a bör
tön kapuja előtt, aztán atyja lakásánál s 
harmadszor a vá”os végén meg kell vesz- 
szőztetni s azután \ szandiroi dologházba 
küldendő örök időre.“

A törvényszék elborzadt a rendelet fel
olvasásánál, de a „katona király" paran
csának ellenszegülni a „független birák" 
nem voltak elég erősek.

A borzasztó itélétet betű szerint végre
hajtották. A szép leány, a hírneves mű
vésznő meggyalázva, háromszor megvesz- 
szőzve a dologházba került; a trónörökös 
külföldön volt. s a hadnagyot, ki a szerelmi 
viszonyt közvetité megfosztották válbojtjá- 
tól s hat évi várfogságra vitték, mint az 
erkölcstelenség előmozdítóját.

Három év merült az örök semmiségbe. 
A száműzött trónörökös rég elfeledte 

Dorist Páris grisettei között, rég kibékült

atyjával s rég visszatért a királyi lakba 
s atyja által választott főherczegnő vőle
génye lett.

A szerencsétlen Doris atyja ekkor ki- 
sérlé meg az első lépést leánya érdekében. 
Kegyelmi kérvényt adott be, s a király 
sajátkezüleg irta a kérvényre: „Megadom 
a kegyelmet, a fogoly szabadon bocsátandó."

Doris előtt megnyílt a három év óta 
zárva volt dologház vasrostélyo3 nagy ka
puja, s a megbeestelenitett leány zokogva 
dőlt három év óta nem látott atyja kar
jaiba. *

Az idő vasfoga megemészt mindent.
Az évek sűrű fátyolt vonnak a múlt 

eseményeire, s az emberek elfeledik a té
nyeket, azok szereplőit.

Doris esete is feledékenységbe ment, 9 
ez fejtheti meg, hogy kiszabadulása után 
három évre, egy derék német polgár neje 
le t t ; neje szerelem nélkül, de becsületes, jó 
szándékkal, férjének hű élettársává szegődve.

A trónörökös elfoglalta atyja trónját, 
fejére tette annak koronáját, melynek gyé
mántjainál csak a királynővé lett főher- 
ezegnö szemeit találta csillogóbbaknak Fri
gyes. S Doris? Doris rég feledve volt az 
udvarnál, senki sem emlékezett többé a fia
tal művésznőre, ki egykor a trónörököst 
bilincselte le, lángoló tekintetével, bájos 
alakjával s ezüst csengésű hangjával.

ügy van az idő magával sodor mindent, 
még emlékeinket is, ha azokat mi magunk 
gondosan nem őrizzük.

*

Tizenkét év múlt el ismét.
A király teljes férfikorában volt s kör

nyezete hizelegve vette körül a boldog fe
jedelmet.
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szemitákkal egy értei müleg abezuggal fo
gadták.

Érdekes volt ezekután az a kettős jele
net, melyben a párt egyik jegyzője és annak 
elnöke vettek részt a kormánypárt nagy 
épülésére, az ellenzéknek pedig fölséges mulat- 
tatására. Az elnök vitte a szót, már t. i. 
akkor, a mikor lehetett. Tudomására hozta 
orbi et urbi a jelölteket, deklamált, perorált 
és disputáit; a nótárius pedig nem tudta 
bevárni a „végszót*, nagy lévén benne 
„szabadelvűség" gerjedelme, meg akart jelenni 
mindenáron és minél előbb a „nagyérdemű" 
közönség előtt. Az elnök — nem végezvén 
be mondokáját, mivelhogy sok szót és sok 
szép. ezifra közmondatott szorítottak be tor
kába azok az udvariatlan antiszemiták 
nem akarta átengedni a „platz-“ot s mert 
nem akart visszanonulni „sine honore0 avagyis 
dicsőséges éljenek nélkül, türtőztette a tüzes 
legényt; ez azonban nem hajlott a szép szóra 
s csak igyekezett fölmászni, a . . . köz
vélemény asztalának egyik korcs utódjára. 
Az elnök szóval, sőt most már kézzel is 
igyekezett az „alantosabb" jegyzőt vissza
terelni, de hát végre is a közmondás szerint 
engedni kellett valakinek s igy tölkapasz- 
kodott a vitéz levente, a szónoki tűzbe jött 
nótárius. Viaszsárga volt, midőn az antisze
miták üdvrivalgását győzelméhez meghal
lotta. A megváltó eszmét akarta a párt ez 
új Messiása kihirdetni, ki akarta kiáltani 
azt a nevet, a melyről a megrökönyödött 
párt el fogja azt hinni, hogy: „in hocsigno 
vinces"- Német Lipótot, a kerület volt mér
sékelt ellenzéki képviselőjét ajánlta a párt 
jelöltjévé. Ést . . .  ezt a jelöltet is meg- 
abczugolta és kifügyülte a földühödött tömeg. 
Német egyébként (akkor mégj tiltakozott a 
kijelölés ellen az elnökhöz intézett levelében. 
Ezen a napon tehát a kormánypárt horgára 
nem akadt jelölt. A pártértekezlet különben 
orditás és fütyülés közt oszlott szét.

Másnap azonban arról sugdostak a be
avatottak, hogy „habemus pápám" úgy tör
tént, Német megadta magát, elfogadta a 
kormánypárti jelöltséget és megtagadta az 
ellenzéket, a melyhez eddig tartozott. Mar- 
gitai Péternek Páltordulása csak előhirnek 
volt. — Leporelló előbb jelent meg a szín
padon, mint Don Juan. Kedden este történt 
meg urunk színének változása a Filipp bácsi 
hoteljében, a hol a párt — amint mondják 
— nyugodtan szervezkedett, lelkesedett és 
berzenkedett. Nincs is más mondani valónk, 
mint hálát adni Tiszának, hogy megtanított 
bennünket arra. mikép a mai erkölcsökhöz 
egészen megfelelőnek tarthatjuk immár a 
politikai kharaeleonkodást, . . . mert tied 
generális, főispán és klikk, a hatalom és 
dicsőség!

Ti pedig jámbor mohácsiak, tudjátok j 
azt a bibliából, hogy az Űr azt 
„köves engem." Kövessétek azért

már egy begy ül ve várta, koszorúkkal és 
virágokkal már is megrakott kocsiját újab
bakkal halmozta el. — Szét sem oszlott 
addig az éljenző közönség, mig csak a je
lölt utjának diadalmaival be nem számolt 
s hozzájok beszédet nem intézett.

Másnap, e hó 30-án jelöltünk újabb 
körútra indult Vaiszló felé az ekkor már 
rajongásig lelkesült választók százakra menő 
kocsi-sorának és lovasok bandériumának kí
séretében. Tizenkét községben tartotta pro- 
grammbeszédjét oly hatással, hogy körútja 
népvándorlásra kelté a vidéket, mely mint 
megváltóját virágokkal halmozta útjában és 
még be sem ért egyik községből a másikba 
már is a nép fiai és leányai lovakon, kocsin, 
gyalog menve elébe jöttek s mintegy kar
jaikra véve vitték be tűzhelyükre, hol ismét 
mozsarak durrogása, zeneszó és virágesövel 
fogadták. Különösen nagy volt a közönség 
csoportosulása, Kémes, Vaiszló és Viszló 
községekben, hol ezerekre menő nép előtt a 
lelkesedést az elragadtatásig fokozó beszé 
deit tartotta.

Bámulandó volt jelöltünk óriási ereje, 
melylyel 14 alkalommal egy napon elmon
dott beszédeit újabb és újabb gondolatokkal 
fűszerezve legkisebbé sem csüggedt erővel 
elmondani képes volt. E kőrútjából majdnem 
éjfélkor ért a székhelyre vissza, hol ismét 

város lelkesült közönsége várta s égő 
fáklyák fényénél eget verő lelkesedéssel 
fehérbe öltözött leányok koszorúinak hal
mazával borította el.

Oly váratlan és még a legvérmesebbek 
által sem remélt sikert szült hát jelöltünk 
föllépte, hogy megválasztatását ma már tel
jesen biztosítottnak látja mindenki; főleg 
tudva azt, hogy a kormánypárt múlt idők- 
beli nagy költekezései által már elrontott 
kerületünk ma minden még a legcsekélyebb 
pénzáldozás nélkül is pusztán csak a tiszta 
lelkesedés által vezéreltetik.

vagy kevésbbé szenvednek, ezekkel történ
tek kísérletek; de minthogy e szöllötök ter
mése távolról sem közelítette meg az euró
pai nemes fajok minőségét, tehát azt, a mi 
e fajok borát oly becsessé teszi, kísérletek 
történtek az amerikai gyökerekre való 
oltással. Mindent összefoglalva, ma is csak 
a tapasztalati útra vagyunk utalva; ma is 
a midőn Pancsováról már évekkel ezelőtt, 
az Érmellékről csak az imént, úgy Kassá
ról, a Hegy aljáról, Zalából hangzik a vész
kiáltás, rémit az enyészet!!

Miként okozza a fllloxéra a bajt,
A tilloxéra legnagyobb, szaporító alakja, 

úgy, a mint a gyökérén tartózkodik, alig 
körömfeketényi hosszúságú, majdnem tojás- 
alakú. tojássárga színű kis állat, hat lábbal, 
két bajszszal, szipóka csőrrel, melyben széiré- 
serték rejlenek, melyek oly finomak, hoyy eyy 
finom emberi hajszál vastagságának aliy hat
vanad részét teszik.

E tinóm sertéket beszúrja a gyökér 
tinóm csövecskéibe, a melyekkel a gyökér 
a nedvet fölszivja s igy a nedvek immár 
nem a tökébe, hanem a tilloxéra szipókáján 
át az állat gyomrába ömlenek, azonfelül a 
gyökér megdagad és képtelenné válik, a 
tápláló nedvek fölszivására. Így a töke 
természetessen sorvadozni kezd.

ü.xer és ezer állat lopván igy a szöllötö 
éltető nedvét, és gátolván a gyökér műkő 
dését, a sorvadás jelei a legépebb tőkén a 
harmadik, legtöbbször már a második évben 
is külsőleg láthatókká lesznek: a vesszők 
gyengék, a levelek kicsinyek s már nyár dere
kán, sőt még enné! is korában, a külső szélről 
sárgulni kezdenek.

— Városi közgyűlés. Pécs szab. kir. város 
köztörvényhatósága csütörtökön délelőtt ren
des közgyűlését tartotta Kardos Kálmán 
főispán elnöklete alatt. A közgyűlés legne
vezetesebb tárgyát a filloxera-ügy képezte. 
A tanács bejelentette a csapást, mely a 
szörnyű féreg komoly föllépése által a város 
közönségét fenyegeti s javaslatba hozta 
szükséges óvintézkedést. Mendlik Ágoston 
apátplébános indítványt tett, hogy jó lenne, 
ha minden szőllösgazda fölhivatnék, hogy 
saját szőllőterülclét vizsgálja és ha gyanús 
tőkéket talál, jelentse be — büntetés terhe 
alatt. Aidinger azt mondja, hogy a fillo- 
xera, mely hazánk szellőjének '/3 részét 
már elpusztította, az egész országot fenye
geti. Ez idő szerént még nem akadt tudós 
a ki a filloxerát elpusztítani képes lenne, 
azért csupán a gyérítésre szorítkozhatunk 
s a rettenetes féreg pusztításainak mérséke
lésére. Szükséges azonban, hogy maguk a 
szőlősgazdák kövessenek el mindent a baj 
terjedésének gátlására, s az óvintézkedéseket 
a legnagyobb lelkiismeretességei hajtsák 
végre. Mit használ a hatóság erélyes intéz
kedése, ha a zár alá helyezett szőlőterület
ről, a kirendelt rendőrök daczára maga a 
tulajdonos elhordja a filloxerás vesszőket, 
mint a hogy ez a legutóbbi esetben megtör-

e z e r  f o r i n t o t .  Lapunk zártával érte
sülünk hogy a bruttó 3833 frt 42 kr.

—  Látogatás a kerületben. Pünkösd más- 
napján indult körútra a pécsjárási kerület
ben N a g y  Ferencz, a járás 12 éven át volt 
országgyűlési képviselője, jelenlegi jelöltje, 
vele Várady Ferencz hírlapi ró. lapunk föl 
munkatársa. Minden községben őszinte szere
tettel s hazafias lelkesedettséggcl fogadták. 
Kövágószőlősön mintegy 300 polgár hall- 
gáttá a képviselőjelölt s lapunk íömunkatár- 
sának hazafias beszédét. Az egész járásban 
általános a rokonszenv Nagy Ferencz iránt 
s igy biztosra vehető megválasztása.

—  A pécsi kereskedelmi és iparkamara f. 
hó 7-én kedden d. u. 4 órakor saját helyi- 
ségében, a pécsi kölcsön-segélyző egylet 
Király-utczai házának l-ső emeletében ren
des közgyűlést tart. A napi rend tárgyai: 
1. A füldra. ipar és keresk. m. kir. miniszté
rium leirata a kamara újjáalakulása tárgyá- 
bán. 2. Elnöki előterjesztések. 3. A kamara 
pénztár kezelőjének választása. 4. Szakbi
zottságok alakítása. 5. A kamarai iroda 
ügyforgalmi jelentése. 6. A földm. ipar és 
keresk. m. kir. miniszteriura leirata a buda
pesti orsz. kiállításról kiadott hivatalos je
lentésnek a kamarai tagok által leendő 
áttanulmányozása iránt. 7. A közmunka

tént. Baj az is, hogy szakértőkkel sem igen ! kereskedésügyi m. kir. minisztérium leirata 
rendelkezhetik a város, mert akik vannak, a hazai vasutak által szükségelt anyagok
azok tanárok lévén az iskolában vannak .....1 - ...........................*
elfoglalva. A tanács azonban irt már se
gélyért a kormányhoz. Addig is szükséges

és felszerelési czikkek tárgyában tett kamarai 
felterjesztésre. 8. A soproni keresk. és ipar- 

_ .  m w 0 . kamara átirata a kereskedői utazók mégha-
hogy a legsürgősebb intézkedések eszközlé-1 talmazásainak korlátozása iránt. 9. A kama-

A  fiilo k s zé ra  röv id  tö r té n e te
Irta Hermáim Ottó.

A fiilokszéra a szőlőnek sajátlagos élős- 
dije, mely kizárólagosan csak a szőlő gyö
kerén él, más növény gyökerére át nem 
megyen.

Eredeti hazája Amerika, hanem az úgy
nevezett Izabella, nagylevelű, kékszemű szel
lővel hozatott Európába, különösen Franczia- 
országba.

Több mint egy évtizede annak, hogy 
Avignon környékén a szőllőbirtokosok ijedezve 
tapasztalták, hogy táblaikban sárga foltok 
keletkeznek, köralakban folyton terjeszked 
nek. mindaddig, a mig az egész szellőt ellepik. 
A tőkék egymásután alig újjn\ i hosszúságú 
vesszőt kezdtek hajtani, ezek elsárgúltak, 

monda: termést többbé nem adtak s elvégre is a tő- 
ti is az [kék elszáradva, tökéletesen kivesztek

egyszer eldobott, sőt le is tiport és most Hova tovább, mint több és több pontról

A levelek sárgulása nem olyan mint a 
rendes, őszi sárgulás, mely mindig barnásba I masa- hogy a szőlőterületen 
játszik, hanem oly rikító sárga, mint az xe™s tőkék ott hagyattak

sére föl hatalmazza a közgyűlés a tanácsot. 
Papp József bizottsági tag kérdést intézett 
a polgármesterhez, vájjon van-e arról tudo- 

kiásott fillo- 
íoldszinén,

érett bablevelekké. I a helyett, hogy elégettettek volna. S vájjon
Ha a tőkék ilynemű sárgulása bekövetkezik kit vonnak felelőségre, ha a kirendelt rend-

s egy pont körül k ö r b e n  t e r j e d ,  tehát j ̂ ‘ük nem teljesítik híven a parancsot? ügy
kerek foltott képez, bizonyosan a fUloxérától tudja, hogy a fölebbvalót, a ki a rend-
ered. őröket kirendelte s ez a jelen esetben nem

A bajnak körben való terjedése az állat raas’ mint a polgármester. Különb
életmódjából folyik. felügyeletet kérünk. Cziriák Ignácz azt

Az első megszállott tőkén százezrekre raonÁja* hogy este a rendőrök aludtak a
szaporodik fel az állat, megöli a tőkét s présház tövében, more patrio — fölöntvén ______  __ _
elvégre kifogy a táp áiékja. Az egyes szőlő-1a Saratra. Horváth Géza úgy látja, hogy j tanulók ez évi zárvizsgái uj iskola^ disztrn- 
tőknek és soroknak egymástól való csekély j n‘ rac8ak a nagyközönség, de maga a ható- h”*1 en következő rendben fognak megtartatni:
távolsága, úgy hozza magával, hogy a sor rSilf? sem ismeri a filloxera veszélyességét A) Hittani vizsga. I. A közös népiskolai izr.
tökéinek, úgy a szomszédos sorok tökéinek teljes valóságában. A hatóságban van a ! tanulók részére junius hó 9 én délelőtt 9— 
gyökerei is elérik egymást, néhol épen össze- kiba. Zár alá tette ugyan az inficziált 12-g. II. A polgári leányiskola izr. növen-
szövödnek. Azonfelül a kapált, laza föld szőlőterületet, de azért boldog, boldogta- dókéi részére junius hó 11 én délután 3_5-ig
likacsai nyílt utat képeznek a parányi állat *an . korösztül-kasul jár benne. Sokan azt HÉ A középiskolai izr. tanulók részére junius
számára s igy ez egész kényelemmel átván-1 niszik, hogy a veszedelem csak átme- üó 19 én, délelőtt 10—12 ig. B) Felekezeti

ne.tb pedig mig az utolsó töke ki nem 1,9kolánk vizsgája. Az I. osztályban
addig

rai elnökség javaslata a kereskedői és gyári 
utazók által nem kereskedőknél eszközölni 
szokott megrendelés gyűjtés betiltása tárgyá
ban. 10. Az aradi keresk. és iparkamara 
átirata az uj épületek adómentességi időtar
talmának meghosszabitása tárgyában. 11. A 
pécsi keresk. és ipariskolai bizottság folya
modása a pécsi tanonczmunka-kiállitás alkal
mából kiosztandó kitüntető jutalmakhoz való 
járatás iránt. 12. A földm. ipar és kerek. m. 
kir. minisztérium leirata a pécsváradi hely- 
pénztariffa véleményezése iránt.

—  A pécsi izr. iskolaszéknek f. é. május 
hó 20. határozata értelmében a helybeli izr.

újólag kézbe ragadott zászlót, a kormány 
párt zászlaját. Beszenynyesedett ugyan a 
a hosszú hat esztendőn át tartott letiporta- 
tástól, de ti azért csak kövessétek. . . . 
ha tudjátok.

S ik lós i levél.
Kerületünk függetlenségi képviselő-je

löltje Kossá Dezső m. hó 27-én Siklóson a 
kerület székhelyén rengeteg számú közönség 
előtt tartotta meg programmbeszédjét a
városház terén, melyet a hallgatóság szórón-' _ 0 ______________ _.........
gásig betöltött. A jelölt kiváló szónoki tehet* kivált a legfinomabb az úgynevezett hajszál 
sége, a beszédjének remek szerkezete a hall- gyökereken, hogy azok eltorzulnak, feldagad 
gatosagban majd a zokogásig menő mégha-1 nak, olyanformán, mint támad a tölgy leve 
tottságot, majd végül kitáró, szűnni nem lén a gubaes, s ez eltorzulás következtében 
akaró lelkesedést szült. A jelöltnek már képtelenekké lesznek nedvek feh ételére, te- 
ezen első föllépte is a biztos diadal sikerét j hát a gyökértetii eltávozása után sem táp
jelezte ; de még inkább elhatározó volt a j lálhatják többé a szölőtot.
függetlenség diadalának biztos kilátására r .....................................

kerületben megejtett kőrútjának nem várt

keltek világgá hasonló rémhírek, s könnyen 
érthető, hogy a franczia borászat világra
szóló fontosságánál fogva, általános lett a 
rémület a szőlő birtokosoknál, a szakférfiúk
nál pedig általános lett az érdeklődés a 
baj okának kitudása iránt.

Találgattak sokat, mig végre P 1 a n- 
c h o n tanár reájött, hogy a baj egy apró 
tojássárga gyökértetütöl ered, mely roppant 
tömegekben lepi el a szőlő gyökereit finom 
szipóját beleüti a gyökerekbe s kiszívja az 
éltető nedvet, a mely nélkül a szőlő nem 
élhet meg: sőt több szúrásával azt is okozza,

dóról a töld alatt, szomszéd tőkéről szom
széd tökére, szomszéd sorról szomszéd sorra, 
jobbról, balról, felülről, alulról mindig a 
legküzelebbire ; természetes azután az. hogy 
kerek folt támad.

Epén úgy mint az erdő hernyója a 
szabadban ágra s a szomszédos fák össze
szövődő ágain végig, fáról fára terjeszkedik, 
a meddig az erdő tart, úgy terjeszkedik a 
fiilokszéra a föld alatt gyökérről gyökérre, 
a meddig a szőlőültetvény csak tart.

És a midőn az utolsó nemzedék a fel

vész. addig a tilloxéra el nem pusztul. 
Hogy a bajt mindenki teljes valóságon 
fölismerhesse s a pusztulást némileg lassít 
hassa, hozassa meg a város kiosztat ás végett 
Hermáim Ottónak a „Filloxeráról" irt 
füzetét s tartassanak felolvasások. Kardos 
Kálmán főispán azt mondja, hogy minden 
hivatalos intézkedésnek csak akkor van fo
ganatja, ha maga a közönség átérzi s átérti 
az intézkedés fontosságát s teljes erejével 
igyekezik azt érvényre juttatni: különben 
pedig minden jó akarat hiába, kivált haszínre vergődik, szárnyra kél: széthordja , ___ ____

bajt, mert ez a röpülő alak lerakja a petét itt | bizonyoséilenszenvvei is találkozik a hatóság 
is. ott is a szölötö földfeletti részére is. liginkább ! a közönség részéről. \  cg re hosszas vitatkozás 

igy mindenütt uj köz- u*an kimondatott a határozat, melyszerint 
:a tanács utasittatik a legkiterjedettebb óv- 
I intézkedések haladéktalan megtételére.

a sima veszszori 
pontokat létesít a végzetes uj körfoltok me 
alkotására.

Különfélék.

óriási sikert arató eredménye. Mert m. hó 
29-én Nagyharsányban megkezdett és 4 
községben megejtett körútja oly óriási lelke
sedést szült, hogy a választók százakra 
menő kocsi sorral és bandériummal kisérték 
egyik falutól a másikig, be a székbe.yre 
Siklósra, hol estve történt megérkeztekor a 
város lelkes közönsége a jelöltet lakása előtt

Kora reggel kelt s titkárával a postán 
érkezett ügyeket intézte el minden nap.

Égy reggel kérő levelet nyújtott át a 
titkár, melyben egy szerencsétlen művésznő 
fia nevelésére segélyt kért. A kérvény alatt 
e név á llo tt: „Dons“.

A király arcza elhalványult, homloká 
egy ránéz tűnt fel, s szótlanul vette a tol
lat s ráírta a kérvényre : ,.évenkánt 10,000 
tallér segély a művésznő számára élte fogy
táig."

Doris soha sem látta a királyt s II. 
irigyes sohase tudakozódott az egykiri 
művésznő után ; de hogy lelkében felmerült 
a múltak képe egy perezre, mutatja az a 
rendelet, melyben a törvényszék elnökének 
meglragyja, hogy a Ritter Dorotyára vonat
kozó bünper iratokat terjesszék fel hozzá.

Az elnök felküldte a kívánt iratokat, 
a király olvasatlanul lepecsételtette azokat 
és sajátkezüleg ráírta a csomagra : „A tit
kos levéltárba teendők." oda is tették, s 
most is ott porosodnak az ügyiratok, me
lyeknek külezimén ez olvasható: Ritter Do- 
rotytya erkölcsiség elleni bünpöre.

Abban az órában, melyben a bünper- 
iratok a titkos levéltárba kerültek, az egy
kori testörhadnagy, ki rég kiállotta bünte
tését királyi kegyelemből visszanyerte vál- 
bojtját s viselt tisztirangját a testőrcsapa 
toknál.

Doris fia tisztességes polgári családot 
alapított, melynek utódai már Németor
szágban tekintélyes lovagok, kik ma is 
felkeresik a notrdami temetőben azt a jól 
ápolt airt, melynek márvány oszlopán az 
egyetlen egy szó van bevésve : „ Dó r i  s."

Palotay Ákos.

Legott 
szállott sik

— Bar anyavármegye rendkívüli közgyű
lést tartott f. hó 2-án, melynek tárgya az 
országgyűlésre vonatkozó királyi leirat, 
továbbá a belügyminiszter erre vonatkozó 
rendeletének fölolva.-ósa. s a központi választ- 

szakembereknek két tábora i ma,,y tagjainak töleskciése volt. 
azoké a vizsgálóké, a kik a z , — Az elmúlt pünkösdi ünnepek a régi

állat életmódját figyelték és azoké. kik az élet- szokáshoz híven folytak le. Vasárnap d. e. 
mód fölismerése után irtó eszközökről, mén- 9 órakor a lyczeumi-templomban Dulánszky 
tésről kezdtek gondolkozni. Nándor püspök csendes misét tartott, mely

Az életmód figyelői fáradhatatlan tö- után a bérmálás vette kezdetét. Ez egy 
rek véssél kisütötték, hogy ez az állat úgy sza-' órát vett igénybe. A megbérmáltak száma 
porodik mint a levéltetvek és egy tavaszi I ötszázon fölül van. Első és második nap 
nősten után nyolez, tiz nemzedék során őszig! délután a környéken levő mulató helyeket 
ezermilliónyi nemzedék támad, mely a tér-1 kereste föl a közönség, különösen hétfőn j

... , ------ j —  junius
23-an délelőtt 9— 11-ig. A II. osztályban 
junius 23 án délután 3—5 ig. A III. osztály
ban junius 24-én délelőtt U 1>J !g. A IV. 
oeatályban június 24 én délután 3 - 6 ig. A 
III. és IV. osztály hittani vizsgája junius 
25 én délután 3—-5 ig. A vizsga ünnepélyes 
befejezése és a jutalomkiosztása junius 2tbán 
délelőtt 9 órakor lesz. ,

—  Hímen. Balogh Árpád, Somogyi szín
társulatának tenoristája kedden reggeli 7 
órakor esküdött örök hűséget Homoki Anna 
szintársulati tagnak a lutheránus tem
plomban. — Bruck Ármin dr. zombori ügy
véd eljegyezte Stern Helént. — Gyurovíes 
Gyula. Pécs-szabolcsi gyógyszerész eljegyezte 
Bonyhád on Weber E rzsi kisasszonyt.

Fürdői tudósítás. Harkány, l,s97 Junius 
2-án. kiírdő vendégek száma mai napié 292„ . -  mai napig

nyáléin az országgyűlési képviselők meg- j  személy. Átutazó vendégek száma mai na- 
választása junius hó 17-én fog végigmenniJ 1‘U? 1206 személy.

Művészi hir. I.otz Kán.Iy és Székely I . , Vekony szubvenczió. A város tűztél-
Bertalan festőművészek a bét elején Pécsett I veny aat<*ága a legutóbbi közgyűlésén S 
voltak, hogy a székesegyház kápolnái számára ' mo8} ‘ Károly színigazgatónak subveczió-
készitendo falfestmények mintáit bemutassák .pen 4,'° trtot “ f á z o t t  meg. No biz ez
és a teen őket megbeszéljék. vékony szubvenczió. Szegény Somogyi ez-

A csütörtöki népünnep. A pécsi jóté- r<4iet áldozott az aréna megépítésére snagv-
I 1 .  . . . . . . . . . . .  .  . - I _ r u o i f l  iiM nn 1. .*. — i  . * 1 I f  . .  . • • -
in"o\ noegylet csütörtökön rendkívül fényes 
ünnepélyt regdezett az Eperjes, Nagy-Károly 
és toroczkói tűzkárosultak javára. A város 
közönsége meg volt lepve; szem és száj 
elállt a nagy esudálkozásban, annyi szépsége- 
és vonzó érdekessége volt az ünnepélynek. 
Ott láttuk a sétatér főbemeneténél a fogadó- 
pavillont, mely igen ízlésesen volt foldiszitve 
lobogókkal, zöld levelekből kötött füzérekkel. 
A fősétány egyik végén a czukrász-pavillon. 
a másik végén a sörödé volt elhelyezve.

mészet rendes korlátozó eszközeitől független, az üszögbi erdőt. I szintén gazdagon díszítve. Az alsó sétatéren
a mint azt fonnebb kimutattuk. _ -  A phylloxera Pécsett. Hétfőn délelőtt a halász-kunyhó, a „Betekints“-csárda s a

A másik tábor ezer módot ajánlott, el- 11 órakor ismét összeült a phylloxera-bizott- pezsgö-pavilfon foglalt helyet. A halász-
végre a teljes irtást s a földnek a rendki- ság. a melyben résztvettek Aidinger polgár- kunyhó zsúppal födve, náddal, ladikokkal,
vül illó, mérges és könnyen robbanó szén j  mester elnöklete alatt Haksoh Emil, Jankó- hálóval, evezőkkel, kasírozott halakkal di

vics Hugó. Radocsay Mátyás, Papp József, szitve s a tetőn kuporodó élő gólyává
Ott Márton. Szegedy ^ ----  - '' ' " .................
Péter János és G
Dezső Miklós borászati szaktanár és több 
érdekelt fél. Aidiginger bejelentette a bizott-

kéneggel való mérgezését.
Ámde mindennek daezóra — kikötve a 

leglázasabb tevékenységgel. Francziaország 
óriási segédeszközeivel — a baj folyton ter- 
jedett, vidék vidék után pusztult s a franczia 
bortermelés felényire: nyolezvan millió hekto
literről negyven millióra 9Ülyedett!

Természetes, hogy a Francziaország felöl 
folytatott szölőkereskídés roppant élénksé
génél fogva, a félelem, a gond megszállotta 
Európa összes borvidékeit s mindenütt rend
szabályokról kezdtek gondoskodni. A tör
vényhozó testületek törvényeket alkottak, 
a melyek a szőlöforgalmat megszorították ; 
összeültek nemzetközi kongresszusok, melyek 
általános rendszabályokról gondoskodtak : 
minden valamire való gazdasági egyesület 
tanácskozni kezdett.

Ámde mindezek már későn történtek! A 
baj a keseredés által el volt terjesztve s 
évről évre mind több és több helyről hang
zott fel a vészkiáltás.

Francziaország hiába irta ki félmillióra 
rugó dijait egy biztosan irtó szerre vagy 
eljárásra. Nem akadt. S csakhamar bálom 
jelszó vergődött a földszinre, ez :

Mey kell élnünk a Jilloxéra mellett is. 
Kiki úgy védekezzék, amint tud.
A kereskedés és eyyáltalában a forgalom

iuoijob, wwmci, síuvc 3 a it-iuu nupuruuo eio gólyával s a
;edy Fiilöp. Skoíf Ferenez, I benne s körűié sürgő tbrgó magyar jelmezes 
irabarits Béla biz. tagok, hölgyekkel festői látványt nyújtott. A „Be- 

."-i.*—z- -t. ‘“vi. tekints" csárda is megtette a kellő hatást.
mert híz oda sokan hetekintettek és hát volt

beaziinUll8e, hotjij a baj terjedése legalább la.'-1 a községeket figyelmeztesse, miszerint szőlő- 
stltassek. munkásokat ide ne engedjenek bejönni, ne-

Ez utóbbi jelszó arra való is volt, hogy 
a tudomány időt nyerjen vizsgálataira, a 
hatóságok pedig kellő rendszabályok meg
beszélésére és életbeléptetésére.

Minthogy kitűnt, hogy az amerikai 
azőliötők, noha a tílokszéra belepi is, nem,

Ságnak, hogy a föidm., ipar- és kereskedelem- keletje az aranyos kaesóeskák által kiszol-
gált ízletes gulyásnak m ega karezosnak. A 
pezsgő pavilon körül estefelé csak úgy hemzse- 
get a közönség sdurrogtak apalaczkok. Esteli 
8 óra lehetett, midőn a lakodalmas menet meg
indult. Elül a czigány, utána a bájos menyasz- 
szonya vőlegénynyel sa  násznépség gazdag 
szinpopáju népöltözékben. Ott láttuk a város 
legigézőbb szépeit. A „Flóra átvonulása" is 
pompásan sikerült. A „Pécsi dalárda" éneke 
nagyban emelte az iínnedély sikerét; min
den dalt zajos éljenzés követett. A rózsa
árus lánykák, a sorsjegy-elárusitók a nemes 
ezél fontosságától áthatva nagy tevékeny
séggel árusították rózsáikat, sorsjegyeiket, 
s a közönség örömmel vásárolta a rózsákat 
a — rózsáktól. Kardos Kálmán főispán az 
ünnepély védnöke leírhatatlan buzgósággal, 
megnyerő szeretetreméltósággal sürgött-foi- 
gott a közönség között s a jótékonyságban 
dicséretes példával já rt elő. Egy-egy százast 
adott egy rózsáért és egy — c s ó k é r t .  
Érdekesnek tartjuk még megemlíteni, hogy 
Zelesny több fölvételt eszközölt, melyek a 
mint halljuk, igen sikerültek. Éjjel a kedély 
hangulat a Csimborásszó magaslatára emel-

ügyi minisztériumot táviratilag értesítette 
a phylloxeiának a pécsi szőllökben való 
létezéséről, de arra még válasz nem ér
kezett. Az inficiált szöllők hivatalos zár 
alá vétele megtörtént, a szakértők a szől- 
lőket megvizsgálták. Dezső Miklós jelenti. 
k°gv Skoff szakértővel múlt hó 27-én 
megvizsgálta a Güpjíl szőlejével szomszédos 
telkeket, de ott filloxerát nem találtak, a 
Göppelében 600 □ öl inficiálva van, alatta nagyban emelte
pedig 300 □  öl gyanús. E lha tá rozta to tt,...........................
hogy azok szőlői, kik a legutóbbi 3 év alatt 
Göppeltöl veszszoket kaptak, megvizsgál
tassanak, a Güppel-féle inficiált terület mi
nél előbb kiirtassék és szénkéneggel desin- 
ficiáltassék. A szükségletek beszerzésére s a 
desinficiálás keresztülvitelére a polgármester 
kéretett föl. Dezső Miklós indítványára a 
Göppel-téle szőlő és környéke minden 2 hét
ben szakértők által megvizsgáltatik. A 
8zöllŐsgazdákhoz fölhívást fognak intézni a 
filloxera ellen való magatartást illetőleg, a 
megye alispáni hivatala megkerestetik, hogy

hogy a filloxerát odaczipeljék, hasonlólag 
völgységi es hegyháti járások főszolgabir... 
is megkerestetnek, hogy járásaikban, a hol 
a filloxera már régebben Föllépett, hassanak 
oda, miszerint munkások onnan hozzánk ne 
jöjjenek.

részt üres ház előtt játszik, hát bizon ilyen 
körülmények között nagyon méltányos lett 
volna — legalább e z e r  forinttal segélyezni. 
A múlt évben a varos egy krajezárt semadott 
a színészetre, most adhatott volna valamivel 
bőkeziiebben is. Denikve a színészet mostoha
gyermeke Pécsnek!

- -  f  Baro Bósán N János a dunaszek-
csői uradalom tulajdonosa május hó 25-én 
reggel meghalt 78 éves korában. Holttestét 
vasúton szállították Mohácsra s onnét hajón 
Duna-Szekcsóre, a hol a család sírboltja van. 
Temetésére roppant nagy előkészületeket 
tettek. A temetést a pécsi „Kegyelet" temet- 
kezesi intézet rendezte. Az elhunyt főur i 
két millió forintnyi vagyonát végrendeleté- ; 
ben Jankovich József somogymegyei földbir
tokosnak hagyományozta, ki vele” semmiféle 
rokonságban nem áll ugyan, de jóbaráti 
viszonyban élt a megboldogulttal.

Gyilkosság. Rak Péter ráczvárosi lakös. 
az úgynevezett Schweizer-malom tulajdono- 1 
sát múlt pénteken, Szavából bort szállítva, í 
a kükényi csárda környékén — eddig még 
ismeretlenek — kapával és vasvillával meg
gyilkolták. A holt tetemet másnap reggel 
találták föl a vásárra jövök az országúton ? 
egy vértócsában fekve.

, ~T „Menetrend változtatás. F. évi junius I 
ho 1 tői kezdve a mohács-pécsi vasútnál ;*z 
eddigi menetreed némi változás szenved. • 
kgyanis^ az eddig Mohácsról Barcs télé |  
reggeli 5 óra 2 perczkor induló vegyes vonat £ 
ezentúl 5 óra 32 perczkor fog indulni s \ 
Barcsra d. e. 11 órakor érkezni; a Pécsről 
Mchacsra közlekedő helyi vegyes vonat pe-  ̂
dig reggeli 6 óra 25 perczkor fog indulni és 
d. e. 9 óra 23 perczkor Mohácsra érkezni. —
A többi vonatok menetrendje ezentúl is vál- I 
tozatlan marad.

, rövid idő a la tt nagy hírre kapott I
Meissner féle tyúkszem-tapasz, melylyel bá
mulatos gyógyeredmények éretvén el. a Keres
let óriási mérveket öltött; miért is az alább ? 
megnevezett gyógyszerész úrak arra érezték 
magukat indíttatva hogy ezen minden rek
lámon felül álló kitűnő hatású tyúkszem

B e .p L r Á  előmozdításához járult a ! tapaszt gyógyszertáraikban kellő készletben 
.Betekmts- harezosa és fokep S c h o l t  z tartsák. -  Ezen gyógyszertárak a követte 
kiti.no soré, mely ez idő szerint nagyban i zök: Pécsett a főtiaztelendő izgalmasok és
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Színészet.
Otfeubach operája, a „Hotfmann meséi “

terült clősz;;r szilire múlt pénteken. Magá
rúi a darabról jót mondhatunk. Hatás haj- 
hászó részei nincsenek ugyan, de a zeneér- 
tét kellemesen szórakoztatják Az előadásról 
is kedvezóleg kell nyilatkoznunk. A szerep
lők mindent elkövettek annak érdekében s 
fáradságukat a siker jutalmazta. K i s s  
ierenczröl kell legelőször megemlékeznünk, 
ti Lindorl, Koppelius, Alirakel szerepeit 
játszotta. Minden vidékies czikornyázás nél- 
tiil elmondhatjuk, hogy Kiss e darabban 
nemcsak kiválóun érdekes alakításokat muta
tott be. hanem erőteljes, megnyerő hangjával 
a közönség figyelmét teljesen lekötötte. V’olt 
alkalmunk sok baritonistát hallani a vidéken, 
de Kiss n a g y marad azok között. A. 
S o m b o r  y Ilona (< Mympia, Antónia, Stella) 
es B a l o g  b Árpád (Hotfmann) nehéz szere
peidnek megteleltek. T. S e r  f ő z y  Etel 
^Miklós), M i k e i t>S2>alanzonivalam int 
S z e p Aladár (András, Cochenelli, Ferenez), 
különösen mint Ferenez és B a l a s s a  Jenő 
iKrespel) emelték az anszamblét. A darabot 
szombaton és szerdán megismételték.

„Tunikás leányok” Gerő Károly nép
színműve adatott vasárnap. A darab eszméje 
a tövárosi munkáséletből van véve; földol
gozása gyönge. Az előadás sem volt jó; 
vontatottan ment. A héttői estét a „C'zigáuy- 
báróu előadása töltötte ki.

Kedden Feuillet „Az erdő szépe" szín
in ü bei, gyönyörködött a közönség, mert az 
előadás összevágó volt s az egyes szereplők 
kitettek magukért. Így: Z á v o d s z k y

z Pálmai, L a e z k ó Aranka (Luiza),
• Krisztina (Penmarch), G y u r- 

ui an u Alice (Andor), továbbá K o m j á t h y  
iMorell), S o m o g y i  (Albin), B a l a s s a  
Hugói, \  e r e s s  (Hoel.

Közgazdaság.
Lo p jak  a  g yüm ölcsö t

Néhány szó az egész s mégis mily kel- 
etlenül hangzik a tulajdonos fülébe. Mind
re vannak még az Istennek oly csuda- 
arai. kik mindig ott keresnek a hová 

-em tettek : aratni akarnak anélkül 
volna: gyümölesehetnékjük 

elfeledtek tát ültetni. Ezek képezik 
la lom tolvaj-kompániáját.

Magam is rb s te lle m  a dolgot, hogy nem 
k tis z te sé g e se b b  e z im e t soraim fölé ; 

i \ kell nevezni a gyermeket, hogy 
......... ' '-Iáig jutottunk már
" g y  k ö z n é p ü n k  a  gviim íili-n

nem tartja véteknek, hanem jogos 
■m és tiéd. Maholnap már odajutunk, 

,i gyiimöleslojiást oly virtusnak tárt
ig Ível utón útfélen kérkedni is lehet, 

/tán a gyümölcstermelő hosszú évek 
ozása után végre terméshez jut, jobban 
ízt a kétlábú mint a négylábú álla- 
1 megóvnia s legjobb esetben örüljön 

ük. ha a tolvaj urak kostolóul neki is 
myat meghagynak. Amerikában már 
nvára plakátokat ragasztanának a fákra, 
elven a tisztelt tolvaj urak kéretnek, 

y szemet a tulajdonosnak kostolóul

v

ta!

tat

Amerikáról jut eszembe, hogy pár 
e g v  odavaló úri emberrel utaztam a

m. kit az Isten pénz dolgában olybá' 
segített, h o g y  módjában volt csupa kedv- 

1 különböző országokat össze-vissza 
ii. Hát ezen úriemberrel beszédbe egye- 
* azt kérdeztem tőle. hogy méltatta-e 
!méie Magyarország gyümölcsészetét 

mi a nézete róla ? Nem azért intéztem 
'• kérdést, mintha magam is nagy 

veu nem tudtam volna reá felelni ; ha- 
oszintén megvallva bántott a kiváncsi- 
h o g y  váljon az eredeti amerikaitól, 
•n eredeti választ kapok.
\ árakozásomban nem is csalódtam ; i 
ugyancsak ráadta az „ádntot** s ha- 

n-.ui fején találta a szeget.
1' ugyanis a sajátos hideg vérével azt I 
'' l'"gy Magyarországban azt tapasz- 
. miszerint j o b b a n  s z e r e t i k  i t t  aj 

l ' -süt  mi n t  a g y ü m ö lc s f á t .
S igazat mondott! Mert ha a gyümölcs- 
s úgy szeretnék mint magát a gyürnöl- j 

csnt. akkor ők maguk is ültetnének fákat s 
így aztán ő nekik is lenne gyümölcsük, nem 
kívánnák a másét 's akkor hizonnyára a 
gyiimöleslopás sem jutna az eszükbe. Igen 
Hin. csakhogy az afféle mákvirágok a fával 
mit sem törődnek, azt ültesse más: ők csak 
a gyümölcs után sóvárognak. S ha nem kap
hatják szép szerivel, megkeresik tiz kör
mükkel.

I)e hát nem is csuda, hisz fát ültetni 
senki sem akar, csak a gyümölcsét szeretnék 
elvezni. Alig akad az egész községben nagy 
elv. tve egy egy ember, aki a fákban találná 
örömét, azokat ültetné és plántálná. Ennek 
szt;tn az a természetes kifolyása, hogy alig 
van egy vagy más helyen egy fa s ezek is 
ugy néznek ki. mint a kinek se ura sem 
gazdája. A szél nyesi, a sertések kapálják; 
az ember csak akkor tekint rá, ha gyümölcs 
van rajta.

Aztán ha ez a baj olyan helyi baj volna, 
mely kivételkép csak itt vagy ott fordul 
elő. még nem volna ily elszomorító : de azt 
Hét mondani hogy nagy átalán el van 
terjedve. Mint vándortanitó jártamban men
temben sok helyen megfordulok s mindenütt 
°3ak arról hallok panaszkodni, hogy azt az 
egy*nehány gyümölcsöt is ami nagy elvétve 
terem, nem lehet a tolvajoktól megőrizni. 
^ fiem egy sem kettőt hajlottam már elke- 
^fedésükben arra fakadni, hogy nemcsak 
nem ültetnek több gyümölcsfát, hanem még 
a meglevőket is kivágják.

No most aztán gyiimölcsészeti vándor
tanár. gyere ily helyre prédikálni! Ürülj 
ka 9zárazan viheted el a bőrödet, nem pedig 
k°gy hogy siker és eredmény kisérje nyom
üokaidat.

Hogy ily jelenségekkel szemben közü-

nyösnek^maradni nem szabad, azt be fogja 
láthatni mindaz, kinek szivébeu a gyümöl- 
csészet iránt a legparányibb érzelme és fogé
konysága van. S mivel a baj amúgy is oly 
elharapódzott, annyival inkább nem volna 
orvoslásával szabad késnünk.

Minden okoskodás végre is oda vezet, 
hogy az érintett bajon csak úgy segíthetünk, 
ha a gyümölcstermelést átalánositjuk, s a 
gyümölcsfával! befásitást országszerte ke
resztül visszük.

Azzal hiába is kezdünk, hogy itt-ott 
egyes ügybuzgóbbak néhány fát ültetnek, 
itt közerő és akarattal kellene a munkához 
fogni s odahatni, hogy boldog és boldogta
lan egyaránt üres helyét és terét gyümölcs
fával ültesse be. Kormánynak, hatóságnak, 
egyleteknek vállvetve kellene itt közr •mű
ködni ; mert csakis ezúton módon lehetne 
az ügyön lendíteni. Csakis igy lehetni el
érni azt, hogy az ország gyümölcsfával el
árasztva lévén, mindenkinek önmagának is 
elég gyümölcse teremvén, a másénak békét 
hagyna s ezzel eleje vétetnek a lopási má
niának.

Igen ám ; csakhogy ehhez az ültetendő 
fák száz és száz ezrei volnának szükségesek 
s méltán támad azon aggodalom, hogy hon- 
nét teremtsük azt elő.

Aki a földműves nép anyagi helyzetét 
ismeri, az azt is tudja, miszerint arra tá
maszkodnunk nem lehet, hogy az a szüksé 
ges mennyiségű fákat tán egyik másik fa
iskola tulajdonostól pénzen szerezze be. 
Noha örömmel lehet tapasztalni, hogy e 
téren is előnyösen haladunk, amennyiben 
az ily facsemeték napról-napra olcsóbbak 
lesznek ; hanem azért szemben az átalános 
pénztelenséggel még sem számíthatunk reá, 
hogy ezúton módon az általános befásitás 
keresztülvihető legyen. S ezért nem marad 
egyéb hátra, minthogy minden egyes község 
saját szükségét otthon állítsa elő.

Kell vagy legalább is kellene minden 
községben faiskolának lenni, a melyből éven- 
kint ezer számra kerülnének ki az ültetendő 
nemes facsemeték. Járuljon a faiskola fen- 
tartásához birtokaránylag minden egyes 
ember, hanem aztán viszonzás fejében kapjon 
is mindenki évenként ingyen fákat, melyeket 
kiki saját birtokán kiültetni köteles legyen, 
így megfelelne a faiskola azon nagy fontos 
ságu feladatának, melyet eszközölni hivatva 
van. De mindaddig mig a faiskola terét hiva
talnokok bitorolják, mig azt az üregbiró a 
kisbirónak feléből adja ki, vagy a csősz 
burgonyát termel benne ; addig bizony soha 
senki se várja azt, hogy onnét facsemeték 
kerüljenek ki.

Ezen értelemben a faiskolák rendezése 
manap már égetően szükséges s mindaddig 
mig műink egészséges szervezésével késünk, 
késleltetjük egyúttal a befásitás ügyét is. 
Adjuk át a faiskolát rendeltetésének s ezzel 
meg fogjuk vetni gyümölcsiparunk egészsé
ges és erős alapját is.

< >da kell tehát minden áron töreked
nünk, hogy az átalános befásitás nagy 
munkájához a mozgalmat azáltal indítsuk 
meg. hogy a községi faiskolákat rendelte
tésüknek átadjuk. Ez ismét lehetővé fogja 
tenni azt, hogy évenkint a lakosság közt 
több száz darab gyümölcsfa kiosztassék. S 
ha a határ ekként lassanként befásittatik 
s ezen fák később termőre fordulnak, nem
csak oly jövedelmi forrást nyitunk magunk
nak, a melylyel megélhetésünket mozdítjuk 
elő, hanem még azt is elérhetjük, amit a 
legszigorúbb törvénynyel sem volnánk ké
pes elérni, t. i. nem lesz oly átalános a 
keserű panasz, mely mindig fülünkbe hang
zik, hogy „Lopják a gyümölcsöt!"

Liebbald Béni.

0  f r t
havi fizetésért

egy helybeli könyvelő, ki pénzintézeteknél 
és előkelő kereskedő czégeknél működött, 
az egyszerű és kettős könyvvitelben vala
mint levelezésben és kereskedelmi számolás
ban oktatást elvállal.

Szives ajánlatok e lap kiadóhivatalához 
„6 frt“ jel alatt intézendők.

Árverési hirdetmény.
Tőttös község elöljárósága részéről 

ezennel közhírré tétetik, miszerint a 
község tulajdonál képező
k ö z s é g -!  f e o c s a r c L a ,
3 egymásután kővetkező azaz 1888. 
8189. 1890. évekre nyilvános árverés 
utján f .  évi jun iu s  hó 13-án d . e. 9  6 a
k o r  Tőtlős biróházánál haszonbérbe fog 
adatni.

A kivenni szándékozók kötelesek: 
50 frt. bánatpénzt letenni, s a korcsma 
után bárminemű adót és a negyed ele
jén mindig előre fizetni a bért.

—Tőttös. 1887. május 22-én.
T ó th  B á li jó z s e f  bíró. K ovács  L ő incz. 
G erö  Is tv á n  esk. Egédi J ó zs e f k. bíró.

1678. sz. 1887.

Árverési hirdetmény.
A siklósi kir. jbiróság mint telekkönyvi 

hatóság közhírré teszi, Baranya megye gyám 
pénztára végrehajtónak Markovits Yaksáné 
szül. Koleszár Yánya végrehajtást szenvedő 
elleni 80 frt tőkekövetelés és járulékai iránti 
végrehajtás ügyében a siklósi kir. jbiróság 
területén levő a D.-szt.-mártoni 99. sz. te- 
lekjkben felvett 96. sz. háznak s belsőség
nek adóst illető felére 199 írtban, 1 , telek 
legelő és erdő illetőség felére összesen 614 
Írtban az árverést ezennel megállapított ki
kiáltási árban elrendelte, és hogy a fennebb 
megjelölt ingatlan az 18 7. évi junius ho 25. 
napján d. e. 10 órakor D. szt. márton község 
házához kitűzendő megtartandó nyilvános 
árverésen a megállapított kikiáltási áron 
alól is eladatni fog.

Arvezezni szándékozók tartoznak az in
gatlan beesárának 10° 0-át vagyis 19 frt 
90 kit. és 61 frt 40 krt. készpénzben, vagy 
az 18>1. LX. t.-cz. 42. Íjában jelzett ár
folyammal számított és az 1881. évi no-vem- 
ber hó 1-én 3333. sz. a. kelt igazságiigyminisz- 
teri rendelet 8. §-ában kijelölt óvadékképes 
értékpapírban a kiküldött kezéhez letenni, 
avagy az 1881. LX. t,-cz. 170. §-a értelmé
ben a bánatpénznek a bíróságnál elöleges 
elhelyezéséről kiállított szabályszerű elis
mervényt átszolgáltatni.

Kelt Siklóson, 1887. évi ápril 29-én.
V isy.

kir. aljbiró.

Egy felülcsapó

v í z i m a l o m
közel a városhoz több évekre haszon
bérbe kiadó. — Egy kukoricza daráló, 
egy könnyű jukker kocsi szabad kéz
ből eladó. Bővebbet a kiadóhivatalban.

10 forint
b izto s  k e re s e t

m in d e n k in e k
elérhető a ki törvényszerűen kiállított 
részletlevelek eladásával állandó lak
helyén foglalkozni akar. Kérdezöskö- 

dések intézendők

106 F U C H S  H. ,u- ‘ 
M a i m  Budapesten, Dorotya uteia 9, szám.

egy éves, fényes fekete, tanulékony 
olcsó árért eladó. Pécsett, Király-utcza 

18. szám.

„Jó étvágyat11
szoktunk egymásnak kívánni evés előtt és nem 
minden alap nélkül, mert az étvágyhiány 
úgy a legjobb és legdrágább ételeket ép oly 
értéktelenné teszi mint a legegyszerűbbeket. 
Étvágy gerjesztésre legjobban ajánlhatók 
a hatásdús

Egger-féle szódapasztillák
melyek ezenkívül kitűnő hatásukat gyomor
égésnél, rossz emésztésnél és mindennemű 
gyomor affékszióknál főképpen, semmi eset
ben sem tagadják meg. s igy megvéd egy 
rósz gyomor féltett következményeitől.

Ezen pasztillák skatulyákban á 3U kr. minden 
gyógytárban. Pécsett kapható: Zsiga Lajos. Sipórz Ist
ván, kovács M. és az irgalmasok gyogyszertárában- 
Oobetczky E. .1. C. Iliene*. Havid (•> ula eszeki gyógy
szerészeknél, Csató Gyula gyógyszerésznél Villányban.

191 sz.. 37 isk.. '87
Pécs szab. város iskolaszékétől.

Pályázati hirdetmény.

XT-A-3 --2" P E R E N C Z .
laptulajdonos.

K I S ,J (i Z S F. F. VÁR AI)V  FERF.Xi Z
felelős szerkesztő. főmnnkatárs.

H i r d e t é s e k .

^ ^ "nilrótségbeii van aleiettj "*^1
hogy a hírlapokban fcldicsért gyógyszerek közül 
melyiket használja betegsége ellen, az Írjon egy 
levelezőlapot Richter kiadó - intézetének Lipcséta 
s kérje a „Betegbarát" czimü röpiratot. E köny
vecskében nemcsak a legjobbaknak bizonyult 
háziszerek vannak részletesen ismertetve, hanem

b e te jsegekrö l szőlő Jelentések
is olvashatók. E jelentések mutatják, hogy igen sok 
esetben egy egyszerű háziszer is elegendő arra,
hogy még a látszólag gyogyithatlan beteség
is szerencsésen elhárittassék. Ha a betegnek a 
megfelelő gyógyszer rendelkezésére áll, akkor még 
súlyos baj esetén is gyógyulás várható, s ez okból 
egyik betegnek sem kellene a „Betegbarát-1 megren
delését elmulasztani. E figyelemremeltó könyvecske 
segélyével sokkal könnyebben választhatja meg a 
szükséges gyógyszert. A rói>irat megküldése a 

megrendelőnek költségébe nem kerfil.
T A V A V A T A V A V A T A V

17671. sz., 1887.

Árverési hirdetmény.
Baranyamegye gyámpénztára végrehaj- 

tatónak Bernát Sáraó végrehajtást szenvedő 
elleni 100 frt tőkekövetelés és járulékai 
iránti végrehajtási ügyében az 1887. évi 
junius hó 15 ik napján délelőtti 10 órakor 
S z a b o l c s  a község házánál megtartandó 
nyilvános árverésen árverés alá bocsáttatik 
a pécsi kir. tör-vényszék területén levő a 
szabolcsi 137. számú tjkönyvben felvett 
152. 134. rdsz. ház, udvar és kert a hozzá
tartozó erdő és legelő illetékkel 466 trt.. 
ugyanazon tjkvben felvett 2227. lizsz. szőlő 
és pinezének Bernát Jánost illető 2,3 rész 
ingatlanra 190 frt 66 kr.-ban ezennel meg 
állapított kikiáltási árban. Ezen árverésen 
a fent körülírt ingatlanok a kikiáltási áron 
alól is eladatni fognak.

Árverezni szándékozók tartoznak az 
ingatlanok becsárának 10° 0-át vagyis 46 frt 
60 krt. és 19 frt 6 krt. készpénzben vagy 
az 1881 LX t. ez. 42.  ̂ában jelzett árfolyam
mal számított és az 1881. évi november hó 
1 én a 3333 sz. a. kelt m. kir. igazság
ügyminiszteri rendelet 8. í; ában kijelölt 
ovadékképes értékpapírban a kiküldött kézé 
hez letenni, avagy az 1881. LX. t. ez. 170. 
íj-a értelmében a bánatpénznek a bíróságnál 
elöleges elhelyezéséről kiállított szabályszerű 
elismervényt átszolgáltatni.

Kelt a pécsi kir. törvényszék mint te
lekkönyvi hatóságnak 1887.évi február hó 11 
napján tartott üléséből.

kiadta
Jeszenszky

kir. törvényszéki jegyző.

Melyin fogva alulírott részéről a községi iskolaszék folyó évi 19 37. 
számú határozata alapján ezennel közhírré tétetik, hogy az iskolagondnoki 
állás, mellyel évi 4o0 frt tiszteletitij van összekötve, f. é. junius hó végével 
pályázati eljárás és választás utján fog betöltetni.

Felhivatnak tehát azok. kik ezen állás betöltésére képesek, s arra 
Nállalkoznak. hogy magyar állampolgárságukat, erkölcsi magaviselet ükét, köz
ségi illetőségüket: netán eddigi alkalmazásukat ’s vagyoni állásukat előtüntető 
bizonyítványokkal ellátott kérvényüket mai alulírott naptól f. é. junius hó 
lö-ig bezárólag alolirottnál a hivatalos órák alatt nyújtsák be.

Megjegyeztetik, hogy az alkalmazandó 1000 frt. tiszti ovadékot tartozik 
kézpénzben, pécsi takarékpénztári könyvecske vagy állampapírban mely név- 
érték szerint számitatik. — letenni s továbbá, hogy nyugdíjra igénynyel nem bir.

Pécsett. 1887-ik évi május hó 2<>-án.
Aidinger János.

kir. tanácsos polgármester mint a községi iskolaszék elnöke.

C s u k á s  Z o l t á n  %
ép ü le t-  és d iszm ü -b ád o g o s  £

Pécsett, Király-utcza 27. sz. (Gianone-ház.)
Ajánlja mindennemű erez- £  

lemez munkait, elvállal kony- £  
na és házberendezéseket, 
szoba és házi elosettek fel- Ia 
állítását, készít fürdő és £*■. 
ülökadakat önfütökalyhákkal. F *  
vizhordú sajtárokat, borhü- £  
töket stb.

Vállalkozik különösen épít- 
kezésnél tetöfödósre ónozott g  
(feliéi ) horganyzott, (vas) és uta 
horganylemezből, függő és £) 
szegélycsatorna felrakására, 
valamint disz gömbök, szél- Jfp 
kakasok készítésére stb. stb.

____________ Javítások és festések ju- i.
tányos áron elvállaltatnak.

megrendelések mérték vagy rajz után pontosan es gyorsan eszközöltetnek. C
f j  Fürdözsöljék önfütökalyhákkal a legjobb minőségűek csakis nálam kap- GL 

hatók. flr
dh o

1
4

E é r  " b e  a , d . a a n .d . ó l r :
Pálya utcza 59. SZ. házban egy bolt lakhelyiséggel : a 6-ik sz. házban egy 
bolt lakással, úgyszintén a 2-ik sz. házban több lakás és egy újonnan építendő 
bolt, mely minden nagyobb üzleti czélnak megfelel, hozzá raktárak, gabnapad- 
lások MQ[V folyó évi november l ére bérbe vehetők.

Esetleg az utóbbi 2-ik sz, alatti bolthelyiségek tetszés szerint a jelzett 
idő előtt is átvehetők, értekezhetni az alulírottnál.

Egyúttal értesittetik a t. ez. építő-közönség, hogy saját gyártmányu 
jó  és szép tiszta színben

c ze m e n t-lem e ze ke t es k itűnő  p o rtla n d  és ro m án  c zem en t m eszet
a helybeli fa-iizleti helyiségemből jutányos áron szolgálok.

Pérsett, 1887. május hó. Jankovits Sándor.

Idény

Harkányi gyógyfürdő.
(Magyarország, Baranya vármegye.)

Május l-töl, Szeptember 30-ig.
E fürdő rendkívüli emelkedése, mely a gyógyvíz páratlan gyógyhatásúnak következménye, 

szükségessé tette, hogy még egy m áso d ik  a r té z i k ú t  is  fu ra s s é k . mely kénes források 51° R 
term -szetes meleg vizükkel biztos eredményt nynjianak CSÚSZÓS köszveny . g ö rvé ly . id ü l t  b o r 
k iü te g e k re , a ra ry e r .  n o b a n ta lm n k ra . fo -a m z a s i h ián yo k , sebzések, dag an a to k  és higanyos 
gyógyszerek által okozott m érgezésekre , tóváhbá máj-, lép-, általán m ir ig y  d ag an a to k ra , nehéz 
h a llá s , id ü l t  sze m b a jo k  és iv a rs z e rv i b á n ta lm a k  ellen.

Az utazá>ra .-«zolgál Budaprs t-p é c s i vasút vagy Déli vasút ludapest-kanizsa-barcsi vonala 
állomás Pécs: továbbá az alföldi vasút Eszéken at Villányig Mohács pécsi vasút állomás: Villány, 
melv utóbbi állomásnál a villányi postamester által fentartott társaskocsi és külön kocsik is 
az érkező vendékek rendelkezésére állanak. — A fürdőbe utazók a  magyar állam vasút vonalain 
30# « engedményben részesülnek, ha (idejövetelüket nyivánitva) menet jegyet ide és vissza egyeszere 
váltatnak

Posta- és távirda állomás.
Bővebb tndósitást a legnagyobb készséggel Dr. HELLER JÓZSEF rendes fürdöorvos nynjt. 

Harkány, 1887.

A  fü rd ő -ig a z g a tó s á g

T í c h c  B e r n á t ,  B r ü n n  ben
Krautmarkt Nr 18.

(saját ház) szállít utánvétellel:

IIMMl kannnrailimaiadékor 6 met. 4<> cm., i-gy 
teljes úri öltözéknek, m osh ató..................*{ frt

looo hriiimi posztó maradék, 3’,4 m. egy teljés 
úri öltözéknek.............................4 frt 50  kr.

Tiz met. félpamut Carbmir. ICO cm. széles, min
den színben, egy teljes ruhának . 4 frt 50  kr.

hgy darab házi > ászon.
* 4. 29* * bécsi röf.........................4 frt 50 kr.

«. * „ f# .........................5 e 50 „
Tiz met. indiai-kelme, félgyapot, kettős széllességü 

egy teljes öltözéknek.....................5 frt
Egy darab rumhiirgi vászon. 291 4 bécsi rőt. a 

legjobb minőség.............................4 frt 50 kr

Tiz met. átszőt kelme, kitűnő minőségű, 60 cm. 
• széles..................................................3 frt Nü kr.

Egy darab Millión, igen jó minőségű, 30 bécsi
röf, teljes......................................... 5 frt 30 kr.
jobb minőségű................................. fi „ 50 „

Tiz met. Oreidralit, igen tartós . . 2 frt 80 kr.
a legjobb m in ő ség ű .....................4 „ 5 0  „

Egy darab king-szövet, 30 bécsi röf, teljes • 4,
jobb a vászonnál.............................5 frt 80 kr.
a legjobb minőségű......................... fi _ 50 .,

Tiz met luhakelme vagy hálókönlösnekvaló 6u
cm , legújabb................................. 2 frt 50 kr.

Egy Jntr-Gamitiira, legjobb minőségű. 2 ágy- 
1 asztal-teritö. körül rojttal . 3  trt 50 kr.

Tiz met paniut-rips. minden színben. 60 cm. 
széles, egy öltözékre.....................3 frt SO kr. |

Egy rips-garnilnra. 2 ágy- és 1 asztal-teritö 
b o jtta l..............................................4 frt 50 cr.

Tiz met. juh-gyapot-kelme, kettős szélesség... egy 1 Egy maradék tiilószonyeg, 10— 12 rneter hoszu, 
egész öltözéknek .........................8 frt 50 kr. | nagyon tartós......................................3 frt 50 kr.

Qgp- Minta és árjegyzék ingyen és bérmentesen.' jpá-J
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magyar lovar-egylet sorsjegy-irodájában:
Budapest. Váczi-utcza 6. sz.

ett! SCHAPRINGER és ULLMANN urak váltóüzletében.

i
.Pécsett, nyimatott aRamazetter-léle könyvnyomdában Koller Lipótnál. 1887.
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