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A fü ggetlen ség i párt fö lira ta
K ossuthhoz.

Hazánk nagy fia !
Igaz honfi szivvel üdvözlünk Téged 

azon a napon, melyen életed kilenczvenedik 
évét betöltötted. Istennek áldása és saját 
nagy lelkednek erői alkották meg számodra 
és számunkra az életnek eme íönséges 
korát. Megemlékezünk Rólad minden na
pon, de ma üdvözletünkkel jövünk eléd 
azért is, mert születésednek évnapja nem
zetünknek ünnepnapja. A család fejét e 
napon szeretettel veszik körül ivadékai, 
engedd meg tehát Te is, hogy hazád 
mostan élő nemzedéke szeretettel és biza
lommal gyülekezzék körülötted. Apánk, 
vezérünk, igazmondónk, védelmezőnk Te 
vagy !

Ránk, az országos függetlenségi és 
negyvennyolezas párt tagjaira a törvény- 
hozás kötelességét ruházta a népnek bizo
dalma. E kötelességünket akkor teljesítjük 
híven, ha a nemzet érzületét e napon őszin
tén Eléd terjesztjük. Minden nagy kérdés
ben minden nagy elvedet mint törvényhozók 
nem követjük, de a haza igaz szerelmében 
egyek akarunk lenni Teveled. Es e vég- 
czél, melyet Te kitűztél, a mienk is s 
magyar birodalmunk függetlenségét, habár 
más utón, rendületlen szilárdsággal törek
szünk kiküzdeni mi is. Innen ered az a 
jogunk, hogy most is Hozzád fordulunk.

Es ered onnan, hogy magyarok va
gyunk és hazafiak. S amint örök gyalázat 
volna nemzetünkre, ha egyetlen fia is Téged 
valaha megtagadna : úgy szent kötelessé- | 
günknek tartjuk, hogy hűségünket, ragasz

kodásunkat s bizodalmunknak és örök 
szeretetünknek érzetét föltárjuk Előtted. S 
ha romlott lélek és vak elme egykor T é 
ged a honfiak sorából kizárhatott : mi ta
núságot teszünk arról, hogy a/, a törvény, 
mely a Te honfijogodat megtagadja, a 
nemzet számára se nem igaz, se nem élő. 
Rákóczit, a hőst, a hazafit, az igaz magyart, 
a szabadság dicső bajnokát hazaárulónak 
mondta ki hajdan egy gyáva törvényhozás, 
de azért a nemzet forró sreretetével ki
sérte s a haza legnagyobb fia gyanánt 
tisztelte a bujdosót mig élt, s holta után 
dicső emlékezetét szent kegyelettel őrzi 
firól-fira, nemzedékek eletén és századok 
lolyamán keresztül. Rákóczinak meg sírja 
is szent a magyar előtt s ki emlékeznek 
ma már ama hitványok nevére, kik őt hon 
talanná tették ?

Méltó elődöd eme példája nyugtassa 
meg háborgó nagy lelkedet. Kormányok 
hatalma, többségek érdekszenvedélye, ko
ronák dicsősége árnyék módjára enyészik 
el az igazság előtt. Az igazság pedig ez : 
a magyar nemzetnek iegnagyobb fia, a 
legjobb magyar Te vagy !

Te állítottad talpra az ébredő nemze
déket. T e törted össze a jobbágynak rab
igáját. Te tetted szabaddá a földet, a 
munkát, a gondolatot és az embert. Te 
alkottad meg a magyar nemzet egyetemét. 
Te teremtetted meg a nemzet független 
állami önkormányzatának bölcs intézmé
nyeit. T e állítottad vissza Árpád birodal
mának Mohács mezején kettétört egységét. 
Te adtál nagy eszméket és nagy szenve
délyeket a szemeid előtt egymásután szü
lendő és elmúló nemzedékek számára.

S mindez nem egyetlen és nem leg
nagyobb érdemed.

Hanem mikor orvul és hiteszegetten 
ránk tört a hatalmak erőszaka, hogy a 
szabad nemzetek társaságából kitörölje Ma
gyarországot s örökre bezárja a világtör
ténet ama lejezetét, melyet Árpád kezdett 
s a Hunyadiak, Bethlenek es Rákócziak 
folytattak, akkor Te álltái az erőszak elé, 
Te oltottad be nagy lelkednek lángoló 
hevét a nemzet minden rétegébe s te vív
tad meg a nemzeti önvédelem ama véres 
harczát, melynél szerencsésebbet sokat is
mer, de dicsőbbet egyet se ismer világunk 
története. Két nagyhatalomnak s az általuk 
fölbujtott pártosoknak nagy ereje alatt a 
hadjáratot elvesztetted, de megmentetted
és kivívtad nemzeted számára a becsületet
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s az önérzetet. Es ezzel kivívtad s a tör
ténet igazmondása tesz arról majdan tanú
ságot, hogy Te vivtad ki azt is, a mit 
azóta jóllétben és intézményekben vissza
szerezhettünk.

/

Es még ezzel sincs bezárva halhatat
lan érdemeid dicső sorozata.

Ifjúságod virágában éveken át szen
vedted hazádért a börtönök homályát. 
Neved bitóra szegezték, magad halálra 
kerestettél s még gyönge gyermekeid is 
szivtelenül üldöztettek. Kilenczven évnyi 
fönséges életkorod felét, egész felét sze
gény bujdosó gyanánt kellett idegen földe
ken, idegen népek közt eltöltened. S akik 
a vér kötelékével szivedhez legközelebb 
álltak : azokat nehéz, mindennapi munkával 
kellett a nyomortól megváltanod. Mikor 
börtönbe hurczoltattál, mikor nemzeted vé
res csatáit vivtad, mikor küzdtél a népek

A „Pécsi Figyelő44 tárczája.

P ille-dal.*)
K ín pille, ha mézért jár a virághoz, 
Csókért a legény eljár a leányhoz ; 
Mézét a virág pilléuek od’ adja, 
Gsókját ti utói meg a lány se’ tagadja.

Ám lányka vigyázz, a legény csapodár ;
Az csókot orozni, ha máshova jár,
Majd téged utána a bánat epeszt,
S ő rád se1 tekint, majd észre se' vesz.

Hijjába I a pille eljár a virághoz,
Csókért a legény eljár a leányhoz :
Mézét a virág pillének od' adja,
Csókját tiutól meg a lány se’ tagadja.

Bodonyi N

a nap, a forróság itt kiállbatatlan ; menjünk 
tovább.

Ez a hely emitt kissé árnyékosabb ; fölöt
tünk az az óriási bükkfa úgy a bogy megvéd 
a naptól. Itt lolytatbatom, a mit elkezdtem.

Tebát, szereti. . .  Mit, a másik pádon fe
lejtetted a legyeződet? Azonnal szaladok érte 
s elhozom.

Itt vagyok mar. Folytathatjuk.

„Kis pille maradj, ue légy csapodár,
Ah, légy az enyém, mig tellik a nyár* ! — 
Kín pille csapong h mig szerte repes, 
Kimúlik a nyár, falevélke deres. —

A virág lekonyul, a sírba levágy,
S ravatalja leszen a zöld mohaágy —
Ott uyugszik alant, sirhalma felett 
Bús HÍri dauát hideg ősz zizereg. . .

*) K vers szerzőnek egyik pálya-tragédiájából való, 
only az Akadémia figyelmét is magára vonta, amennyiben 
elismerték a pályázaton beadott „IV. László*-ról, hogy 
„van henne egy és más irói jó tulajdonság, s hogy a fő 
slak jellemének fölfogása gondolkodó főre vall.“ Kzerző-
uek szándéka — ha lehetséges lesz — a darabot jövőre 
Pécsett előadatni, addig is mutatványul hadd szolgáljon 
belőle a fent közlött kedves dalocska.

V alló
Ilarminczbat fokot mutat a hőmérő árnyék

ban : kaptál-e, édes, ilyen forróságban már sze
relmi vallomást?

Ugy e még sohasem?
Nos, lesz részed benne most ; az én szive 

met száz fokig hevitette már a belső tiiz ; illő, 
hogy mindjárt kiöntsem melegét.

Tehát . . .  szeretlek, szeretlek, drágám, igaz 
szívből, lángoló szeretetből.

Sóhajtotta!. Mire magyarázzam ezt a sóhajt ? 
Arra e, hogy ez a vallomás a te szivedben is 
visszhangra talalt, s szeretsz, te is szeretsz en
gem ? Vagy csak arra, hogy roppant meleged 
vau ? Igazad van, erre a padra nagyon idetiiz

Ismétlem, szeretlek édesem, ahogy az em
ber ebben az átkozott melegben csak szeretni 
tud valakit.

Igen, szeretlek s térdre borulva e-deném
előtted viszoutszerelmedért, ba akkor olyan isten
telenül szemembe nem tűzne a nap. A helyett 
inkább közelebb húzódom melléd, napernyőd 
legalább árnyékot tart tölém is.

Átkarolom karcsú derekadat, s föléd ha
jolva lesem ajkaidról a boldogító igcut. De mi 
ez ? Miért húzódozol tőlem olyan ingerülten ? 
Tálán 'dlenedre vau ez a vallomás ajkaimról? 
Nem érzesz semmi rokonszenvet irántam, talán 
gyűlölsz ? Vagy mindez a vonakodás talán csak 
azért vau, mert ilyen afrikai bőségben az Ölel-
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szabadságáért, mikor az idegen népek közt 
is hazánk érdekeit védelmezted s nagy tel
kednek melegével szakadatlanul költögetted 
a haladás igaz eszméit : ugyanakkor pihe
nés nélkül kellett fáradoznod a mindennapi

/
kenyérért is. Es ily életmód mellett viharos 
századunk egész folyamán keresztül egy 
fönséges élet tisztaságát, egy tündöklő 
jellemnek épségét, egv soha nfcm alkuvó 
és soha nem csüggedó-férfinak és hazai i 
nak örökké tökéletes alakját teremtetted 
meg Önmagadban s hagyod soha el nem 
múló örökségül hálás nemzetedre.

Van-e nagyobb erő, mint a Tiéd ? 
Van-e a ki hasonlatos lenne Tehozzád5 
Van-e szebb örökség, mint a mit a Te dicső 
tetteidben s eleted ragyogó példájában 
nyer hazánk? S mit adhattunk és mit ad
hatunk mi mindezért cserébe ?

Áldjon meg téged a gondviselés ! Es 
tartsa meg életedet és eleted szerény örö
meit meg sokáig ! Ez a mi imánk, de egész 
nemzetünknek is imádsága ! Ez imádsággal 
maradunk

Budapesten, 1892. évi szeptember 13-án. 
örök hu tisztelőid és honfitársaid.
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Az E e v e t é r t é f t  a íöhratot a következő 
megjegyzéssel közli :

Közöljük a f ü g g e t l e n s é g i  p á r t  
föliratut, melyet K o s s u t h  Lajoshoz iutezett 
a part. Felette díszes emiekküuyvbe vau ez 
bekötve, mely ezeu Kívül az országgyűlési összes 
párttagok alairásat s arczképeit tartalmazza.

A íöliratot E ö t v ö s  Károly remek tolla 
készítette. A íölirat politikailag is uagyfoutos- 
eagu. A függetlenségi párt tökéletes uyiltsaggal 
jelenti ki ebben egy részről Kossuth iránti reu- 
dithetleu hűségét es ragaszkodását, másrészről 
azouhau azt, hogy Kossuthnak miudeu nagy 
elvet nem követi. Alig szükség moudaui, hogy 
a part ezt Kossuth lukompatibiátasi elvére érti 
« hogy a part Magyarorszag teljes allamjogi 
függetlenseget a Uahshurg-haz törvényes uralma 
alatt törekszik kivívni. Ez a mai helyzet törté
nelmi igazsága. Kétségtelen volt ez eddig is, 
igy jel.-titette ki ezt Kossuth maga is ismételten, 
miudumellett czélszerU volt a föliratbau euuek 
hmigsulyozasa. Ama sok uetleu és irauyzatos 
gyanúsításnak vau ezzel eleje véve, melyet a 
kormánypárt sugalmazottjai eddig a független- 
ségi párt ellen rendszeresen alkalmaztak.

E kijeleutés semmiképen sem zavarja azon 
benső viszonyt, mely egyenként Kossuth és a 
függetleusegi part közt eddig is feuuallott, ezen
túl is fenn tog alum. Mert végczeljuk azonos s 
índokaÍK is azonosak, habár egyetleu nagy elvre 
nézve elteruek is egymástól. 8 azért míg Kos
suth történelmi egyénisége az egész uemzete

kezes, egymáshoz húzódás még kialiuatatianabba 
teszi a meleget ?

igazad lehet. . .  Tovább megyek hát, s 
illő távolból folytatom mondókamat.

Igen, szeretlek s szerettelek már akkor, 
midőn először tettük lábunkat a fenyveseknek 
ez örökszép vidékére. '

Oh akkor, akkor ! A virágok nyíllak és 
illatoztak, a madarak édesen daloltak, a . .  . Mit 
is akartál mondaui, kedvesem ? Azt, hogy kife
lejtettem valamit a leírásból? Jó, hozza teszem 
azt is : a nap pedig megbecsülte magat s nem 
tűzött olyau izzasztóan fejünkre, mint mauapsag.

Szép idők voltak azok ! A kék égre sze
líden borult uéhany barna sávos felhő és . . .  
Most már tudom, miért sóhajtasz megint: mert 
szemed mostanában hiába kalandozza be napok 
óta ezt a bosszantó kékségü eget, utm találsz 
rajta egy paráuyi kis felhőcskét sem.

Igazan tarthatatlan állapot ; de azért foly
tassuk csak tovább a vallomást.

T ehát . . .  azokban a szép napokban érez
tem először, bogy a szivembe a te képed milyen 
élénken vésődött be, s hogy nincsen nyugalmam 
nélküled. Emlékszel még szerelmem születésnap-

egyeuiö mértékben, politikai alakja mégis a 
függetleuaégi parthoz all legközelebb s politikai 
barátságid vele csakis e párt tarthat fenn ősz 111 
tén. Csakis e partnak all jogúban a politikád 
küzdelmek tereu Kossuthra, mint szövetsége^era 
hivatkozni. 8 ha ezt a kormánypárt Kossuth 
nevével való visszaélésnek nevezi : ezzel csak 
oly fegyvert hasznai, mely nem szokatlan ugyan, 
de azért semmikep se tiszta s melynek uiucse.i 
éle, bármiként suhogtassa is. Mert ez ellenvetés
ben nincs igazság.

L)e azért — s ezt ismételnünk kell — 
Kossuth történelmi alakja a nemzete. Egyik 
leguagyobb kincse a magyarnak. Illő tehát a 
hálás nemzethez, hogy pártkülöubség nélkül 
nyilváuitsa hűségét és ragaszkodását Kossuthlioz. 
8 midőn a kormánypárt a mostani mozgalmak
nak az/ul akarta elejét venni, hogy ezeket a 
függetlenségi part mesterkedéseuek rótta löl s 
midőn más részről a mérsékelt ellenzék sajtója 
a függetlenségi part vezérférfiait azzal vádolta, 
hogy e mozgalmaktól visszavouuluaK : 0 pártnak 
valóban szüasegteleu e vadak elieu tiltakozui s 
eieg, ha e két vadat szembe allitja egymással. 
Ezek egymást semmisítik meg.

A föliratot a part részéről busz tagú kül
döttség személyesen viszi Kossutbhoz. A küldött
séget Irányi Daniel gyöngélkedése miatt a párt 
két alelnöke Thaly Kaiuiau és Jusíh Gyula tog 
jak vezetni kik mar Tunuha elutaztak.Í R E K .

— (A  90 éves Kossuth ünneplése.)
Beesett a nagyközönség kimaradt a Kossuth 
üuuepbót; Kimaradusat a véletlen okozta. A 
király napok megbénítottak mindent; az aduii 
uisztrácziót épp úgy akadályoztuk, mint tarsa 
dalmi érintkezést. 8 az eiökészüietekuek épp 
ezen napokon kellett volna megtörténniük ; így 
az intézők elhalasztották a dolgot, d ■ nem tet
tek félre teljesen. A iegküzeiebbi rendes városi 
ko/.gyülés elé indítványt terjesztenek Kossuth 
díszpolgárrá választása iránt; s mikor ez hala 
rozatta válik, akkor a polgárok lakomát rendez 
uek. De azért Kossuth a jubiláns napon nem 
maradt üuuepeletlenül Becs városábau. Azou 
Kívül, hogy egyes társaságok csendben megszen
teltek e napot, a jogakademia ifjúsága ueuiiKep 
a nyilvánosság előtt is üuucpeltc az agg sz.-m 
úzüttet. liétföu délelőtt 9 órakor a Lyc um dísz
termében jurista gyűlést tartottad, mely egyedül 
es tisztau Kossuthuak volt szentelve (Jt, a na 
gyot dicsőítette O r b á n  Marton szépen kidol
gozott s lelkesen előadott beszédével ; róla szóit 
az a költemény, melyet a Becsi Figyelő a miut 
vasárnapi mellékleten közölt (Bodonyi Náudor 
külső muukatarsuuk költeménye), s melyet Sc h u 
g e  1 Gusztáv szavait; az ö érdemeit méltatta 
végül K o s s á  Elerner rövid, de hazafias íölbuz- ,

I (idustól inspirált frappáns hatású beszéddel. Az 1 
! üunepélyeu jeleuvoit a tauari kar jó uagyrésze I 
; is. Este a 8cholz-téle sörcsaruokbau lakomára j 
I gyűltek a juristak, kik közül elsőnek O r b á n  j

jura. arra a bűvös estre ott a kis erkélyen, mi- j 
kor . . .  De ez mar igazán bosszantó, az ember 
nek sehol se lehet nyugta, most már ide is tűz 
a uap, itt sem maradhatunk tovább

Gyere edes, vándoroljunk megint egy kicsit, 
míg hű* helyre nem talaluuk. Ham m add ide a 
kezembe a legyeződet, mert különben megint 
itt felejted, s nekem egy csöpp kedvem siucs 
ebben a tikkasztó bőségben újra u'áua szaladui.

Azt moudanam, hogy menjünk be egveue- 
sen az erdőbe, ott egy árnyas ta alatt lejedel- 
mileg hüseihetuéuk, hanem persze oda te garde 
des dames nélkül nom jösz velem, az pedig 
most a kioszkban tagyiaitozik s a tél világért 
ki nem mozdul onnan.

Oh édes Istenkém, bizony jobbau is eliu 
tézhetted volna e világon a hőségnek, árnyéknak, 
no meg a garde des dames oknak a dolgát.

De hat nyugodjunk meg, drágám, a val 
tozhatatlau sorsban, s telepedjünk le emiit, a 
hol ez a vadgesztenyeta bánkódik magaban; egy 
kevés árnyékot ettől is kapuuk, auuyit legalább, 
hogy bevégezhessem vallomásomat miudeu izza- 
das nélkül.

Hol is hagytam el ? Igaz, annál a szép

o.-ü . -Zeitembe. 2ï-é
Márton ürítette poharát a turiui reme téré, kihez
— indítványára — üdvözlő táviratot i* küldtek! 
K o s s á  Elemér szintén Kossuthot éltette 8 i- 
m o n  József a hazaszeretetről szólva ügyes for 
dulattal a vendégeket ('jogtanaink es hírlapírók' 
köszöntötte föl, mint akiktől tanulja a daialsag 
miként kell szeretni a hazat. K o s s u t á u y 
Ignacz dr. jogtanai1 köszönte, meg a veudé^ekre 
czimzett tósztot s buzdító szavakkal serkentette 
az ifjúságot a folytonos komoly tanulás altul 
elősegítendő önművelődésre, melyre épp Kossuth 
ad példát, ki korát előzte meg sok tudásával, 
műveltségével, meiylyei bámulatba ejtette a mü
veit külföldet. Az ifjúság Jónás Jaucsiék muzsi
kája mellett hazafias dalokat énekelve folytatta 
a lakomat. «

— Kossuth.ünnep a vidéken.)
M o h á c s  o u, hol csak az imént választottak 
meg di-zpolgárrá Kossuthot az ottaui iparos- 
olvasókör vasamap íeuyes baukettei s diszszó- 
unitiatokkal Uuuepelte meg Kossuth születése 
napjat. v feuyesen kivilágított diszteremheu 
baúérrai környezve függött Kossuth arczképe. 
A lakoma, a Mohács varos sziue-java jelent meg. 
Ott voltaK : Trixler Karoly főszolgabíró, Mate- 
reuyi János Kir. jarasbiró, 8erli 8ándor járás
úi vos, Gaiovics Arthur, Huszár 8audor d r , Gaj- 
zagi Miklós kir. aijarashirók, UJescb Ármin dr. 
rabbi, Nemet Lipót, Jagits József, Kautz Adolf 
dr., I aruai Karoly dr., Keder Karoly dr., Varga 
Alajos, M irgitai Beter, Kautuiaun Károly dr. 
ügyvedek slb. A lakoma alatt dr. T á r n á i  
Karoly, a Kör ügyészé nagyhatású szónoklatot 
tartott, mely után Kautz Adóit dr. lelkes sza
vakban előadott iudi'váuyara az Uuueplo tarsa 
sag sürgönyben küldte meg üdvözletét hazánk 
nagy remetéjének. Beszeltek még F I e s c h 
Ariuiu dr. rabbi, ki pompas verssel köszöntötte 
löi 8erli 8audor drt, mint olyat, kí első ludit- 
vauyozója volt auuau, hogy Kossuth Lajos Mo
hács varos díszpolgárává választassák ; e be
szedte 8erli 8audor dr. mélyeu atgoudolt s 
gyönyörű tartalmú beszédben köszöute uieg a 
a uem vart megemlékezést s végül ö is nagy 
üazaukfiat éltette. A pompasau sikerült Uuue- 
pély ejfél utánig tartóit jó czigáuvzeuc iu>-llctt.
— 8 i k 1 ó s o n vasusuap este 7 órakor kivi
lágították az egész varost, s ugyanakkor a 
városháztérről taidyasiueuet indult el, mely kö- 
rülvouuit a varos tóob utvoualaiii. Faklya-meuet 
utau a BdiKau-veudegluben bankett volt.

— ( Föherezogek B aranyában .)
Beutekeu reggel ment el Becsről F e r e u c /. 
F e r d i u a 11 d fölierczeg (Kit múlt szamunkban 
tévedésből irtunk Fereucz 8zalvator fhgnek) Mo 
kacsra, hounét F'öberczeglakra ment. A töberczeg
— a prezuiutiv tróuöröKös —  vadászui ment a 
dunai vidékre. Lgyauaz uap a déli vonattal 
utazott el Becsről -  u„rvaucsak Mohácsra —
,1 e u ö fölierczeg is, ki Mohácsot miut törteuelmi 
nevezetessegii helyet tekintette meg *• aztán 
h «jóval utazott tovább Budapestre.

—  1 Népiskolai beiratások.) A bel
városi liu, budai Kiiivárosi Ágoston téri es tölsö

erkcl vjeleuetuél, mikor először karcdtalak at, 
először élveztem csókodat, és — hajh, hogy min 
den földi gyönyörűség múlandó ! — utószor él
veztük a pokoli hőségtől még be nem fertőzte 
tett tiszta hegyi levegőt.

Akkor reméltem és hittem, hogy a te szi
ved is érteni ég, s úgy éreztem, hogy szerel 
műnk napja teljes pompájában ragyog . . De 
jaj, azóta beborult fölöttem az ég. Mennél job
ban pörkölt odakint! a napsugár, annal sötétebb 
lett ott benn szivemben. Kívül izzadtam — uem 
restellem megvallaui, mert b sz te is izzadtál, 
édes, s izzadtunk mindnyájan — belül meg 
reszkettem, dideregtem félelmemben, hogy elve
szítem szerelmedet örekre.

Ne hagyj tovább e kínzó bizonytalauság- 
ban, ob mondd te is ki, a mi a sziveden fek
szik ! Nyugtass nn-g, drágám, hadd halljam aj 
kaidról azt az üdvözítő szót, a melyik borús 
egemre megint a boldogság tündöklő napjat de
rítené föl !

Mit jelentsen ez a tiltakozó kézmozdulat t 
Azt akarod vele mondani, hogy nem szeretsz f 

Ah, értelek már, téged bosszant ez a sok 
hasonlat a napról, mikor miudeu uaptenyuyei



vambázutczai, valamint a szigeti külvárosi nép-
«dudáknál a f. é. beiratások szept. bó 23., 24. 
éa 25 ik napjain (1. e. 8 -  12 ig és d. u. 2— 5-ig 
(ognak tartatni. Az előadások pedig 20 án hét- 
főn ünnepélyes „Veni Saucteu val veszik kezdő- 
töket. Az iparos tauoucz-, valamint a vasárnapi 
iskolákba a beiratkozás a mindennapi iskolások 
beiratását követő két egymásutáni vasárnap le 
bet eszközölni. Es pedig az iparos tanouczok a 
belvárosi, a vasárnapi ismétlő mindkét nembeli 
növendékek a fölső vámházi és szigeti külvárosi 
iskoláknál iratkozhatnak. A kitűzött időkben be 
noai iratkozott tankötelesek ellen a törvény szi 
gorát haladéktalanul fogják alkalmazni.

— (A  városi am erikai-telep költ
sége és jövedelm e.) A varos alul fölállított 
amerikai szölővesszötelep, mely 1888 óta all 
fönn, ez ideig 13.08‘J fit 55 krjába került a 
városnak, s ez év tavaszáig 0044 Irt 30» krt jö
vedelmezett.

— (Budapesti turisták Pécsett.)
Közöltük mar a programmot i*-, mely a budapesti 
turista-í'gylet uéháuy tagjának Pécsre rándulását 
s itt tartózkodását részletezi. A társaság tagjai, 
mely 14 bejelentett tagból áll, kikbe/, még 4—5-eu 
csatlakoznak, szombaton kora reggel érnek Aba 
ligetre, ahol megtekmtik a barlangot, onnét 
fölráudulnak a Jakabliegyre, inuét pedig Pécsre 
jönnek. Abaligetre már előző napon megy ki 
néhány Mecsek egyletboli tag, bogy szombaton 
retrgel a turistákat fogadják s kalauzolják, a 
Jakabkegyre pedig szombaton reggel randul föl 
egy társaság a turisták elé. Akik a társasághoz 
csatlakozni akarnak, azok még pénteken jelent
kezzenek Vaszary igazgatónál vagy Kiss titkár
nál. Jakabhegyeu 11 órakor vidásreggeli lesz s 
délután 2 órakor vonul le a tarsasag Pécsre, 
ahol a vendégeket magán lakásokba elszállá
solják. Itt este 7 órakor társas estebéd lesz, 
melyen nők is részt vehetnek. Erre nézve iveket 
hordauak szét, melyeken a jelentkezés följegyez- 
ketö ; akihez a mecsek-egyleti tagok közül eset
leg tévedésből nem jut el az ivek egyike sem, 
az jelentkezzék Vaszary vagy Kiss uraknál. 
Vasárnap délutáu a bányatelepre randid ki a 
társaság s ott lesz a vacsora is. Ide szintén 
bárkit is szívesen látnak a inccsek egyleti tagok 
közül, s ezek a Valentin köuyvkereskedéso előtt 
kifüggesztendő ftkete-tablau vehetnek tudomást 
a részletek felöl.

— i[Kicsinyek tán ezvizsgálata.)
A küny szökött azok szemébe, akik vasárnap 
délután a kath. legeuyegylet nagy termében 
megnézték azt a tánezvizsgálatot, amelyet Her* 
czeuberger József* rendezett az ö csöpp tanítvá
nyaival. Lehetetlen volt könnyes szemmel, de 
azért derült arczczal nem nézni, mint végzik a 
kicsinyek szép szabatosan a láb és kéz wozdn 
latait, mint bókoluak kecses tesihajtassal, s mint 
perdülnek egymással tauezra. Bámulatos az az 
eredméuy, amit a mi veterán s mégis örök ifjú 
mesterünk, a nagyapáinknak is tánezfauitója.
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úgyis torkig vagy mar. De éu szerelmem, mihez 
hasonlítsam magamat ? Jeges tengerhez, vagy 
hideg tushoz? Mindenesetre meglehetős szezon- 
szerű hasonlatok volnának, de épeu nem találóak.

Ügy, úgy, csak töröld az izzadságot hom
lokodról, én rám is uagyou rámfér. Sóhajtozol 
egy csöpp hideg viz, egy kis uszoda után ? Szép 
ábránd, de mit csinálnék én akkor az én vallo
másommal ? Hiszen nem vagyunk tengeri fürdőn, 
a hol hölgyek és férfiak együtt lubiczkolhatuak : 
itt egy hosszú palánk választja el a két vizme* 
deuezét, hogyan kiabáljam éu azon keresztül, 
hogy szeretlek, hogy imádlak, édesem ? !

Maradjunk csak itt, hiszen úgy is mindjárt 
végezek. Nem azért, mintha már csak kevés 
mondani valóm volna vissza ; oh, az én szerel
memről el tudnék beszélni akár holnap estig is, 
csak az az átkozott meleg ne volna ! Hidd el 
angyalom, ez az idő még a vallomásoktól is 
elveszi az ember kedvét, olyan kiállbatatlao.

De végezzünk mar egyszer. Elmondtam, 
hogy melegben, hidegben egyaránt szeretlek, s 
épen ott akadtam meg, mi«or téged szólítottalak 
föl, hogy válaszolj vallomásomra. Ismételném 
ezt a fölszólitást, ezt a kérelmet, de attól félek, 
hngy válaszod ebben az afrikai forróságban nem 
Hgy ütne ki, ahogy én szeretném, s ahogy te

elért most a mi nagyapáink — dédunokáival. 
A mazurka, a rez^ö polka, a hatlépéses valezer 
ütemei nem ejtik zavarba a kis tánezosokat, 
kiknek pedig még a taktus-érzékük se fejlődhe
tett ki teljesen, s Herczenberger ezt is beléjük 
ojtotta A lanciottet meg a franczia-uégyest gyö
nyörűség uézni, ahogy ezok a kedves apróságok 
járjak. Nincs ebben a tanczolasbun semmi af 
fektált majmolása a nagyok viselkedésének; 
igazi, hamisKatlau gyerektancz az, mely mosolyt 
keit az arezra s uem az oktalan féltés ranc/.at, 
mely azt akarja kifejezni, hogy mi lesz ezekből 
a gyerekekből, ha már ilyenkor kezdik? Nem 
lesz azokból semmi egyéb, rniut hogy megmarad 
nak gyerekeknek, aranyos kicsikéknek lélekben
testben mindaddig, mig —  meg uem nőnek. Ósdi 
aggódás az, mely ebben veszedelmet lat. Aki a 
Herczenberger vizsgálatát végig nézte, meggyő 
ződhetett erről. S nagyon helyesen teszik a szü
lök, ha jövőre megragadják az alkalmat s ked
ves kicsinyeiket elküldik ebbe az éveikhez leg 
inkább illő játék-iskolába.

— (M egint egy öngyilkos ka
tona.) Szulokon agyonlőtte magat a 10. hu 
szárezred G. száradáuak Büki uevü huszárja. 
A száján ment be és füle mögött jött ki a go 
lyó. A szerencsétlen csak uyolez órai szeuve 
dés után tudott meghalni. Azt mondják, hogy 
azért lett öngyilkossá, mert az őrmestere dur
ván bánt vele

— (A  Dnna áradása.) Csak a minap 
jelentettük, hogy a Duna rendkívül leapadt s 
a viz sziue csak másfél méter v\tla a zéruspout 
fölött. Az utolsó napokba a fölvidéki esőzések 
következtében a Duna ismét erős áradásnak 
indult. A föl vidékről újabb áradást jeleznek.

— (A  „ros-hasonoJ) a zsidók újévi 
istentiszteletének sorrendje az idén következő 
lesz; szerdán szept. 2i-éu kezdődik az üuuep 
esti imaval, mely 6 órakor veszi kezdetét. Csü
törtökön, 22 én reggeli ima 6 órakor, musat 
ima 9 órakor, magyar hitszónoklat 10 órakor, 
s miueha d. u. 4 órakor. Centeken ugyanakkor. 
Szombaton d. e. 10 órakor német hitszónoklat.

— (Esküvő.) A belvárosi plébánia tem
plomban hétfőn vezette oltárhoz E r y Marton 
marosvásárhelyi törvényszéki aljegyző menyasz- 
szouyat : A u g s t e r Arankát. Az esketési szer
tartást Játreicber német bői vi plébános végezte, i 
Esketési tanuk voltak : K o s z t k a Emil fő 
reáliskolai tanár és B a p p Rezső szajki tanító. 
Nyoszolóleányok : Augster írnia, Schultz Marcsa, 
Schultz Janka s a menyasszony két kis testvére. 
Vötélyek ; Pintér Ferencz, Uatkovics, Angster 
Emil, Jellasics. Nászna^yasszony : Jiratko Al
binná. Az esküvőre a templomban s künn is 
nagy uézöközönség gyűlt egybe.

— iA  király fökonyham estere  
Oroszy cznkrásznál.i Mint bennünket utó 
lag értesítenek, a kiralyuapok alatt VV o l k c u 
rt t e i u gr., a király fökouyhamestere meglátó-

magad is tenned gondolkodásra és érzelgésre 
busói lithatatiauul alkalmasabb hűvös uapokbau.
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En elmondom még egyszer, hogy szeretlek, 
édes búzavirágom ; elmondanám még százszor is, 
de latod, ott a kioszkban táutid elvégezte a 
fagylaltozást, s kövér kezeivel iuteget felénk, 
hogy induibatuuk már hazafelé.

Nos hat m-ujünk. Úgy is későn vau mar; 
a nap ott a sziklás bérez mögött leuyugodui 
készül. Hanem látod, kedvesem, milveu különös 
sárga színben ragyog még most is a helyett, 
hogy elpirulna, amiut alkouyatkor illenék. Azt 
mondjak, ez anuyit jelent, hogy még jó sokáig 
uem kapuuk esőt, s elég ideig lesz módunkbau 
szidni az átkozott, istcutelen (bíróságot. Szom »rú 
jóslat, ugyebár?

Gondolkozzál, édes, vallomásomról, amint 
én folyton rólad gondolkozom. Mire ezen a poros 
úton végigmegyüuk, el kell válnunk, mert mind
ketten sietüuk átöltözködni az egész délutaui 
izzadás miatt. Mikor elváluu.. s bezárul előttem 
kis ajtód, éu még mindig szerelmemről álmodo
zom : oh jusson ueked is eszedbe, » gondolj 
arra a szercncsétleure, a ki izzadva vallott ue 
ked szerelmet harminezhat tokos melegbeu.

1 n d i g ó p i u t y.
1

gáttá a volt W ursiei• tele C'ukiaszUzletet, mely
nek je'enlcg az előbbi üzletvezető, Oroszy Sán
dor a tulajdonosa. A bereuaezes megtekintése
kor különös érdeklődéssel kérdezősködött a ki
viteli üzlet mértéke felöl, s igen jelentékeny 
rendeléseket tett úgy az udvari asztal, mint a 
maga részére is, meiy utóbbi megrendelésnél 
kivautakat teguap szállitotta el Oroszy a lö- 
konyhamesternek.

— ( G y i l k o s  c s ő s z ,  j Hogy a küssegek-
ben miféle emberekre vau hízva a koz vagyon 
és az élet fölött való őrködés* erre né/.ve ha
tat horsózlató példát ir le a M. es V., me y- 
heu a következőket olvassuk : Schippert Janos 
maissi lakos szőlőjéből egy idő óta többlele 
veteméuyt, legutóbaa pedig répát lopott isme
retlen tolvaj. A kárvallott gazda 1. hó 10-éu 
este kiment szőlőjébe, hogy a/, ej tolyaman 
a tolvajt meglesse. Szép holdvilágon <ste volt. 
Schippert hajual felé fölült egy meggyfára s 
rövid időre ra közeledett Puzsics Tacó községi 
csősz s kezdte Schippert répáit kibuzogálni. 
Schippert rászólt Puzsicsra, ki ucui volt rest, 
hapta tegyverét s egy lövesse! Schippertet le
lőtte a tarol, aztau eilutott. Schippert meg haza 
mehetett alig 3 — 4(X) lépésnyire levő laká
sara, s igy adta elő az esetet hozzátartozói s 
utóbb eskü alatt a csakhamar rnegje ént vizs
gálóbírónak, azutau kiszeuvedett. Testen 5 lőtt 
sehh volt, mert a csősz fegyvere liczkóval volt 
megtöltve. A tettest kir. jarasbirósaguuk nyom
ban letartóztatta *s már atszolgaltatta a pécsi 
kir. ügyészségnek. Schippert jóravalo maissi 
iparos volt, özvegyet és árvát hagyott hátra, 
Pázsics Tacó ellenben — daczára aunaa, hogy 
községi csősz, tehat a személy es vagyonbiz- 
tousag őrének kellett volna leuuie —  a község 
reme volt, ki emberölés alapos gyauuja miatt 
mar 10 hóuapot ült vizsgalati togsaghau.

— (Jenő főherczeg kis huszárja.)
A T. K. után közöltük azt a kis epizód esetet, 
mely Szakesou történt meg, hogy Jenő föhcrczeg 
egy ottani kis tiut fölvett huszárjai közé. Mi 
valószínűtlennek tartottuk a dolgot, de hozzaté- 
vén azt, hogy „igy, a hogy meg vau irvau ; 
most két oldalról is megerősítik a hirt, csakhogy 
mégis máskép. Jenő toherezeg ugyanis nem hu
szárnak vette töl az alig 12 éves Vida gyereket, 
hanem a sajat lovaszgyerekei közé, akik — 
mind ilyen kegyúri módon nevelt csinos fiuk — 
vaunak mar többes szambán is.

— (M egint egy érdekes jegyző- 
választás a dárdai jársban.) E beve
zető sorokkal kezdődik a P. E. legutóbbi sza
mának hírei k<>ít egy közlemény, mely tudtuukra 
adja, hogy Czéb Antal ur a megye alispaui 
jahoz mtezett folfolyauiodasabau a baruuvavári

j jegyzőválasztást — állítólagos szabálytalansá
gok miatt — megtámadta. Legyen meg Czéh 
urnák a gusztusa szerint. De ha az alispán ur 
ez ügyben a vizsgálatot igazán elrendelné, az 
coakugyau valósziuü —  mint a k ö z l e m é n y  
zarósorai is mondjak —  hogy „Autal Pál fő
szolgabíró urnák töltétleu igazsága lesz.* Maga 
Czéh ur fülíolyamodasa elején tagadasba veszi 
ugyau, de végül mégis csak bevalja, hogy a 
kaudidalas igenis megtörtént. Igaz ! A lószol- 
gabiró ur stroioauokul oda tehette volna még 
fölfolyamodo urat, vagy bárki inast is, — de 
ez a választást sem,esetre sem módosította volna.
A sokat zaklatott kötjegyzöség — embert ke
resett, s azt alig lehet a képviselőknek rossz 
néveu venni, hogy ezt a/, embert egy )ó hirü 
iiodabau, s nem kortes gyülhelyeu keresték, A 
főszolgabíró urnák lehetuek privát paszsziói a 
jegyzöválasztok közül ; de hogy a baranyavári 
kórjegyzöséguek Weruert kivauta ezzel a kör
jegyzőséget alighanem halara kötelezte. A fő
szolgabíró urnák igazsága lesz valószínűleg azért 
is, mert a kepviselö-testületek szavazasa egyet- 
leu ellenkező mukkauas nélkül — egyhangúlag 
történt, — hihetőleg azért, mert a képviselők 
uemcsak Weruert, de a többi pályázót is —  
köztük íültolyamodó urat is ismertek. Alig lehet 
hat erőszakoskodás ott, hol — rniut a jelen 
esetheu — toszolgahiró és választók között ritka 
egyertelmüség volt. lia a főszolgabíró gon óla- 
tait néha baugosabbau fejezi ki, és kijelenti, 
hogy Czeht uem fogja kaudidalui —  az ő lelke 
rajta ; de töltolyamodó ur szeme a főszolgabírói 
dörgedelemre ue szikrázzék anuyira, hogy olyat 
is lásson, amit nincs ember, ki töltolyamodó 
urou kívül aliitaui merjeu, kinek a választás
hoz s/amos fura szahalytalanságot hozzá kép- 
ze uie kellett, mert mar nappokkal előre kije-
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leütötte, hogy a választás elleu föllolyamudui 
Idg. S ugyau éleuk kepzelőtehetsége nélkül — 
mi elieo folyamodik föl, hacsak csupán a nyelvi 
hiba ellen nem ? Igaz, hogy Weruer meg ez* 
ideig a töltetlenül szükséges horvai nyelvet uem 
bírja. De ba Weruer ur esetleg —  amit lebe* 
tetlen hinni — eltalálná felejteni, bogy a bor- 
vát nyelvet a legrövidebb idő alatt meg kell 
tauulnia, úgy vagy ö vagy a képviselőtestület, 
mely neki ama hiba mellett is auyuyi bizalmat 
előlegezett, tudni fogja kötelességét. Füliőlya- 
modo ur pedig maga is érti, bogy a barauya- 
vári jegyzőuek uem elég csupau a horvát nyelvet 
birui. Ennek birasa abba a darazs fészekbe még 
nem képesít. Czéb À. ur föllolyamodik azért is, 
mert — úgymond — a választók Wernert sem
ai iarou sem akartak, s őket a főszolgabíró egy 
szobába terelte . .  mint valami birkákat. Bocsá
nat fölfolyamodó ur ! Igenis tudva volt előre, 
hogy imposans többség akarja Wernert. így ke
rült ki egyhangúlag Weruer, mint baranyavári 
körjegyző —  nem egy szobából, hanem a 4 
egymásba nyiió, elég tagas jegyzői lakásból, 
mely helyiség üres lévén — a valasztasra ki
tünően alkalmas volt, s hol ba Czéb ur beuu 
van, s/.emtauuja lehetett volna olyan választás
nak, melyre nemcsak a főszolgabíró ur, de a 
választók is büszkék lehetnek, kik egyébként 
a körjegyzőség sziue-javát képezvén, mikor szol 
gabirói föiszóbtásra a valasztóbelyisegbe vonul
tak — biztosíthatom Czéb urat, hogy veie nem 
voltak egy véieményeu — auuyira, hogy egymást 
birkáknak nézzek. A barauyavari járás jegyzői ka
rának, mely ellen annyi kifogas emeltetett, bizo
nyara magauak is es uem csupáu a közügyuek all 
érdekeben hogy kilogastalau féríiakal egeszittes- 
sék ki. 8 hogy ez a czél uem volna elérve a két leg
utóbbi ,,érdekes választásnál4 ezt a jegyzői kar
ból egyetlen ember sem meri allitam, hacsak 
önkényt oda nem akarja magát dooni a — 
szánalomnak.4

Eddig szól a múltkori közleményünkre hoz
zánk beküldött levél, melyre mi csak azt je
gyezzük meg, hogy minden jarasnak olyan a 
szolgabirója amilyent megérdemel. Legyen a
bárány a váriaknak az ő gusztusuk szerint. (A 
szerk.)

— (M ohács város költségelő
irányzata.) Mohács 1893-ik költségelőirány
zatában az összes szükséglét 79,601 írt 25 
krral van előirányozva, melynek ledezésére szol
gái a 66,620 Irt 15 krral előirányzott bevétel. 
A 12,981 írt 10 kr. hiányt l7°/0 községi pótlék 
fogja fedezni.

A z ázsiai kolera ellen ajánlt óvó-
rendszabályok.

— N é p i e s  e l ő a d á s b a n ,  —

Czirer Elek városi főorvos tei jedelmesczikk- 
ben állította össze azokat a tanácsokat, melyek 
a kolera ellen óvó-rendszabályokul szolgálnak. 
A népies modorban megirt czikkelyből adjut a 
következőket :

Miután kétségtelenné vált Kock R. uéoiet 
tanár vizsgálatai nyomán, ho^y az ázsiai kolera 
okozója egy az emberi szervezetbe, jelesen az 
emésztési csatornába behatolt gombacsira az u.
u. comma-bacillus, s ennek alkalmas viszonyok 
között való rohamos elszaporodása, s az emberi 
test szervezetének ezek által történő nagymérvű 
gyors lefolyású megmérgezése, főleg olyauokual, 
kik reá bajiammal bírnak, egészségi állapotuk, 
különösen emésztési szerveik nem lévén rend
ben ; vagy kik dőzsölés, kicsapongás, s mérték
telen evés és ivas, czélszerütlen táplálkozás által 
emésztésüket zavarják, vagy meghűlés utján 
bélhurutot szereznek : ezért azt hiszem nem 
végzek haszontalan munkát, ba reá mutatok 
azou körülményekre, melyeket ismerni minden 
kinek szükséges, melók megfigyelésével s Köve
tésével ki-ki magát nemcsak a kolera, hanem 
egyébb járványos, ragadós betegségektől is meg
védelmezheti.

Tapasztalt dolog az, hogy a kolera, ha 
valahol fölüti fejét, a legnagyobb pusztítást leg
inkább a szegények viskóiban viszi véghez ; 
a legtöbb áldozatot ezektől veszi. Hogy ennek 
okát lelhessük, térjünk csak be az ilyen viskóba, 
h tekiutsüuk egy kissé széjjel.

Mar az udvar is sokszor kellemetleu be
nyomást kelt bennünk ; sértések, baromfiak ta 
uyàznak ott, rendkívül ronda ólakban, vagy 
fetrengenek az itató vályúból kifolyó piszkos 
vízben, melybe még állati trágya is keveredik,

poshadui kezd, s a levegőt bűzzel árasztja el. 
A hazigazdauak esze agában sincs, a seprőt 
kezébe véve kissé seperni, avagy egy-két lapát 
főiddel vagy Kavicscsal udvarának azou részét

; föltölteni, a hol az ilynemű víz megállva pocso
lyákat képez.

Minő a pitvar ? Ez is szemetes, poros, 
pókhálós, a falak mocskosak, tudja a jó  ég, 
mikor voltak meszelve, de a vakolat is sok 
helyen leesett, s likacsokat képez a falban, 
melyek férgek búvóhelyeivé lesznek.

Betérvén a konyhába, ott sem lógunk épülui. 
Mennyi szemét, burgonyahéj, tojáshéj, moslékos 
stb. akad ott szemünké ; seprőt alig találunk, 
s még kevésbé, ki azt torgaiuá, s használna ; 
milyen mocskosak a fazekak, lábosok, tálak, 
szinte ragadnak. — S ba még a szobába is 
betekiutüuk, s látjuk ott a szennyet, szennyes 
agynemüeket, a kitisztittatlau padlót, a szurtos 
asztalt, s ezen az átabotában összekotyvasztot, 
étvágyat uem gerjesztő ételnemüeket, melyekről 
ezernyi ezer légy röpköd szót ; s látjuk a mos- 
datlau gyermekeket, kik sokszor sáros kézzel 
tartják s emelik szájukhoz a kenyeret, gyümöl
csöt vagy a mihez jutuak —  elszorul a lelkünk.

Szellőztetés, tisztaság csiu ily helyeken 
alig ismert fogalmak.

Ilyenek nagyjábau a szegények által la 
kott hazak, s találhatók úgy nálunk,mint falu
helyeken is elég nagy számmal ; s jaj nekik, 
ha a kolera ide behatol, mert a lakók sorra 
hullanak, iniut őszkor a falevél. — Pedig kevés 
szegény ember vau abban a sanyarú helyzetben, 
hogy kevés igyekezettel hazát tisztán, csinosan 
tartam ne tudna, csak akarat —  erő kelieue 
hozza. De ebből elég — menjünk at tárgyunkra.

Koch R. tanár, s egyéb kutatók azou meg
győződésre jutottak, hogy kolera-bacillus, ba kiszá
rad,bár egy kevés ideig életképességét meg is tart
hatja, de uem szaporodhatik ; uedves, szerves 
auyagokkal fertőzött talaj azouban tenyészetére 
reudkivel előnyös, legyeu az föld, ruhanemű, 
étel, egyéb folyadék, szemétdomb, pöczegödör. 
s ha az emberi kezekre reá tapad, t. i. ba 
valaki vagy kolera beteggel érintkezik vagy 
ennek bemocskolt agyával, s fobérnemüivel, s 
innét mosással, fertőtlenítéssel el nem távolit- 
tátik, ügy legkönnyebben hatol az emberi kezek 
közvetítésével a szervezetbe, pl. étkezés bűzben 
a szájba 8 gyomorba.

Magától a baj nem keletkezik sóba, min
dig utasok vagy egyebek s használt tárgyak 
burezoiják széjjel; külöuöseu állati hulladékok, 
rongyok, ócska ruhák azok, melyekre tapadva 
könnyen behurczolbató. Különösen a kolerás- 
betegek ürülékei a legveszedelmesebb terjesztői 
a bajnak, s az ezek által bemocskolt ruha s 
agyemüek, de még az ápoló személyzeti ruhái 
is ; s ha ezek kellőleg uem fertőtleuittetuek, 
képesek a csira nagy szaporaságánái fogva egész 
városrészeket fertőzni, s pedig mosónők, cselé
dek közvetítésével, melyek azt mindeu irányba 
tova czipelik, s mindenütt új góczpontokat léte
sítenek. Különösen áll ez még a kenyérsütökre, 
gyümölcs-, zöldség-, hús-, hal- árusítókra, kik 
ha ily es mosóuökkel, cselédekkel érintkeztek, 
tovaterjedés utján az ő élelmiczikk üzleteiket is 
fertőzik ; s a kik aztán ezen élelmi czikkeket 
élvezik, mind kiteszik magukat a fertőzés vészé 
lyeinek, s igy nem lehet csodálkozni, ha a baj 
mind ezen lehető s valószínű utón oly rohamo
san terjed tova. —  Terjedésének leguagyobb 
oka sokszor a tudatlanság, de uéba a rósz aka
rat is, mely ezélzatosan minden orvosi s ható
sági óviutezkedést kicsinyei, nevetségessé tesz, 
s ennek mi a következménye? Sajnos a roha
mos terjedés.

Az ivóvíz is nagy szerepet játszik e kór 
terjesztésénél. Sokszor juthatnak e betegség csi
rái a kutakba, forrásokba olyan egyének által, 
kik kolera-beteggel érintkeztek, s kezeiket meg 
nem mosták, s uem fertőtlenítették, s kik a 
viz mérésénél mocskos kezeikkel, vagy fertőzött 
edénuyeikkel, belenyúlnak a vederbe, vagy for
rásba, s ba oda csak egy két csira is belejut, 
ez tovatenyészve, képes a kút vizét alaposat) 
fertözui s százakra nézve végzetessé teuni. A 
kolera betegek pedig tudvalevőleg igen szomjaz
nak, sok vizet isznak, s igy mi sem egyszerűbb, 
miut üogy az esetleg könnyelmű ápoló sze 
uiélyzet ily módon kiszámíthatatlan s végzetes 
bajt idéz elő.

j (Folyt, köv )

___________P É C S I  F I G Y E L Ő .

A KÖZÖNSÉG KÖRÉBÖL.+)
T. Szerkesztő Ur !
Nem tartózkodhatna) tovább, bogy becses 

lapja utján ne intézzem a t. városi rendőrséghez 
azou szerény kérdést :

Vájjon vau e tudom tea arról, hogy a Nepo- 
inuk-utcza gyülbelye cselédekuek és katouakuak, 
van e tudomása arról, hogy ezek esténkiut 7—9 
óra közt úgy eláll;ák a járdát, hogy férfi restet 
arra menni, tisztességes uönek pedig teljes le
hetetlen, mert az esteli lepkék oly botrányos 
magaviseletét tanúsítanak, bogy a ki csak te
heti elkerüli azt a környéket.

De hát a ki el nem kerülheti?
Ha talán nem volt az állapotról a t. rend

őrségnek tudomása, ám győződjék meg róla s 
kegyeskedjék iutézkedoi, bogy e botráuyos ál
lapotnak vége szakadjou.

Ez szóljon tájékozásul a házi uraknak is.
X.

*) Esen rovat alatt megjelentekért nem vállal 
felelősséget A s z e r k .

V E G Y E SE K .
— Orvosok dicsérik s ajánlják. Pein 

Ch. úr, gyakorló orvos, Hageubau- p. Korneu- 
burg, ezt Írja : „Mind azon esetekben, a hol 
Brandt Richard gyógyszerész svájezi labdacsait 
használtam, a siker mindeu tekiutetbcu kitűnő 
volt. Ebből látható, mily hasznos szer a Brandt 
Richard gyógyszerész svájezi labdacsa (egy do
boz 70 kr. a patikában) gyomor-, máj-, epe-, arany- 
eres stb. bajokban. De mindig óvakodni kell, ne 
hogy valami hamisítványt, bauern csak is valódi, 
Brandt Richard gyógyszerész-féle svájezi labdacsot 
a fehér kereszttel vörös alapon, szerezzünk be. 
Főraktár: Budapesten, TöröK Józset patikája, 
Király-u. 12.

— Külső használatra. Testrészek faj
dalmai, csüzos éz köszvényes bajok és minden
nemű gyuladasok a „M o i l  f é l e  f r a n c z i a  
b o r s /. e s z4 szel gyógyittatnak biztos sikerrel. 
Egy Üveg ára 90 kr. Szétküldés naponként 
utánvé-ellel Mo l l  A. gyógyszerész, cs. és kir. 
udv. szállító altat Bées, I. Tucblauben 9. A vi
déki gyógyszertárakban és anyagkereskedések
ben határozottan M o l l  féle készítmény kérendő 
az ö gyári jelvényével és aláírásával.

C SA R N O K .
t © m  p 1 o 11 » a n.

Ir ta  : Karay Anna.

Folytatás és vége.

„Nézd azt a szende arczu ifjú leányt elrej
tőzve ott az oszlop mögött milyen buzgóu imádkozik. 
Úgy átérzi azt az imát, bogy könyfátyol borai 
szemeire. Pedig amért imádkozik, azt el nem 
éri sohasem. Szegény leány, mily igazau, mily 
forrón, mily szivéből szeret, mily buzgón imád
kozik közös boldogságuk, közös czéljuk eléré
séért ! Pedig a kit szeret, az nem lesz soha az övé, 
pedig a kit szeret, az meg fogja csalni — a 
miatt a másik miatt ott, ki kendőzött arczczal, 
üres szívvel tekiutget jobbra balra és kaczéran 
szeinlélgeti a ráfUggcs/.tett férfmcmcket.4

„Milyen jó, hűséges, házias teleség leuuo 
ebből és milyeu haszontalan, ledér, küunyelmU 
lesz amaz —  és mert ez szegény, uem lesz 
soha, a ki megértse ; elhervad miut a virág a 
nélkül, hogy virulasábau gyöuyörköduék valaki ; 
elhamvad miut a láng, a nélkül hogy boldogsá
got árasztó íéuyét, melegét érezte volna valaki.“

Amauuak a kezéért pedig verseugeuek a 
balga férfiak, miut a tűz körül röpdöső vak esti 
pillék.

Minek az az imádság? —  uem hallja 
scuki . . .

Ott egy harmadik ifjú nő. Fejét büszkén 
fölemeli és uem pirul, pedig volna oka —  mert 
elbukott. Mig joga volt lelke tisztasága érzeté
ben fejét tön hordául, uem volt szorenesés — 
és ime elbukott, a sárba tiporta legszentebb 
kincsét, nő becsületét —  s most boldog asszony.

k



1892. szeptember 21 én.
Volt a ki fölemelje — s most szerető, j<J lérje, 
kedves kis gyermeke csendes otthona vau — s 
neveti a világot.

Minek az az imádság ? . . .
Az a szelíd iekiutetü ifjú ember családi 

boldogság után sovárog és sorsa egy mulatni 
vágyó, tékozló, otthont kerülő asszony kezebe 
lesz letéve, a ki tönkreteszi, halálba kergeti.

Az a másik kicsapougó, durva lelkű ember, 
ki egy nemesebb gondolatra is képteleu, egy 
angyalt fog az oltárhoz vezetni, kinek íejéu 
martyr korona lesz a myrthus koBzoru.

Minek az az imádság ? — uem hallja
senki . . .

Ne nézz oda a kit most említek, olyan 
bűnüktől mocskos, hogy arról helyes fogalmat 
sem vagy képes alkotni magadnak —  és a 
merre jár t i s z t e l e t  környezi a szentségtörőt, 
ki rútul megcsalja a kenvérkeresöt, a férjet 
csaladapat ; tisztelet környezi a társaságban, a 
világban —  mert ügyes színész . . .

Ea nézd amazt. Tisztább a hóuál, egy 
mocskos gondolatra is képteleu — és üldözi az 
egész világ ; talán mert jobb a többinél. Egyet 
leu bűne volt, hogy elleuségéve tett egy em
bert, kit nem tudott szeretni, kinek hitvestársa 
lenni uem akart. Az az ember veszett kutyává 
változott és marja, rágja a védtelent; marja, 
ragja titokban elrabolva hazug rágalmaival leg
szentebb, legféltettebb kincsét — hírnevét . . . 
«Szegény ártatlan uem tudja ü ezt, csak azt 
érzi, hogy üldözik ; de nem tudja miért V — 
Oltalomért esdve ide menekül a kereszt alá. 
Imádkozik — hiába, — nem hallja scuki . . . 
Az a veszett eb addig fogja marni, s addig 
fogja üldozui a világ, mig belátja, hogy küz
delme hasztalan, hogy égben, földön nincsen 
kihez védelemért fordulnia s gyönge keze önnön 
élete ellen fordul, kioltva azt mint a gyertyát.

A modern gyilkos pedig él hosszú, nyugal 
más, boldog öreg kort.

Minek az az imádság ? — nem hallja senki.
À véletlen játéka öröm és szenvedés . . .

P

Eg most nézz mélyen, nézz saját szivedbe. 
Nem azon igyekeztél-e teljes életedben, hogy 
tökéletes légy? tökéletes minden szép erényben, 
szivjóságbau, szorgalomoan, lelki tisztaságban ? 
Mi hasznod volt belőle? Nem százszorta szeren
csésebbek, boldogabbakba azok, kik uem törőd- ! 
nek a világon egyebbel mint a legutolsó divat* 
tál ? Nem voltái-e mindenkihez őszinte és igaz ? 
és nem csalódtál e mindig azokban, kik legkö
zelebb állták szivedhez? uem csalódiál*e az 
lsteuben, az Isten igazságos, jóságos voltában 
vetett erős hitedben ? — Es auuyi csalódás 
után meg, hiuui tudsz ! — Balga abraudozó, 
Vak rajongó, minek térdelsz e föstött kép előtt, 
minek imadkozól ? — uem hallja senki . . .
imádkoztál sokat, imádkoztál buzgón, szivsza- 
kadva és vau-e, volt*e imád, mely meghallgat
tatott ? . . .  Kaczagva nézlek sokszor, te balga
tag, midőn féléjszakákou álmatlanul uyugszik 
tejed a vánkoson, kezed imára zarva fekszik 
takaródon, szemed a sötétségbe uez és imád
kozol ; imádkozol, mert szived faj és jól esik 
azt valakiuek elmondanod.

Imádkozol mert fáj a seb, mit az a kéz 
ütött bele, mely legdrágább volt neked a vilá- I 
gon ; az a kéz, melybe egész szivedet és egesz 
lelkedet helyezted ; az a kéz, mely a hófehér 
galambot a mely felé repült, halálos sebbel 
verte at . . .

Ne imádkozzál, uem hallja senki . . ,
Szegény, nyomorult kis féreg az ember ; 

miudeu uagyratörü vagya, önző képzelődése és 
hiú reményei daczara nyomorult kis féreg; mely , 
születik, kis ideig érzi léte örömét és szeuve- i 
de sét ; muukalkodik, mintha örökké keileue él- *

me, — aztáu megdermed, a levegő fólboutja 
alkatrészeire, elenyészik, megsemmisül . . .

Ne imádkozzál, nem — hallja senki . . .

_______  P É C S I  F I G Y E L Ő .

Az orgona uéháuy erős akkord uiáu meg
szűnt zengeni, csoszogás, dobogás hangzott kivül 
és hús légaram özöulött be a kápolna ajtajan.

Megsimitottam forró, lüktető homlokomat, 
körülnéztem. Sehol a fekete szárnyú daemon, 
sehol élő ember, a padok üresen tátongottak 
körüliem, a magas ablakon beözönlő napsugár 
háboritlau féuybeu remegett a márvány koezka- 
kon, uem zavarta tova lebbeuü emberi árnyék. 
Egyedül voltam a kápoluábau, egészeu egyedül. 
A daemon eltűnt, de szivem minden csepp vére 
reszketett; szivem minden dobbanása kétségbe
esve verte vissza mint a visztiang e karhozatos 
szavakat !

—  Ne imádkozzál, nem hallja senki . . .
Forró lüktető homlokomra szoritva keze

met, mint a tébolyodon néztem körül.
A daemon eltűnt, de ott lebegett fönn a 

fehér szárnyú angyal, bűvös tekintetű szemeivel 
szelíden a szemembe nézve, fehér keskeny ke
zét mintegy segítségül oda nyujva felém.

• •
Összekulcsoltam két kezemet és leborultam 

a padra.
Oh, ha ez augyal megeleveuedve leszállna 

a magasból és azt mondauá :
— Adj vágyaidnak tárgyat, öltöztesd sza

vakba az imát, kérj valamit, a mi uélkül uem 
élhetsz s én megadom neked, — azt mondauam :

Vedd el minden kincsét szivemnek, fősz 
meg mindentől a világon, a mi boldogít, csak 
h i t e m e t  ne vedd el, mert a szegény ember 
mindeut nélkülözhet, csak egy van, a mi uélkül 
uem élhet és ez a z  I s t e n b e n  v e t e t t  
e r ő s  hi t e .

Igen én imádkozom, és hiszem, hogy hallja 
valaki . . .

La p t a 1 aj d o n o e :  
NAGY FERENCZ.

Felelős szerkenstő :
HAKSCH LAJOS.

H i r d e t é s e k :

10796 Hz.
tkvi 1892.

Árverési hirdetmény.
A pécsi kir. törvényszék mint telekkönyvi 

hatóság közhírré teszi, hogy Mamel József vég
rehajtatnak Láng Istváu végrehajtást szenvedő 
elleni 180 frt tőkekövetelés és járulékai irauti 
végrehajtási ügyében a pécsvaradi kir. jbíróság 
területén levő Olasz községben lekvü az olaszi 
103. sz. tjkbeu foglalt 273. bszsz. lekvöségre 1408 
frt. becsárban, mint ezennel megállapított kikiáltási 
árban az árverést elrendelte, s hogy a fenuebb meg
jelölt ingatlan az 1892. évi okt. hó 14. napján 
d e. 10 órakor Olasz község házánál meg
tartandó nyilvános árverésen a megállapított 
kikiáltási áron alul is cladatui fog.

Árverezni szándékozók tartozuak az ingat- 
lau bocsaráuak 10'/» át vagyis 140 forint 80 
krajezárt készpéuzbeu vagy az 1881 60. t.-cz 
12. §-bau jelzett árfolyammal számított és a/. 1881. 
évi uov. hó 1-én 3333. sz. a. kelt igazság- 
Jgymiuiszteri rendelet 8. §-abau kijelölt óvadék- 
sépes értékpapírban a kiküldött kezéhez leteuui, 
avagy az 1881. 60 t. ez. 170. tj-a értelmében 
a bánatpénznek a bíróságnál elöleges elhelyező
iéről kiállított szabályszerű elismervényt atszol- 
'áltatni.

Pécsett, a kir. törvényszék miut tkvi hatóság 
1892. évi julius hó 8. uapjau.

L u k r  i t s I s t v á n
kir. törvasóki biró.

i

11210 sz.
tkv. 1892.

Árverési hirdetmény.
A pécsi kir. törvényszék mint tlkvi hatóság 

közhírré teszi, hogy Műmmel József végrehaj
tatnak özv. Weuczel Jauosné szül. Maul Bor
bála végrehajtást szenvedő elleni 180 frt. tőke- 
követelés es járulékai irauti végrehajtási ügyében 
a pécsvaradi kir. járásbíróság területén lévő 
Olasz községben fekvő az olaszi 213. tjkvben 
foglalt 272. bszsz. szőlőre 372 frt becsárban mint 
megállapított kikiáltási árban az árverést elren
delte, s hogy a feunebb megjelölt iugatlau az
1892. évi október hó 14. napján d. e. 10 
órakor Olasz község házánál, amennyiben 
a községnek háza nem volua, úgy a község 
bírói lakánál megtartandó nyilváuos árverésen a 
megállapított kikiáltási áron alul is eladatni fog.

Árverezni szándékozók tartoznak az iugatlan 
becsárának lO'/.-át, vagyis 37 irtot és 20 krt 
készpénzben, avagy az 1881: 60 t.-cz. 8. §-ban 
jelzett á r f o l y a m m a l  számított és az 1881. 
évi nov. hó 1-éu 3333. sz. a. kelt igazságügy - 
miuiszteri reudelet 8. §-ban kijelölt óvadékké
pes értékpapírban a kiküldött kezéhez letenni, 
avagy az 1881. évi 60. t. ez. 170. §-a értelmében a 
bánatpénznek a biróságuál elöleges elhelyezésé
ről kiállított szabályszerű elismervényt átszol
gáltatni.

Pécsett, a kir. trvszék mint tlkönyvi hatóság.
1892. évi julius hó 18. napján.

L u k r i ts  Is tván ,
kir. törvszéki biró.

5

Fiatal füszerkereskedo-
segéd

és egy jó házból való fiú tanonczu.1 
felvétetik Schw arcz Mór füszerüzleté- 
ben Pécsett.

Eladó pirszén-ká/yha.
Abaliget plébánián a Pécs Bedő ká

véházi 2 amerikai kályhához hasonló, de 
valamivel kisebb átlátszó vaskályha 
50 frtért megvehető.

574. szám 
b. v. 1892.

Árverési hirdetmény.
Alulirt kiküldött végrehajtó az 1881. é. LX t. 

ez. 101. §-a értelmébeu czeunel közhírré teszi, hogy 
a pécsáradi kir. járásbíróság 2212. p. számú vég
zése által, Jálai Istváu n paili lakós végrehajtató 
javara, Szorg Löriucz fáz. bodai lakós ellen 
130 írt töke, ennek 1886. év ápril hó 2. nap
jától számítandó 6 százalékos kamatai és eddig 
összesen 63 frt 81 kr. perköltség követelés ere
jéig elrendelt kielégítési végrehajtás alkalmával 
biróilag leíoglalt és 197. frt. 50 krra becsült 
tiszta búza, rozs, és vörös szőrű fehér homloku 
l 1/* eves üszőből álló ingóságok nyilváuos ár 
verésen eladatuak.

Mely árverésnek a 4173./1892. p. sz. ki
küldést rendelő végzés folytán a helyszínén, 
vagyis Fáz. bodán alperes lakásán leendő 
eszközlésére 1892. év szeptember hó 27-ik 
napjának d. h. 3 órája határidőül kitüzetik és 
ahhoz a venni szándékozók ezenuel oly megjegy
zéssel hivatnak meg, hogy az érintett ingóságok 
ezen árverésen az 1881. evi LX. t, ez. 107. § a ér
tőimében a legtöbbet ígérőnek becsáron alul is 
cladatui foguak.

Az elárverezendő ingóságok vetelara az 
1881. évi LX. t. ez. 108. §-abau megállapított 
feltételek szerint lesz kifizetendő.

Kelt Pécsváradou 1892. evi szept. hó 
14. napjau.

G y im ó t h y  János
kir. bir. v»'grt*hjtjtó.
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Áryérési hirdetmény*
A pécsi kir. törvényszék mint telekkönyvi 

hatóság közhírré teszi, hogy Kellner Paulina 
végrehajtatnak Gebhárdt Ferencz végrehajtást 
szenvedő elleui 53 írt tőkekövetelés és járu
lékai iránti végrehajtási ügyében a pécsi kir. 
törvényszék területéu levő Pécsett tekvö a pécsi 
848. sz. fjkvben foglalt 1326. hszsz. 322. sz. 
házra 1500 írt becsárban, — tehát nemcsak 
végrehajtást szenvedettet illető részére, hanem 
a társtulajdonos, kiskorú Gebhárdt Károlyt il
lető részére és az 1881. é. 60. t ez 156. §• aértel 
méhen mint ezennel megállapított kikiáltási árban 
az árverést elrendelte, 8 hogy a feunebb megje
lölt ingatlan az 1892. évi október hó 10. 
napján d. e. 10 órakor a pécsi kir. 
törvényszék árverezési szobájában 
megtartandó nyilvános árverésen a megállapí
tott kikiáltási áron alul is cladatui tog.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingat 
lan becsáráuak lO°/0-át, vagyis 130 ttot készpénz
ben vagy az 1881.60. t.cz. 42. §-ban jelzett ai fo
lyammal számított és az 1881. nov. 1. 3333. sz. 
a. kelt igazságUgyminiszteri rendelet 8. § ában 
kijelölt ovadékképes értékpapírban a kiküldött 
kezéhez letenui. avagy az 1881. 60. t. ez. 170 
§-a értelmében a bánatpénznek a bíróságnál 
előlegen elhelyezéséről kiállított szabályszerű 
elismervényt átszolgáltatui.

Pécsett, a kir. törvényszék mint telekkvi 
hatóság 1892. évi julius hó 28. napján.

L u k r i t s I s t v á n
kir. törvszéki biró.

Ház-eladás.
Pécsett, Kisfaludy-utczai I. sz.

V arga-f éle
szabad kézből eladó. Feltételek niecr-0\ | O
tudhatok Varya József bognármester- 
nél, budai külváros, főuteza 20. sz.

9312. sz. 
tkv. 1892.

Árverési hirdetmény.
A pécsi kir. törvényszék mint telekkönyvi 

hatóság közhírré teszi, hogy Balázs József v íz 
iói lakos végiehajtatóuak Török József bodonyi 
lakos végrehajtást szenvedő elleni 294 írt. tőke* 
követelés és járulékai iránti végrehajtási ügyében 
a szentlörinczi kir. jbirósag területen lévő Bodony 
községben fekvő a bodonyi 89. sz. tjavbeu 
foglalt 6 brsz. 36. sz hazuak és belsőségnek 
Török Józsefet B. I. alatt illető íelerésze 442 
írt. becsárban; a 70. sz tjkvben foglalt I1 
teleknek Török Józsefet illető részére 837 fit 
becsárbau ; a bodonyi 71. sz. tjkvbeu foglalt 
de a hegyszentmártoni határhoz tartozó 440 3. 
brsz. íekvőségnek Török Józsefet illető xjt ré
szére 66 írt. becsárbau az árverést ezeuel meg- 
állapirott kikiáltási álban elrendelte, s bogy a 
fenuebb megjelölt ingatlanok az 1892. évi 
november hó 2 ik napján d. e. Ki órakor 
Bodonyko/seg  házánál, amennyiben a község 
nek háza nem vo na, íigv község bírói lakanal 
megtartandó nyilvános árverésen a megállapított 
kikiáltási aroD alul is eladatui fognak.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingat
lanok becsarának 10° 0, vagyis 44 írt. 20 krt, 
83 frt 70 krt és 6 forint 60 krajezart kész
pénzben vagy az 1881 : 60. t.cz. 42. §-bau jelzett 
árfolyammal számított és az 1881. évi uovemb. bó 
1 én 3333. sz a. kelt igazságUgyminiszteri reu 
delet 8. §-abnu kijelölt óvadékképes értékpa
pírban a kiküldött kezéhez letenni, avagy az 
1881 : 60. t. ez. 170. §-a értelmében a bánat
pénznek a bíróságnál elülegcs elhelyezéséről ki
állított szabályszerű elismervényt átszoigaltatni.

A pécsi kir. törvszék mint tlkkvi hatóság 
1892. évi juuius hó 12. napján.

L u k r i ts  Is tván ,
kir, törv*?éki biró
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S o m u l K ilo  ü lö d  ;.

STAN G L
kefe- és ecset-gyár raktára

PÉCSETT; Király-utcza 2 0  sz.
Van szerencsém a n. t. közönségei értesi 

teni, hegy hold. atyám Stangl Zde keíe- é.*> 
meszelő-gyári raktarat annak ideien törvényesen 
átvettem és ezt sem el nem adtam, sem másra 
at nem Hibáztam, hanem ezen üzletet újonnan 
berendezve, király-utcza 26. sz. alatt jogi -a'tan 
tovább vezetem.

Kérem a u. t. közönséget hold. atyám irai, 
tanúsított bizalmat ream i* átruházni, mely bi-%9

zalmat jó és szolid áruk pontos kiszol
gálása áltál a legjutányosabb árak mel
lett kiérdemelni miudég legföho törekvése .1 leend.

Mély tisztelettel
Stangl Edo utóda Stangl II. E.

kefe- és ecset gyáros 
PÉCSETT, Király-utcza 21*. *z

Gráczban, gyár: IV .Stocker Gasse 8. szám.
raktalak: I. Neuth *r Gasse 3. sz.

sajat hazában. 
Neutbor Gasse 6. és 8 sz.

A zirczi apátság tulajdonát képező

szántói
savanyuviz,

hazánk egyik legjobb és Pécsett tény 
leg a legolcsóbb asztali borviz, hely

beli főraktára :

lüszerkí reskedöuél.

E g y  3 4  éves nős kovács

okleveles gépész
és jó  lóvasalló, ki a huszárok
nál ii vasalló intézetben alkal
mazva volt, uradalomban évi 
állást keres, líővebb értesítést 
e lapok kiadóhivatalában.

Védjegy
deponálva. Nincs többé buza-rozsda !

A ranyérem  
T e m e s v á r o t t  

1891.

v e i  em  én y m a  g p  á e z ,
A tudás hatalom, lóghathatósahb páczolási módszer a rozsda ellen búza,

ár »a, zab, köles tengeri stb.-nél. Díjazva és ajánlva  
V sok füldm. egyesület és előkelő gazdász által. —  Kap 

Xit haté) a/. Osztrák-Magyar monarch':» minden nagyobb fii
szer- és vas-kereskedésében 2 m é t e r m á z s á l i o z  v - ló
csomag».kban =  körülbelül 2 2 hektoliter — 250  
liter maghoz 25 krért ; 1 m éterm ázsához =  
körülbelül 1 4 hektoliter 125 liter m ag
hoz 13 krért.

Mindeu értesítést ingyen és bérmentve ad

I '/ Jr JT/yb»AT\.» \

Jiftl

dW. v

X* .1 i* A* -Á* ’■~23SÍ < Ik»•Ol

111%

chemisches Laboratórium
W ien, VI W indniühIgasse 3 3 .

Főraktár P é c s e t t ,  S p i t z e r  J a k a b n á l

M

A KOLERA.
A legutóbb beéikezett birek — sajnos — semmi étséget sem hagy
nak fen az iránt hogy a kolera immár Nyugat-Európában i« ter
jeszkedik. Előre látható tehát az a nagy veszély, mely az emberiséget 
e borzasztó betegség tovább ’ erjedése által fenyegeti. Ugyanazért 
CBak helyeselni lehet a hatóságoknak serénységét, melylyel az óv
intézkedéseket megteszik és melylyel az ismeretes óvszereket a 
közönség figyelmébe ajánlják. Orvosi tekintélyek állítása szerint

a legjobb ó vs ze ra cognac.
Legjobban ajánljuk

Eslerliizv Géza sa ii
ját, melv tranczia mód szerint idegen anyagok hozzá vegyítése 
nélkül tiszta borból készül s melynek jóságát és tisztaságát az 
a körülmény is igazolja, hogy a legutóbb tartott párisi egészség
ügyi kiá llításon az aranyérmet díszoklevéllel nyerte el s a 
lobbi kiállításokon is, melyeken eddig részt vett, mindenütt a leg

nagyobb kitüntetésekben részesült.
Központi iroda : BUDAPEST. VI Külső váczi út 23. sz.

kM* y ‘ ‘ o.f ’ *
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Tavaszi
gyógyítás

Nyári gyó
gyítás

Őszi gyó
gyítás

Téli gyó
gyítás

C s a k  a k k o r  v a l ó d i  ha ?"™\eü . dobozou a gyárjegy, egy was
------------------------------------ én MOLL A. sokszorosított czege látható.

Gyors gyógy hat ás makacs gyomor- és altcstbajok, gyomor 
görcs, nyálk, gyomorégés székrekedésnél, máj bajok, vértol u 
lás, aranyér és a legkülönfélébb női betegségeknél. Egy e r e 
dtei doboz, használati utasítással 1 Irt. '

Raktárak az ország mii deu nevezetesebb gyógyszertáraiban.
MOLL A. gyógyszeres/ es kir. uihari szállító, Bées, Stadt,

Tnelilaiiben ÍL
Szétküldés naponta ntánvé' mellett. 2 dobozná! kevesebb nem

k illdelik.
Elismerés 3IÜLL A. úrhoz Bécsben.

Ülő foglalkozásomnál az iin Moll-tele Seidlitzporai igen jó 
hatást gyakorolnak ; ismerem ezt egyszer s mindenkorra és szívé
lyes „Isten fizesse meg“ -et mondok érte; ezek a gyomrot jóvá és 
töt könnyűvé teszik.

Tisztelettel
Steinko 1*. J . lelkész II onuctschlag-bau.

rití ö  l l  . w e i t f r a N c ï a
1 B O R S Z E S Z  É S  S Ó

n
Legjobb 

bedörzsölö-
3

£

szer

köszvény 

c s ú z
és minden

meghülési
betegségek

ellen.
lt tik tár Pécsett:

Csak akkor valódi,-------------------------------------; tünteti tel és „A. Moll teliratu óno-
zattal van zárva. A Moll-féle francia bor-zesz és só nevezetesen 
mint la jda lom c'i l lap ító  hedörzsölési szer köszvény, csuz és a 
uiegbUlés egyéb következményeinél legismeretesb népszer. — Egy

ónozott eredeti üveg ára : 00 krajcár.
F  O - S /  K l  K  Ü  L  I» i :  s

Moll A. gyógyszerész, cs. és kir. udvari szállító által,
ItF C .S  : I . T i i r h la i ih e u  ü sz.

Vidéki megrendelések naponta postautanvét m ellett teljesittetnek.
A raktárakban tcj-s-ék hatarozottaii MOLL A. aláírásával és véd

jegyével ol ütött készítményeket kérni
Szétküldés naponta utánvéttel. Két üvegnél kevesebb nem küldetik.

Elismerés MOLL A. gyógyszerész úrhoz Mécs.
Kitűnő Moll-féle truuezia borsz.es/. és tója vidékemeu nagy

szerűen működik. Kti djön nekem 50 üveggel, mivei az emberiség 
segítségére készletet óhajtok tartani magamnál. Mély tisztelettel

Ilornof, lelkész Michölnp-bau. 
S ipücz István g y óg y  v / c r ó s /n ó l  és ö /v .  Bcclt V. kereskod .

tkv. 1802.
•sz.

_' • 1L • J1 _ *rveresi !1111*0lötlnon
A pécsi kir. törvényszék miut telekkönyvi 

hatóság közhírré teszi, hogy Kebr Audras vég
rehajtatnak Scbulteisz Janos végrehajtást szen
vedő ellenui 70 Irt. tökeköveteles és járulékai 
iránti végrehajtási ügyében a pécsi kir. törvény
szék területén levő Zsibrtk község határában 
tekvö a zsibriki 17. sz. tjkvbeu telvett I 35. hsz. 
18. sz. ház, udvar, 36. bsz. kertre mint kis házon 
510 írt. úgy a zsibriki 152. sz tjkvbeu telvett 
t  722. bszsz. fekvöségre az árverést 286 írtban 
eZ'Miuel megállapított kikiáltási arliau elrendelte, 
s bogy a teunebb megjelölt ingatlanok az 1S92 
évi október hó 1 1 . napján d. c* 10 órakor 
Zsihrik község házáuál megtartandó nyilvá
nos árverésen a megállapított kikiáltási áron 
alíii is el adatni fognak.

Árverezni szándékozók tartozuak az ingat
lanok 10 százalékát vagyis 51 írt. úgy 28 írt. 
60 ki t készpénzben vagy az 1881. 60. t. czikk 
42. § ában jelzett árfolyammal számított és az 
1881. november 1 jéu 3333. sz. a. kelt igazság- 
ügyminiszteri rendelet 8 te ában kijelölt óvadék
képes értékpapírban a kiküldött kezéhez letenni, 
avagy az 1881. 60. t. ez. 170. § a értelmébeu 
a bánatpénznek a bíróságnál elöleges élbolyé 
zéséről kiállított szabályszerű elismervényt át- 
szolgaltatni

Pécsett, a kir. tvszék mint telkkönyvi ha
tóság 1802. évi juuius bó 2, uapjau.

L u K r i t s  I s t v á n ,
kir. torv£nv*/.éki kiró.

a legjobb szivarkapapir
njiható A l t  I t o l l  i n  k o r e s k c M i l 1’écKft.

első pécsi tem etkezési vállalat

■K
•K Van szerencsénk a nagyérdemű közönség tudomására hozni, migzerin 

a legváltozatosabb ravatalozások felállítására — temetésik rendezésére, —  
úgy a halottak szállítására létesített üzletünket ujjabb átalakítások, — min
dennemű igényeknek megfelelő felszerelések beszerzése, valamint tapintatos 
rendező alkalmazása iolytán jelenleg oly helyzetbe hoztuk, hogy minden osz
tályú temetkezéseket — úgy helyben mint a vidéken
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sokkal díszesebben és olcsóbban
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vagyunk képesek kiszolgáltatni.
Maradunk kiváló tisztelettel

„ C O N C O R D  I A “ első pécsi temetkezési vállalat tulajdonosai:
Fischer Simon, Krisztián József, Sehuinirsky Jánosf 
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! 10788. sz.
I tkvi 1802.

Árverési hirdetmény.
A pécsi kir. törvényszék miut telekkönyvi 

hatóság közhírré teszi, hogy itj. Némcthy József 
végrebajtatónak özv. Wanlucii Mihalyué végre
hajtást szenvedő elleni 500 trt. tőkekövetelés és 
járulékai iránti végrehajtási ügyében a pécsi kir. 
törvényszék területen levő Pécs szab. kir. város 
hatarabau tekvö, a pécsi **218. sz. tjkvben fel
vett 168. bszsz. 107. sorsz. házra és udvartérre 
az árverést 3000 írtban ezennel megállapított 
kikiáltási árbau elrendelte,» hogy a teunebb 
megjelölt iugatlau az 1892 évi október hó 
1. napján d. e. 10 órakor a kir. tvszék 
árverési helyiségében megtartandó nyilvános 
árverésen a megállapított kikiáltási áron alul is 
eladatni tog.

Áiverezui szándékozók tartoznak az ingat
lan beesáráuak 10 százalékát vagyis 300 Irtot 
készpénzben vagy az 1881. 60 törvényezikk 
12. §-ában jelzett árfolyammal számított cs 
az 1881. november 1-eu 3333 sz, a. kelt igazság- 
Ugyminíszteri reudelet 8. § ában (kijelölt óva
dékképes értékpapírban a kiküldött kezéhez 
letenui, avagy az 1881. évi 60. t. ez. 170. §-a 
értelmébeu a bánatpénznek a bíróságnál elöleges 
elhelyezéséről kiállított szabályszerű elismervényt 
átszolgáltatui.

Pécsett, a kir. törvényszék mint telekönyvi 
hatóság 1892. cv. julius hó 14 napján.

B o g y a y  P o n g ró c z ,
kir. türvsséki bíró.



ékszer-, arany- és ezUst-tárgyak gyára és gyári raktára  
F ö ü z le t:  P é c s ,  K i r d l y f - f ő l u t c z a ,  a  h a t t y ú - t e r m e k  é p ü l e t é b e n .

bb választék a 
párizsi és angol

ezüsttárgyak és órákból, valamint
legfinomabb

párizsi szem üvegek
és ehinaezüst-tárgyakból.

I. szám. Sálon renaisance-óra ütő 
művel, legszebb modern kivi 
felben

szám. Ingádra ütömtível, jó, pon
tosan járó szerkezettel, csinos 
faragott diófaszekrényben, fé
nyezve

szám. Amerikai, pontosan kipró 
bált ébresztő-óra csinos állany 
tokban 6 :

IV. szám. Finom amerikai, pontosan járó 
ébresztő-óra

V. szám. Moca-service 6 személyre, valódi 
tömör fémjelzett ezüstből

Ugyanaz legjobb china-ezüstből. elegáns ki
vitelben

szám. Felszolgáló-lálcza fa 
yencze-betéttel, finom china 
ezüst-keretben

Saját vésnöki műterem. Egy mono
gram csinos kivitelben 15 kr

Egy latin betű vésése 4 kr,

Továbbá készítek minden
nemű pecsét-nyomókat, czi- 
mereket stb. legjutányosabb

árak szerint.

Orajavitasok lehető pontosan es jutányos árak mellett készíttetnek, nemkü- 
mindennemü arany és ezüsttárgyak, melyek gyorsan és csinosan készíttetnek.

Magyar diszékszerek : kardok, m entekötök, gom bok, sarkantyúk stb. legszebb
kivitelben

Nvosifttott Ia?7> Jozfetcei Fecnett,


