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E g y I • 11 i »  10 kr. 
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Kg; ül hisá'ms petit sor egyszeri 
megjelenésiért fi kr., 3-szori 5 kr., 
10-sierértHr. fizetendő. — kliodeo 
hirdetés után 30 kr. iiéljegdij fize
tendő. A Bjiltlérl petit sori 10 kr. 
A hirdetési dij előre fizetendő.

S zerk esztő i Iroda.:

Kéziratok vissza nem küldetnek.

A lap szellemi részét illető közlemények és előfizetések a szerkesztőséghez, a hirdetések pedig a kiadóhivatalhoz intézendők. 
Előfizethetni helyben: a kiadóhivatalban, Blauhorn Antal úr a városház épületben, Lili János úr a budai külvárosban, 

Böhm C. F. úr a szigeti külvárosban lévő kereskedésében, valamint a vidéken minden postahivatalnál.
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Böhm C. F. ügynöki irodájában.
Ferencziek templomának átellenében.

Vízvezeték és csatornázás.
A mint eleire láttuk, a vízvezeték 

iránt a pécsvárosi háztulajdonosokhoz 
intézett polgármesteri felhívás igen 
silány, süt siralmas eredményre veze
tett, a jelentkezettek száma számba 
sem vehető, oly csekély s ez alapon 
általános vízvezeték soha sem jön létre 
városunkban, noha annak kényelme 
vajmi kívánatos, sok helyütt pedig 
nagyon is szükséges.

Megírtuk, hogy a vízvezetéknek 
egy nyereményre számitó konzor- 
czium általi létesítése városunkban 
nemcsak passzív ellenlállásra fog ta
lálni, de egyáltalán a birtokos és nem 
birtokos lakosság érdekeit egyaránt 
sértené, a konzorczium általi kizsák
mányolásnak tenné ki.

A hol még vízvezeték létesült, ott 
azt az illető város törzsvagyonából, 
vagy kölcsönzött kamatos pénzen állí
tották elő, hasonló a csatornázás is, a 
befektetett tőke kamatait fizeti a ma
gán háznkbeli vizvezetés, illetőleg víz- 
fogyasztás díja, s fizeti a magán 
vízvezetékkel nem bíró, igényeit a köz- 
kutakból kielégítő közönség a városi 
adópótlékban, hasonlókép fizeti és él 
vezi a csatornázás terheit és előnyeit, 
az előny és teher önmagától a méltá
nyosság kívánalmai szerint oszlik el.

Városunk azon szerencsés hely
zetben van, hogy elegendő és fölös • 
pénztőkével rendelkezik arra, hogy a | 
vízvezetéket a csatornázással egylitte- ■ 
sen házilag létesíthesse, a technika; 
ujahbkori haladása pedig egy oly csa
tornázási rendszerrel, a szivattyú rend
szerrel kínálkozik, mely aránytalanul 
csekélyebb tőkével teszi lehetővé a 
kivitelt, mely azonkívül oly előnyök 
kel jár, minőket az eddigi városi csa
tornázási rendszerek nem nyújthat
nak, mert a csatornák bűzös kipárol
gását egészen mellőzi, sőt még a talaj 
megfertőzését is.

Ezen szivattyuzási rendszer ná-

f  A  » J D  2  A .
A z  u tolsó  kaland.

(Beszélyke.)
Irta : P rem  Jó zse f.

Az igmándi kantél; lakóit, Teofil ba
rátomat és szép nejét Clurisset vidékszerte 
a legboldogabb embereknek tartották. 
Megelégedésük akár csodának is bevált, 
mert hogy a férj valamikor nagy dón 
Juan volt, kinek kalandjai Byron szomorú 
hősének merényleteit is mind fölülmúlják. 
De hát Teofil épp a mozgalmas élet ál‘al 
szerzé m g a tapasztalatait arra, hogy u 
házasságban teljes nyugalmat biztosítson 
magának.

Midőn elfoglalták házukat, melyben 
a mézes heteket átélték s a melyből nem 
is költöztek ki soha: a szerelmi boldogság 
látogatóba jött hozzájok, hogy többé nem 
is távozott el körükből. Fiuk s leánykájuk 
csodaszép gyermekek valának. Alfonz a 
mamára hasonlított, Adél a papára, mintha 
a természet is pártjukra kelt volna s meg
fordítva kívánta mutatni a szülék szépsé
gét A ki látta az ifjú csemetéket, ön
kénytelenül dudolá a tulipán-kereskedő 
Baltazárral:

„Még sohasem termett 
Két ily szende gyermek — u

Mosolyuk, vidámságuk, túlragyogta 
az elégedetlenség borúját, s igy Teofiil 
házasságának nyolezadik éve is ép oly 
zavartalan volt, mint az első.

Annál nagyobb meglepetés ért, midőn 
egy napon észrevettem, hogy az igmándi 
kastélyban bomlani kezd a szokott rend, 
s az egyhangú boldogságot idegesség, rósz 
kedv váltja fel. A férj is, a nő is, mind 
jobban társaságom után sóvárogtak, a mit 
a legrosszabb jelnek tekinték. A mikor a 
házi barátra nagyobb szükség kezd lenni: 
akkor már készülőben van a veszedelem.

Különösen Clarisse magatartása adott 
okot, hogy aggódjam. Naponta kedvetle
nebb, szeszélyesebb lön, s néhányszor 
könnyek között találtam. Hiába kutattam 
a hirtelen változás okát: nem bírtam rá

lünk a fűtőanyag, a kőszénnek olcsó
sága miatt kevesebb kiadással jár, 
mint másutt, és ez egyúttal elvezetvén 
a vízvezetékekből, közkutakból kiömlő 
fölös vizet, megtakarítja az évenkint 
ezrekre menő jégfelvágási és eltakarí
tási költséget, megkímélné a kövezetei 
a folytonos rongálástól.

Tiszta, üde levegőjű lenne váro
sunk, az emberi ürülék és mosadék- 
viz a földbe slilyesztett csöveken tá- 
volitlátván el, nem fertőztetué meg a 
levegőt, nem volna város, mely tiszta
ság és jó levegő tekintetében Pécscsel 
vetélkedhetnék.

A  jövedelmezőség első sorban 
nem szabad, hogy kérdésbe jöjjön egy 
oly intézmény létesítésénél, mely az 
élet első feltételeit, jó vizet, levegőt 
és tisztaságot adja meg, de nem szen
ved kétséget, hogy a mint a vízvezeték 
a csatornázással együttesen építtetik, 
minthogy az utóbbit közegészségi te
kintetekből a népesebb város részek
ben kötelezővé lehet tenni, és az eddigi 
emésztőgödör rendszert, az utálatos 
kifolyatást az utczára megszüntetni, 
kétséget nem szenved, hogy a háztu
lajdonosok kevés kivétellel egy időben 
a magán vízvezetéket is igénybe ve
szik, a jövedelmezőség tehát a nélkül, 
hogy erőltetnék, önmagától követke- 
zend be, —  egy nyereményre szövet
kezett társulat azonban számításait 
erre nem alapíthatja, de igen is a város 
közönsége, mely azzal csak is nyerhet, 
nyer sokkal többet, mint azon csekély 
kamatot, mit heverő tőkéje hoz.

Lökjük tehát félre a nyerészkedő 
társaság általi létesités és kizsákmá
nyolás önző tervét, és álljunk neki 
k o m o l y a n  a  kivitelhez, az eddigi mu
lasztások némi helyrehozásához, mert. 
egy pillantás, melyet utczáink vízfo
lyásaira, azoknak undort gerjesztő 
tartalmára és bűzére vetünk és mely
nek évről évre fokozását, tapasztaljuk, 
meggyőz arról, hogy mostani álla
potaink tarthatlanok.

A mennyiben az illető körökben 
még hiányoznék az értesültség a csa
tornái tartalomnak szivattyuzási rend
szere felől, szívesen szolgálunk e rész 
ben kellő útbaigazítással, a hóimét 
azután annak nagy előnyei felett meg
győződhetnek.

O rszággyű lés .
Hétfőn május 21-én mindkét háza újra 

mngkezdé üléseit a pünkösdi szünet után. 
— Az alsóbázben mentelmi ügyok vol 
tak napirenden. — Simonyi Iván elleni 
ügyben a kérvény kellő felszerelés vé
gett visszautasittatott. Pázmándy Dénes 
ügyében a ház egyhangúlag visza- 
utasitotta a mentelmi jog felfüggesz
tését. Ez ügy vonatkozik azon beszédre, 
melyet Pázmándy Szombathelyen mondott 
a képviselői választások idején, az ügyész 
vádját a ház zaklatásnak minősítette. A 
harmadik mentelmi ügy Istóczy Győzőé 
volt, ezt kéri a bíróság azon vád miatt, 
mit az ügyészség egy a „12 röpirat“-ban 
megjelent czikk miatt emelt. A mentelmi 
bizottság javasolta a mentelmi jog felfüg
gesztését és ezt a ház többsége el is fo
gadta, — noha ellene felszólalt Szalay 
Imre zsidóellenes és Herraann Ottó zsidó
baráti érvelésekkel.

A főrendiházban a Ludovika akadé
mia ügyében és az 1872: 16. t. ez. mó
dosításáról szóló az alsóházban már elfő 
gadott tjavaslatok elfogadtattak.

Május 22-én felolvastatott a képvi- 
selöházban Irányi Dániel indítványa a 
Bukovinából betelepített magyar nép ügyé
ben, mely a következő napi ülésen volt 
indokolandó és oda van irányozva, hogy 
a szorult telepitvényesek államilag segé- 
lyeztessenek, és a betelepítésről törvény 
laknttassék.

Ugyancsak Irányi Dániel interpellált 
az ipartörvényben a munkások javára 
foglalt rendelkezések végrehajtása tárgyá
ban. — Napirenden voltak mentelmi 
ügyek: Mcdnyánszky Árpádra nézve a 
bizottság javaslata szerint a menteiraijog 
nem lett felfüggesztve, hasonlókép Ver- 
hovay Gyulára nézve azon czikkre vonat
kozólag, mely lapjában „Felelősségi czirn 
alatt jelent meg, miután itt zakla
tást találtak. — Verhovay Gyula elleni 
másik mentelmi ügyben azonban, mely a 
hírlapi biztosítéknak elmulasztott kiegészí
tésére vonatkozik, a menteimijog felfüggesz

akadni. Végre nem állhattam ellen, hogy 
barátomat ne gyuntassam meg.

— Teofil — kezdém egész bizalmasan, 
— engedd meg, begy őszinte legyek.

— Kérlek, kérlek !
— Boldogságod koczkán forog. Nőd 

elégedetlen, s te a helyett, hogy kedvében 
járnál, daczolsz vele. Ez nincs rendén.

— Nincs. Magam is azt mondom.
S ha ez az állapot még soká tart, újra 
felöltjük a kalandok köpenyét. Ne is nő
sülj meg Szaniszló, — ládd a legboldogabb 
kezdet is mily véggel jár !

E perezben nyílt meg az ajtó. Fel- 
tűnőén érdekes nő lépett be. Az uj neve- j 
lönö volt. Már egy hete, hogy a házba 
érkezett, de csak most láttam először. Úgy 
tetszett, mintha már találkoztam volna 
vele. E halvány homlokot már láttam, e 
fekete, bágyadt tekintetű szemekbe már 
mélyen betekinték egyszer, e szép met
szésű ajkak szomorú mosolyán már elme
rengtem h magas termetében is gyönyör
ködtem. És hangja, melylyel köszöntésemet 
viszonozta! Mintha messziről hallottam 
volna, — oly rejtelmes volt az.

— Mari kisasszony a gyermekek fel
adványait hozta ? kérdé Teofil némi za
varral. Ugye bár? aztán átvette a feléje 
nyújtott két iró füzetet. Jól van. Köszönöm.

A nevelönö némán intett fejével s 
azonnal távozott ismét.

— Szigorúan ellenőrizem, a mit a 
gyermekek tanulnak, — roondá aztán Teofil. 
Nem hiszed barátom, mennyi örömem te
lik benne, ha nézem Alfonz és Adél bá
tortalan, ügyetlen kézvonásait.

Szemébe néztem szigorún. O alig 
bírta ki tekintetemet.

— Most ra,ár tudora, — mondára egész 
határozottan, — hol keressem a családi 
visszavonás okát. Akkor támadt az, mikor 
a leány belépett a kastélyba! Vele együtt 
jött s vele fog távozni . . .

Teofil haragra lobbant. Szót szó kö
vette, s végül megbasonlássnl váltunk el.

Három napig feléje sem néztem én 
az igmándi kastélynak. De aztán nem 
bírtam tovább daczolni, s rászántam ma

gam, hogy újból szembeszállók Tcofillal, 
kit, mint látszott, újra meglátogatott a 
kalandvágy.

A kerten végig haladva: azt hittem 
a nevelönövel találkozom. Szerettem volna 
neki is, a régi ismerősnek szemére lob
bantam, hogy egy családi tűzhelyet dúl 
föl. Minden bokor rezzenését az ö léptei
nek véltem, minden hang, az ö szavának 
tetszett . . .

Egyszerre elém tűnt a két gyermek. 
A mint megpillantottak hozzám futottak. 
A kis Alfonz elöl igyekezett.

— Jó reggelt! Nos, és egyedül vagy
tok ? —

— Mari kisasszony már elutazott, — 
mondták mind a kelten.

— Mikor?
— Ma reggel. Úgy sajnáltuk — tévé 

hozzá Adél. Mi nagyon szerettük ám!
— De ugy-e visszajön még? kérdé 

Alfonz.
Nem válaszoltam a mit sem sejtő 

gyermekeknek. Fölsiettem Teofilhez. Az 
elégedetlen pár épen reggelijét végezte 
volt. Midőn beléptem hozzájuk, örömmel 
üdvözöltek, mintha már régen vártak volna.

— Jer, jer barátom, — mondá a férj. 
Legutóbb haraggal váltunk el. Most ma
gyarázatot adok, neked is, nőmnek is, 
Clarisse 8 év alatt minden régi kalando
mat megtudta, csak egygyel maradtam 
neki adós. S most elmondom ezt is, s ha 
végig hallgatja, teljesen ismerni fogja múl
tamat. Boldogságunk napját az utóbbi 
héten felhő boritá. A felhő neve Mari. 
Véletlenül, váratlanul lepett meg bennün
ket, félreértésre, gyanúra és féltékenységre 
adott okot. Hadd igazoljon hát e kis történet.

Clarisse a painlagra ereszkedett s 
halvány szép homlokát fehér kezére nyug
tató. Szemei ide oda tévedeztek. Valamit 
keresett.

Teofil fölkelt s a piros bársony zsá
molyt neje lábaihoz tévé. Ez mosoly nél
kül, hidegen és halkan roondá: „köszö
nöm", de egész magatartásán látszott az 
izgalom, s kíváncsian várta az elbeszélést. 
A férj pedig rákezdte:

tése lett elhatározva, noha Lázár Adám 
ez ellen alaposan felszólalt. Végül Páz
mándy Dénes, Prónay Gábor báró és 
Békás; Gyulára nézve (párbaj miatt) a 
mentelmi jog felfüggesztve lett.

Május 23-án csak a föreudiház tartott 
ülést, a pénzügyi bíróságról szóló javas
latot részleteiben némi módosításokkal, a 
kincstári telepesek terhére felvenndö köl- 
csönröli tjavaslatot vita nélkül változatlanul 
elfogadta.

K ü lfö ld i szem le.
A Gazetta Naravoda közli az orosz 

uralom alatt élő lengyelek tiltakozó kiált
ványát. Körülbelül 15000 aláírással van 
ellátva a kiáltvány. A kiáltványban olvas
hatók : A lengyelek kénytelenek a czár- 
koronázás alatt hódolati tüntetéseket ren
dezni. Lengyelország minden részéből 
küldöttségek mennek Moszkvába, mert 
különben Szibériával fenyegették őket. 
Tudja meg Európa, hogy a lengyel tarto
mányok hivatalos kiküldöttjei bármit mond
janak is, azért Lengyelország, Litvánia, 
Vürös-Oroszország lengyeléi, a kik a lublini 
unió alkalmával egyesültek, nem szűnnek 
meg elévülhetlen jogaikra hivatkozni. — 
A lengyel nép nem tesz a Kremlben kép
viselve. A lengyel nép az égre veti esdö 
tekintetét.

A Kreml kivilágítása a czár koroná
zásakor hagyományos szokás. De mik 
voltak az eddigi összes kivilágítások ahoz 
képest, a mi most készül! Ezelőtt 27 év
vel, a szerencsétlen II. Sándor koroná
zásakor még csak olaj és fagygyú világát 
használhatták : most az elektrotechnika 
minden csodáját összegyűjtik, hogy fény
nyel áraszszák el az ó koronázó várost. 
A Kreml falai, tornyai, kertjei, a Szent 
Vazul templom, a színház és az Iván 
Veliki roppant tornya az ünnepek alatt 
minden este 300,000 lampion, 3500 elek
tromos Edison-lámpa, 8 nagy elektromos 
nap (összesen 320,000 gyertyányi) és 10 
kisebb nap (összesen 70,000 gyertyának 
megfelelő világitó erejű), naponkénti 100 
púd bengáli tűz ragyogásában fognak tün
dökölni. Az Iván V'liki nagy harang 
tornya 3500 elektromos lámpával lesz ki
világítva; a Gramme-léle dynamo-elektri- 
kus gépek hajtásához szükséges erőt 27 
lokomohil összesen 190 lóerővel szolgál
tatja. Az elektromosságot 66 elszigetelt 
dróton, a Moszkva folyón át, nagy távol
ságból vezetik föl a várba, A Kreml négy 
szöglet-tornyáról óriási reflektorok negy-

„Nyolcz év előtt, a mikor megismer 
kedtem Clarisseval (s ez súlyosabbá teszi 
hibámat) Szaniszlóval vidékre rándultunk. 
A vasúton egy érdekes növel ismerkedtünk 
meg. Valamelyik kissehb állomáson szállt 
be kupénkba. Fátyolán keresztül hófehér 
fénynyel ragyogott arcza, s szemeit szo
morúan jártatta végig rajtunk. Tán 16 
éves lehetett: gyásznuhát viselt. Kell-e 
még több ok, hogy két vidám kiránduló 
érdeklődjék ily jelenség iránt ? Szaniszló 
mint rendesen, megelőzött. O szólitá meg 
bánatos útitársunkat: inig én elmerengtem 
egész alakján, s gonosz érzéssel gyönyör
ködtem egyre fokozódó zavarán.

Forró nap volt: de azért az érdekes 
idegen le nem tette fátyolát. Ez bosszan
tott, s nem birtam ellcnállani, hogy e 
kegyetlenségét tréfásan szemére ne lob- 
bantsara. Ingerkedésem eleinte bántóan 
érinté, de néhány komoly s merész sza
vammal csakhamar megengeszteltem ismét 
s végre is győztem, mert ismeretlenünk 
hátra veté fátyolát. Szaniszló közelebb ült 
hozzá s ugyancsak szórakoztatta. Megle
pett, hogy a mint én elhallgattam, a lányka 
többé alig mosolygott, vakító fogait pedig, 
melyek nevetése alatt elő csillogtak, egy
szer sem láthattam. Újra részt vettem a 
társalgásban, mert azt is láttam, hogy a 
szép nö lopva felém tekintett. Szavaim 
ismét mosolyt csaltak ajkaira. Ugyan mi 
jelentősége lehet egy mosolynak s egy 
oly arezon, melyet a bánat lepett el ? S 
mit mond a csillogó fény oly szemekben, 
melyekben mindig könnyet vélünk látni ?

Sajátságos, inkább kényelmetlen, mint 
édes érzés támadt szivemben, mely csak
hamar zaklatni kezdett. Hirtelen, minden 
átmenet nélkül kérdém: hol száll ki ? A 
leánykái a legközelebbi állomást nevezte 
meg. Én intettem Szaniszlónak s örvendve 
mondám, hogy utazásunknak épen ez a 
hely a czélja Az állomáson kiszállva kö
vettük öt s megtudtuk, hol lakik. Meg
ígértük neki, hogy meglátogatjuk. E sza
vakra idegenszerüleg nézett hol rám, hol 
Szuniszlóra, aztán hidegen mondá:

— Szegény anyám most beteg, ápol-

rök megtízszerezvén az elektromos napok 
világát. Az egész város nappali fényben 
fog fürödni.

Egyébiránt a czár utazása Gacsinából 
Moszkvába a nagypéter féle palotába és 
május 22-án a roppant ünnepélyességgel 
járt bevonulás Moszkvába a Kreml régi 
czári palotába minden akadály nélkül a 
megállapított terv szerint végbe ment.

Ausztriában a legfontosabb esemény 
a cseh tartoraánygyülés feloszlatása, mit 
a csehek már négy év óta sürgetnek, az 
újonnan választandó, tartománygyülésben, 
mint előre látható a csehpárt nagy több
ségben lesz a német felett, mely alig 
60—80 szóval fog rendelkezhetni 190 el
lenében s ekkor elkeseredett harezra kél 
a német kissebbség a cseh nemzeti törek
vések ellen.

A bukureszti újonnan választott kamara 
megnyitásakor felolvasott trónbeszéd a 
dunai kérdésre nézve azon meggyőződést 
nyilvánítja, hogy Európa nem fogja sér
teni a román független állam jogait, s nem 
fogja attól kívánni, hogy ama határozatokat 
végrehajtsa, melyek közreműködése nél
kül hozattak.

Dél-Francziaországban nagy izgatott
ság uralkodik, a miért Moltke a közép
tenger partvidékére utazott. A háború 
biztos jelének tekintik Moltke ez utazását, 
melynek czélja, hogy a jövendőbeli há
ború színhelyét tanulmányozza. Az olaszok 
mindenütt nagy lelkesedéssel fogadják, a 
mi csak fokozza a francziák izgatottságát.

A szenátus elfogadta az Ausztria- 
Magyarországgal fennálló kereskedelmi 
szerződés meghosszabbítására vonatkozó 
törvényjavaslatot.

Az olasz kormány nagy diadallal ke
rült ki a parlamenti csatából. Miután a 
kormány részéröl rágalomnak jelentették 
ki, mintha tudomása lett volna Oberdank 
vállalatáról s még sem akadályozta meg ; 
a képviselő-kamra nagy szótöbbséggel bi
zalmat szavazott a Depretis-kabinetnek. 
Ez a szavazás garanczia arra nézve, hogy 
Olaszország részéről ez idő szerint a 
békét nem fenyegeti veszély. Mindazon
által e vita alkalmából a kabinetben nézet- 
eltérések merültek fel és annak egy része 
lemondott.

Zultiországban ismét elkeseredetten 
foly a harcz. Csetevayo király, kit népe 
egy része nem akar visszafogadni, táma
dólag lépett tel, de Oham és Usibepu 
egyesült hadai egy erős ütközetben — 
melyben Csetevayo hatezer emberét vesz
tette el, — teljesen megverték. Azt hiszik,

nőm kell öt, azért jöttem ide. Isten önökkel, 
ven-negy venezer gyertya fényét fogják 
széthinteni a világ négy tája felé, a tük-

Sohasem felejtem el a pillantást, mely 
ért, mikor befordult a kapun, s hirtelen 
eltűnt.

A mint magunkra maradtunk, én és 
Szaniszló, ugyanegy érzelem követelt szót 
ajkunkról. Kifakadtunk egymás ellen, hogy 
mily léhaság fogott el bennünket, s meny
nyire gyámoltalan elhamarkodott volt e 
lépés, mely az ismeretlen, elhagyatott fa
luba vitt bennünket, merő könnyelműség
ből, egy bizonytalan sikerű kaland által 
ingerelve. És miért jöttünk cl mind a 
ketten? Megfontoltuk-e azt: mit akarunk, 
mi a czélunk?

Nem volt irigylendő a hangulat, mely 
a két felsült utasított az utczán meglepte, 
szinte szégyeltük magunkat.

Annál különösebb volt aztán a fordu
lat, mely este beállt. Mielőtt tovább utaz
tunk volna Szaniszló a váróteremben elém 
áll, s egy eredeti inditványuyal lep meg:

— Ne száradjon rajiunk a szégyen 
— mondá ingerülten, hogy ketten lelke
sedtünk egy rejtélyes nö iránt, s mind
kettőnknek csúf vereséget kellet szenvedni. 
Ez csorbítja egymás előtt tekintélyünket, 
íme, önzetlen vagyok. Megszerettem a 
lányt (ezt most már bizton érzem) de azért 
nagy lelkűn rá bízom a sorsra, hogy le
mondjak e, vagy megkíséreljem a szeren
csét? Vagy én, vagy te: ráállsz?

— Rá. De tudd meg, hogy jobban 
szeretem mint te!

És a mily meggondolatlanok voltunk : 
ott álló helyünkben sorsot húztunk egy 
ártatlan kedves teremtésre nézve, a ki 
tán mos borul édes anyja beteg ágyára, 
vagy tán ravatalára is és fájdalmában, 
vergődésében nem is sejti, mily játékot 
üz miatta két hóbortos kalandra vágyó ifjú.

A szerencse nekem kedvezett.
Szaniszló mosolyogva, de sóhajjal kí

vánt jó szerencsét s felszállt a vonatra. 
Azt hiszem, a kupéban leborult a pam- 
lagra .̂s könyeivel áztatta azt.

Én ott maradiam a faluban.



hogy Usibepu győzelmével élve, egész az 
Umlatroni folyóig fog elönyomulni.

A pápa levele, melyben rosszalja az 
ír agitácziót Anglia ellen, sőt még aland- 
liga pénzgyüjtéseit is elítéli, igen rósz vért 
csinált a Zöld szigeten, Angliának mit sem 
használt vele, saját tekintélyének pedig 
felette sokat ártott, midőn Írország gyilkos 
elnyomójának pártját fogja. A tönixparki 
gyilkos czimen múlt pénteken kivégezték 
a másodikat Curtey Dánielt, ki szinte 
valódi mártír és hősként halt meg. — Az 
esküdtszék előtt részrehajlásról vádolta a 
birót, ki hamisan összegezte a tárgyalást, 
kijelenté, hogy Angliától nem vár egyebet, 
mint halált. „Én féni voltam, az fogok 
maradni utolsó lehelletemig. — A főnix- 
parki meggyilkoltak halálában ártatlan 
vagyok, Isten úgy segéljen! — Nem azért 
mondom ezt, mintha kegyelmet könyörög
nék. Szívesen halok meg, mert tudom, 
hogy életem a hazáért vész el. Isten tartsa 
meg Irlandot!

T ö rvé n y s zék i csarnok.
Előadott polg. ügyek :

Vósey Rezső tszéki biró által.
Május 22-én.

1. Goócs Gyula Mátovits Márko 
ellen házközösség megszüntetése stb. iránt.

2. Krausz Jakab — Stanger Róbert 
ellen 772 írt 60 kr. s jár. iránt, (keres
kedelmi.)

Bogyay Pongrácz tszéki biró által.
1. Kiss János — özv. Kiss Samuné 

é társa ellen birtokatadáaa és jár. iránt.
2. Mergl József — Mcrgl Józsefné 

és társai ellen bekebelezések érvénytele
nítése iránt.

Kissfaludy Imre tszéki biró által.
Május 25 én.

1. Edelmayer János és Vilmos — özv. 
Edelmayer Mihályné most férj. Wohlmuth 
Adámné ellen 2044 frt 50 kr. töke s jár. 
iránt.

2. Dobszán János és társai — Gyurka 
József ellen néhai Korsos István hagya 
téka megítélése iránt.

3. Dani József — Tóth Lidia ellen 
házasság felbontása iránt.

Előadandó büntető ügyek :
Május 28.

1. Ifj. Kanizsai Mihály és társai ellen 
lopás miatt. 2. Török Lajos és társai ellen 
lopás miatt. 3. Török Lajos és társai ellen 
lopás miatt.

Junius 2-án.
1. Borsos József ellen lopás miatt. 2. 

Törő János társai ellen lopás miatt.

— Esküdtszéki  tárgyalás volt 
május 17 én Budapesten Olay Lajosa „Bajai 
Figyelő" kiadó tulajdonosa s időközben a 
siklósi kerület országgyűlési képviselőjé
nek vádjára, Erdélyi Gyula a „Bajai Köz
lönyt szerkesztője ellen, mely több tekin
tetben nem csak vidékünkre, de az összes 
jogászkörökre nézve igen érdekes, mert az 
ügy alkalmasint kevésbé az igazság köve
telményeinek megfelelŐleg dőlt volna el, 
ha nem esküdtszék ítél benne.

A bajai kormánypárt ugyanis múlt 
év folyamán raindenképen akadályozni 
akarta a „Bajai Figyelő14 függetlenségi 
párti lapnak létrejöttét, a vádlevél ezekre 
vonatkozólag ekkép hangzik:

Másnap délelőtt meglátogattam a le
ánykát. Anyja csakugyan súlyos beteg volt. 
Ott feküdt ágyában, láza által gyötörve, 
s a mint üveges tekintete rám esett, hosz- 
szan mereven rajtam nyugodott. Megdöb
benve kérdém magamtól: Teofil! mit kc- 
ressz itt? mi hozott ide? miért késel még 
egy pillanatra is?

Za- -írómból a leányka öröme mentett 
ki. Nem titkolta el, hogy jól esik bána
tában Ígéretem beváltása. Hisz eljöttem, 
a mint azt mondáin — bár akkor meg
ütközött az ajánlkozáson. Es nem titkolta, 
mert nem is bírta eltitkolni, hogy bizalom
mal van irántam, — hisz észrevehettem 
azt a vasúton is, az alatt a nehány óra 
alatt, hogy együtt voltunk. Oly sajátságo
sán érintett naiv és igaz kedélyének vál 
tozatos nyilvánulása. Bánata és öröme egy 
uránt szivein mélyéig megindított s szinte 
megijedtem a leány rohamos, tiszta érzel 
nőéitől. Részvétemmel, vigaszommal, báto
rításommal oly húrokat zenditettem meg, 
melyeknek zenéjét nem is sejtettem.

Oh pedig ámitás volt minden szavam, 
mert ha éreztem is mindegyiket, ugyan
akkor amikor kiejtém azt is tudtam, hogy 
be nem válthatom egyiket sem. Hisz le 
voltam kötve, hisz másutt épült boldog 
ságom palotája. Az órák repültek s minél 
tovább fogtam a lányka remegő kezét, 
néztem, a remény tüzében égő szemeit: 
annál jobban roardosott a lelkiismi rét, 
hogy csak hitegetek. De nem volt mód, 
hogy hirtelen jóvá tegyem, amit hibáztam. 
A beteg anya leste szavainkat, úgy lát 
szott érté is azokat, mert tekintete fel
derült, és sápadt ajkain áldó, hálás mo 
soly játszadozott. Mi mindent mondott e 
tekintet, e mosoly ! Leánya támaszát vélte 
látni bennem e nő, s mintha mozgó szája 
azt dadogta volna : „Most már nyugodtan 
halok meg!“

Szánalom fogott el. Menekülnöm kel
lett, ha azt akartam, hogy még becsüljem 
magam. El, el innen, a hová nem lett 
volna szabad belépnem! Megszoritám a 
beteg asszony forró kezét és siettem kifelé. 
A leány követett. Mit mondjak még neki ? j

„A múlt év végén elhatároztam, hogy 
Baján függetlenségi politikai heti lapot 
indítok.

Miután a főispán és polgármester az 
5250 frt kauezió letétele után e tényről 
meggyőződtek, eszközeik Erdélyi Gyula 
a „Bajai Közlöny" szerkesztője és tulaj
donosa, Cserba Ferencz a „Baja" lap szer
kesztője és Drescher Rezső ügyvéd a pol 
gármester testvére által a Baján létező 
mindkét nyomdát megvásárolni és a „Bajai 
Figyolö" lap megjelenését ez utón meg
akadályozni törekedtek ; sikerült is nekik 
mindkét nyomdát megnyerni és tulajdo
nosaikkal egy 2000 írtról szóló kötlevelet 
aláíratni, mely összeget a nyomdászok a 
„Bajai Figyelő" lap kiadása esetében köt
bér czimen fizetni magukat kötelezték.

Viszonszolgálatul Drescher Rezső a 
polgármester testvére egyik nyomdász 
Streintz és Eschenlohrnak az összes 
városi munkák — tetszés szerinti dijak 
mellett — átadását helyezte kilátásba, a 
másik nyomda-tulajdonos mivel lett és kik 
által kielégítve, hitelesen nem tudom.

Ezen piszkos meggyalázó tényt, a 
közvagyon politikai kortes czélokra fel- 
használását a „Bajai Figyelő" l-sö és 3-ik 
számában „nyomda ügy" rovatban pellen 
gére állítottam

A felette súlyos vád valótlansága ese
tében az esküdtszék elmarasztaló Ítélete 
kétséget sem szenvedhetett.

Minthogy azonban a „nyomda ügy" 
rovatban közlőitek való tények; az illető 
egyének magukat a közönség előtt igazo- 
landók, azt akarták elhitetni, hogy nem 
csak ők kezelik a közvagyont hivtelenül, 
hanem városi ügyészségem alatt én is hiv
telenül kezeltem, kit ők a „Bajai Figyelő" 
szellemi vezetőjének, a függetlenségi párt 
bajai és felső-bácskai vezérének tartanak.

Már most, hogy a sérelmes „apró
pénz" rovat csak is egyedül az én szemé
lyem rágalmazását, megbecstelenitését ezé- 
lozta, engem a közvagyon rovására meg 
gazdagodott-hivtelen volt városi ügyésznek 
és Catilinai existencziáju, saját önös ér
dekeim elérhetése érdekében mindenre 
képes veszélyes egyénnek remélt feltüntet
hetni, — a már bemutatott „Bajai Köz
löny*4 54 ik szánni, úgy a „Bajai Közlöny41 * *
1- sö és 2-ik számú lapok „aprópénz44 és 
„pro doiuo4' a „Bajai Figyelő44 l-sö és
2- ik számú nyomdaügy rovatokból két
ségtelen.

Hogy az inkriminált rovat az ón sze
mélyemre vonatkozik, a becsatolt lappél
dányokon kívül a panaszlott aprópénz44 
rovat fejezete is igazolja, hol világos ki
fejezést nyer az egész ügy, midőn meg
nevezi a „Bajai Figyelőt44 „B. F.44 betűk 
alatt és kifejezést ád annak , hogy az 
„aprópénz44 válasz a „Bajai Figyelő44 l-sö 
számában megjelent „nyomdaügy44-re.44

Minthogy a .,Bajai Közlöny4* bevádolt 
becsűletsértő cziÜkében a sértett személy 
megnevezve, a „B íjai Figyelő44 lap czime 
csak „B. F.“ -fel van jelezve, a Catiliná 
val sértő párhuzam úgy van elmosódva, 
hogy mintegy nyomda hibából Cataliná-val 
szedetett ki, vádló más czikkek felolvasá
sával, tanukkal és szakértőkkel kívánta 
bizonyítani, hogy ezen sértő czikk csak 
is reá vonatkozhatott s hogy mindenki 
reá vonatkoztatta.

A törvényszék mellőzte a kért tanú
kihallgatást, a szakértők kihallgatásától

Újra megígérjem neki, hogy ismét eljövök? 
Vagy kérjem, hogy feledjen el?

Az ajtónál visszafordultam, s a fel
indulástól remegő gyermek kezeit meg
ragadva csókot leheltem homlokára. Aztán 
elvátunk — örökre.

Másnap már barátaimnál voltam, a 
hol SzHniszlóval is találkoztam. Csak egy
szer intézett hozzám tyírdést: mennyire 
kedvezett a szerencse. Én hallgattam s e 
hallgatást ö arra magyarázta, hogy lova 
giasságom nem engedi meg a dicsekedést. 
Meghagytam csalódásában.

Aztán múltak a napok, múltak a he 
tek. Nem feledtem el a kalandhösnőjét: 
sőt mindennap feltettem magamban, hogy 
irok neki, s kérem feledjen el. De a le
velet nem bírtam elküldeni. Majd esküvőm 
következett, utána a boldogság kétszeresen, 
háromszorosan — ah hogyan is juthatott 
volna eszembe egy rongyos falu, abban 
egy sárga alacsony ház, e házban egy 
csinos tiszta szoba, beteg asszonynyal, 
könyező szép leánynyal ? . .

De ime nyolez évre rá, épp a múlt 
héten, minden előzmény nélkül zaklatott 
s kinzott valami. Nem tudtam: mi lelt. 
egy régi emlék mind élénkebben lelkem 
elé tolakodott, egy este hirtelen eszembe 
jutott utolsó kalandom. Az első pillanat
ban eltökéltem magamban, hogy fölken s- 
tetem a szegény leányt. Sőt magáin is 
elakartam utazni. A reggelinél együtt ül
tünk, s már szólni akartam neked, a mi 
dön Péter jelenti, hogy az uj nevelönö 
megérkezett.

Nehány perez múlva feketébe öltözött 
hölgy lép he. Arcza szomorú, léptei bi
zonytalanok. Te, édes Clariszszém, bü*z 
kén veszed át ajánló levelét, nehány szóra 
érdemesíted. A gyermekek meglepetve né
zik s az első perczben megszeretik a jö
vevényt. A mint elolvastad az iratokat, 
szemüvegeddel vizsgálod a gyászba öltözött 
nőt, s megelégedésedet nyilvánítod. Látom, 
bogy megnyerte tetszésedet, s ki tudja, 
tán szépnek is találtad, szebbnek, mint 
féltékeny szived óhajtaná. Azt persze, 
észre sem vetted, hogy én itt mögül, a 
virág-állvány mellett megdöbbenve állok,

in aga vádló elállott, a czikkek felolvas
tatlak.

Vádlott azt állítja, hogy ö ugyan nem 
szerzője a bevádolt czikknek, de érte a 
felelősséget elvállalja és egyáltalán tagadja, 
hogy ezen czikk Olay Lajosra vonatkozott 
volna.

Az esküdtszék azonban semmit sem 
adott ezen eltagadásra és vádlottat 9 szó 
val 3 ellen a becsületsértésben vétkesnek 
mondotta ki, minek folytán a törvényszék 
egy havi fogházra 150 frt birságra 249 frt 
39 kr. per és eljárási költségre ítélte.

Tanulság pedig ez ítéletből az, hogy 
a gonosz szándékú álezázott támadás és 
rágalmazás minden utólagos szenteskedés 
_és eltagadás mellett is elveszi az esküdt
szék előtt méltó mogfenyitését.

— Spanga vallott. A lelketlen go- 
nnsztevö, ki oly állhatatosan tagadta eddig 
a bűnt, melyei vádolták, megtört végre 
az ellene szóló bizonyítékok súlya alatt 
és töredelmes vallomá-d tett. A vizsgáló
bíró szokatlan időt, esteli órát választott 
a vallatásra, hogy azt higyje a gonosz
tevő, valamelyik társa ellene vallott, azért 
zaklatják késő éjszaka. Hosszas vallatás 
után végre vallott. Elmondta, hogy az 
országbíró meggyilkolását ö javasolta Be- 
reeznek. Spanga vállalta magára, hogy 
segítséget szerez s Pitélyt szóllitotta fel, 
ki a felszólításnak készséggel engedett. 
Később Jávorral is egyezkedtek. Ez vette 
azt a „bizonyos44 kést. Márczius 28-án, a 
végzetes napon este, Spangát és Pilélyt, 
Berecz bebocsájtotta a kapun a Majláth- 
palotába. A portás nem volt akkor a szo
bájában. Berecz felvezette őket az erkély- 
szobába s ott voltak elrejtőzve, mig haza
tért az országbíró, ki tudvalevőleg lányá
nál, a II. emeleten lakó Pallavicini őr 
grófnénál időzött. Tiz óra volt, midőn a 
huszár besietett Majláth hálószobájába, 
hogy urát levetkőztesse. Miután elvégezte 
dolgát, visszatért szobájába. Ekkor beron 
tott Spanga a késsel s azt mondta a meg
rémült országbírónak, hogy: „Pénzre volna 
szükségünk, uram!44 Majláth megkapta a 
mellének fordított kést, miközben hosszú 
vágást ejtett a tenyerén. Ebben a pilla
natban lépett be Pitély s oly nagy erővel 
vetette magát rá az országbíróra, hogy az 
Spnngával együtt földre bukott. Pitély rá
térdelt az áldozat mellére s összefogta 
kezeit, mialatt Spanga kendőt gyűrt a 
szájába. A hurkot Pitély vetette a nya
kába s ö kötözte össze a kezeit is. A vé
res munka után zsákmányoltak. Ezen val
latás eredménye másnap jelentékenyen 
gyarapodott s noha részben visszavonáso
kat tett, most már kézzé! fogható bizo
nyítékok vannak terhes vallomása melleit. 
Megkerült Majláth azon téli kabátja, iné 
lyet Spanga a gyilkosság éjjelén magára 
öltött, hogy bevérezett kabátját eltakarja, 
megkerültek a Wertheiin-szekrény kulcsai 
is —- és mind Spanga vallomása után. 
Kedden Pitélyt vette Tódi Gerü erős val
latás alá, a ki 4 órai faggatás után szin
tén töredelmes vallomást tett.

K ü lön fé lék .
— Űrnap. Csütörtökön ünnepelte 

városunk az űrnapot. Borongás, csepergőn 
idő volt, mindazonáltal nagy száminál vet
tek részt az ájtatos hívek a körmenetbon.

s küszködöm az önvád gyiitrelinos érzetével.
Mert aki előtted állt elfelejtett isme 

retlenünk volt.
A mikor belépett hozzánk anyját 

gyászolta, nyolez év előtt pedig atyjáért 
viselte a fekete ruhát.

Kénytelen voltam elhagyni a termet.
Te felfogadtad öt. Felfogadtad azt a 

szerencsétlen teremtést gyermekeid neve
lésére, a kit gyermekeidnek atyja, egykor 
ifjúkori kalandvágyból üldözött, a kit meg
szánt, s aztán a boldog napokban elfelej
tett. Találkoznom kellett vele; elmondtam 
neki mindent s kértem távozzék körünk
ből, ahol az élet reá nézve keserv, s rám 
merő vád, a mig egy fedél alatt vág) ok 
vele. Figyelmedet nem kerülte el, hogy 
valami összeköt bennünket; de sokkal 
büszkébb vagy, semhogy kutatni kezdted 
volna. Tűrtél a hogy lehetett, s fólremagya- 
ráztad magaviseletét.

Ma reggel még édes álomban szen- 
deregtél, s a képzelet bizonyosan nem 
azt a sötét képet rajzolta eléd, mely a 
harmadik szobában feltárult. A nap ara
nyos fénynyel vonta be az ablakokat és 
csillogó gyűrűket rajzolt a szomorú lány 
fekete ruhájára . . . .

Ott ült a széken, útra készen s már 
várt reám.

Ha jelen vagy, édes Clarissé, tudod 
mind azt, a mit én tudok, nyakába bo
rulsz a szegény Marinak és csókokkal 
halmozod el. Olyan szegény, oly szánandó, 
mégis nemes és büszke volt. Elinoudá újra, 
hogy már az első pillanatban felismert az 
évek, a kínos nehéz évek nem birták ki- 
törtilm képemet.

És elmondta történetét. Egyszerű min
dennapi dráma, a milyen száz, meg száz 
lezajlik az élet színpadán. Árvaság, nyo
mor, csalódás, függetlenség utáni vergődés 
a büszkeség nyomása, csalfa álmok, elér 
hetlen vágyak serege, nemtelen ajánlatok 
okozta fájdalmak. S a szenvedés e hosszú, 
sötét útvesztőjén futó csillámként ragyog 
egy emlék, az Ígéret, mely még fönntartja 
a csüggedöt. Könnyelműn bizonytalanul 
odavetett Ígéret, melyet komolyabnak vélt, 
mint kellett volna. Az útvesztő egyre sö-

A menet a Miasazonyunkról nevezett zárda 
templomából indult ki, aztán a Förster- 
féle ház előtt, a püspökilak portájánál, a 
sétatér mellett s a Littke-féle ház előtt 
felállított oltároknál végzett isteni tisztelet 
után visszatért. Az ünnepélyben részt veti 
a ‘megye, város s az állami tisztviselői 
kar, a közös hadseregbeli katonaság 8 a 
honvédség, végül a tanuló ifjúság és kü 
lönböző városi egylet

—  Kinevezés. Zsolnay György kir.
alügyészt, ki évek óta helyettesként vezeté 
az ügyészi hivatalt, a m. kir. igazságügy- 
minisztérium — ügyészszó nevezte ki. 
Üdvözöljük!

— A kaszinó estélyei. A helybeli 
nemzeti kaszinó, minden évben szokásos, 
népes és vidám zene- és tánczestMyei az 
idén — folyó hó 30-án kezdődnek és tar
tatnak folytatólair minden hét szerdáján. 
Összesen 12 estély lesz. Játszik a városi 
zenekar.

—  Megörült. Radenich Béla, hon- 
véd-huszár főhadnagy, mintegy három nap
pal ezelőt a helybeli közkórházba szállít
tatott orvosi megfigyelés végett, minthogy 
hosszabb idő óta mutatkozott raelancholi- 
kus magaviseleté mindinkább feltűnővé 
vált. Utóbbi időkben oly nagy erőt vett 
rajta a lelki betegség, hogy csak nagy 
ritkán volt eszméletén. Az orvosi véle
ménynyel konstatálva lön az őrültség. A 
szerencsétlen elmebeteg a napokban fog 
Budapestre szállíttatni az országos té
bolydába.

—  Jótékony eső. Múlt vasárnapra 
volt kitűzve a jótékony nöegylet majálisa 
és pedig a Tettyére, azonban beállt az eső, 
mely noha a tettyei majálist ez úttal 
meghiúsította is, mindazonáltal elég jóté
kony hatású volt, a mennyiben kereke
dett általa hevenyében a gyermekkert 
födött helyiségeiben pompás kis mulatság. 
A kolbászkák megérkeztek Bécsújhelyről, 
a sonkák fel voltak már szeletelve a 
nagy majálisra, ezt el kellett fogyasz
tani, mert különben nem csekély kár 
esett volna. Villanyos gyorsasággal szót- 
repültek a meghívók, hogy lesz a gyer
mekkert hélyiségeiben „kis majális" — 
belépti díj nem vétetik . . . több se kel
lett! Mintegy 200 egyénből álló közönség 
jött össze, mely a veszett fejszének nye
lét kerítette. Jónás Antal zenekara 
működött. A négyeseket két colonneban 
40—45 pár járta. Tartott a mulatság d.
u. 4 órától éjfél utánig. A derék egylet 
kedves elnöknöje: Magyarly Róza urhöígy, 
valamint a kedves háziasszonyok elisme
rést érdemelnek buzgólkodásuk- és fára
dozásukért. Az elmaradt „nagy majálisá
ból „juniális44 lesz, a mint halljuk junius 
el ső napjaiban fog megtartatni. Az uj 
terminus sokkal üdvösebb, mert tudvale
vőleg az ,,első44 napok jóval gazdagob- 
bak, mint a többiek; a hónap derekán 
már az erszények nagy része sorvadásban 
szenved.

— Kiss György jeles ifjú szobrász, 
megyénk szülötte, jelenleg Budapesten 
Arany  János mellszobrát mintázza a 
tudományos akadémia számára. Ezen kí
vül egy csoportot is mintáz a Budapesten 
épülő uj korház számára.

— Öngyilkosság. A szörnyű halál 
ismét fölütötte fejét és áldozatot vett. A 
múlt hót végén agyon lőtte magát Nendt-

tétebb, a csillám ogyre halványabb lesz. 
Egyszerre elsötétül minden. Még egy utósó 
erős lobbanás, ijesztő fénynyel — aztán 
örök homály.

lm ez Mari sorsa.
Az én Ígéretem volt fenntartója. S a 

mikor egy nap ón magam léptem eléje: 
mindketten összeborzadtunk. Az ígéretet 
már nem lehetett beváltani.

Bűn a beváltás, bűn az elfogadás.
Elsietett, lázasan, gyorsan, oda a hon

nan jött — a nyomor karjai közé. Min 
den ajánlatomat visszautesitá. Nem kívánt 
tőlem semmit, csupán egyet —

— S mi az? — kérdő Chilissé, a 
mint Teofil pillanatnyira habozott. - Mi 
az — inondá újra, s letörülte könyeit.

A férj nejéhez lépett, s annak szép 
fejét tenyerébe fogta

— Ez édes Claris8e-om — szólt hozzá 
remegő hangon, s megcsókolta homlokát. 
Csak olyan testvéri csókot adjak neki 
még, a milyennel nyolez év < lőtt váltam 
el tőle. Szegény leány !

— S hol van most? kérdé izgatottan 
Clarissé. Hozassuk vissza, én ajándékot 
adok neki.

— Hagyjuk, szólt a férj. — A vég
zet utjai sokfélék és ismeretlenek. Gyak
ran a fényes a pokolba vezet, s a sötét 
a mennybe. Hadd bolyongjon a szegény, 
nemes lélek : neki a bolyongás jobban esik, 
mint látni téged, a ki megfosztád öt ve
zérlő fényétől.

Clarissé elragadtatással csüggödt fér 
jén, keble lázasan pihegetl: midőn hirtelen 
nagy zajjal berontanak a gyermekek, elöl ; 
a méltóságos Alfonz, s számonkérik szü
leiktől, hogy mi az oka, hogy a nevelönö 
oly soká alszik ?

Az anya ölbe kapja a kedves fiút, s 
addig csókolja, a mig sírva nem fakad. 
Az apa pedig a leányka kezét fogja, s 
boldogan néz végig családján.

Én pedig a szerencsétlen Szaniszló, 
haraggal gondolok rá, hogy mért nem én 
lettem a szerencsés, a mikor sorsot huz
tunk a váró teremben.

vich Géza kereskedelmi tengerész-tiszt,
__ Nendtvich Sándor városi főmérnökünk
fia. A fiatal ember hosszabb idő óta be
tegeskedett s betegsége gyógyíthatatlannak 
mutatkozott, ez a kínos körülmény haj
totta az öngyilkosság örvényébe. Bocsásson 
meg neki a mindenható. Béke poraira!

__ A  pécsi püspöki hatóság elren
delte, hogy Mohácson a sokácz-prédi- 
kácziók többé nem a ferencziek zárdá 
jában, hanem mint a vizita kanonika rendeli 
a szent keresztről nevezett plébánia-temp
lomban tartassanak.

—  Üdvös intézkedés. A rendör- 
kapitányság részéről egy igen üdvös ren
delet tétetett a napokban közzé. A ren
delet értelmében mindazon mérlegek és 
súlyok, melyek kopás, vagy egyéb okból 
származó meghibásodás következtében ja
vítás alá kerülnek: újból h i t e I e s i t c* n- 
dök s csak igy vétethetnek használatba. 
A rendelet ellen vétők szigorúan bűntet
teinek.

—  Bosnyák szeminárium. Lesz bos- 
nyák papnöveldénk 8 a mint bennünket 
értesítenek, a jövő tanévre már át lesznek 
téve városunkba az eddig Esztergomban 
nevelt bosnyák kispapok. A szeminárium 
telkén emelkedett uj épület fog e czélra 
használtatni. Trefort itt idözésc alkalmával 
ez épületet is megszemlélte. A miniszter 
üdvös eredményeket kőt a bosnyák kis- 
papoknak Pécsett való neveltetéséhez s az 
ö eszméje volt az áthelyezés is.

—  A jog i kar uj vizsgarendjére 
vonatkozó szabályrendelet már leérkezett 
az egyetemhez. E szerint a kvalifikaczió-

! nális törvény rendeletének megfelelŐleg,
I hogy csak jogvégzett egyének vehetők 
állami- és közigazgatási szolgálatra, képe 
sitö jog- és államtudományi vizsga a har- 

; madik év végéről a negyedik év végére 
; helyeztetik át. Ez a leglényegesebb mó- 
> dositás.

— Utczaseprés. Városunk kétség-
; kívül örvendetesen halad és úgyszólván 
mindenben igyekszik a „fővárosias44 szo
kásokat követni, azonban egyben-másban 

; még szörnyen hátra van. így az utcza- 
1 öntözéssel és sepréssel. A mi utczaseprö- 
I iuk rendesen akkor seprik az utczákat, 
tereket, a mikor csaknem legnagyobb raj
tuk a forgalom. A föutczát, Széchényiért, 

1 szombaton délután csinosítják, persze, h< gy 
„mutasson44 — vasárnap! Megesik gyak- 

I ran, hogy a nagy munkában megöntözik 
1 a járó-kelőket, de meg ha nem elég óvatos: 
| le is söprik a trottoire-ról, mint vaíami 
szalmaszálat. Tavaly megtettük s az idén 
is megtesszük erre nézve az indítványun
kat, melyszerint legüdvösebb volna — 

j é j j e l enként  öntözni és seperni. Mig 
egy részről elkerültetuék igy a porozás,

! mely, kellemetlen voltát eltekintve, a tü- 
I döre nézve is igen ártalmas, más részről 
| az éjjeli csavargók manipuláczióju is meg 
I lenne némileg nehezitve. A seprésben kü
lönben sincsen köszönet, mert az oly ha
nyag és gyarló, hogy a por és sár nagyobb 
része mindig ott marad.

—  Juniális. Az izraelita jótékony 
nöegylet junius hó 3 án a gyermekkert 
helyiségeiben tánczczal, szerencse- s egyéb 
mulattató játékokkal egybekötött vigalmat 
rendez. A tiszta jövedelem felét a helyben 
felállítandó szegény- és dologház javára, 
másik felét pedig saját pénztára javára 
fordítja. A kedélyesnek ígérkező juniálison 
a városi zenekar fog közreműködni. B •- 
lépti díj személyenkint 50 kr. Mérsékelt 
áru, ízletes ételek- és italokról a rendező- 
bizottság gondoskodik.

—  Hymen. A héten jegyezte el ma- 
gának Fischhof Mihály ifjú póstatiszt, L a- 
s c h o b e r, helybeli köztiszteletben álló pos- 
tiszt szép, kedves és szellemes leányát — 
I r m a kisasszonyt. — Boldogság tartsa 
össze Ilytncn rózsalánczát!

—  Piros cseresnye. Űrnapkor mo- 
solygott az idén először piros cseresnye 
piuczunkon. A járó-kelő közönség nagy 
meglepetéssel vette észre, a kicsinyek 
örömtől sugárzó arczczal állták körül a 
kofát és boldog volt, a ki vehetett egy 
öt szemből álló < sokrot. Nehogy valaki 
azt gondolja, miszerint az uj gyümölcs 
a környéken termett, megsúgjuk, hogy biz 
azt — Triesztből hozták.

— Merész szökés. A királyi ügyész
ség börtönéből két nevezetes rab szökött 
meg csütörtökön reggel. Az egyik P a n- 
d u r György, ki a Kovácsics-félé nagy 
óratolvajlást követte el, a másik Dür r  
János, többszörösen büntetett tüzes tolvaj. 
A szökés kétségkívül igen merész volt. 
Állítólag reggel öt óra után, midőn a 
börtön-helyiségek tisztittattak, szellőztettek, 
ez alkalommal ragadták meg a kedvező 
pillanatot a foglyok. A szökés csakhamar 
észrevétetett s az örök sebbel - lobbal 
rohantak a szökevények megkeresésére. 
Zzolnay György kir. ügyész értesülve 
az esetről, rögtön sürgönyözött a járási 
szolgabiróknak a szökevények elfogatása 
iránt. Nem győzünk eléggé csudálkozni 
az eset felett, mert tudvalevőleg a kir. 
ügyészség börtönei felett oly nagy a fel
ügyelet, a szigorú őrizet, hogy a sóhajtás 
is alig szállhat el belőle, a nélkül, hogy 
arról az őrségnek tudomása nem lenne.

—  Egy varróleány, a ki lop. A 
csinos Gabriella, a ki mindig élt-halt a 
piperéért, a ki oly nagyon szerette a szép 
ruhákat, divatos kalapokat, — ékszereket; 
utóbb már megfeledkezett az „enyém, 
tied" közti különbségről is, hogy csak ki
elégítse vágyait, fellengzős igényeit. Sze
gény leány !... A hét folyamán már a ren-



dörség , „f e k e * e könyviébe került a 
neve. Ékszerek t lopott. Vaus György 
rendőrbiztos lön kiküldve, ház kutatás vé
gett. A kutatásnak eredménye lett, az ék
szerek megkerültek s átadatlak jogos bir
tokosaiknak.

— Névváltoztatás. Rosenbcrg Dezső
a „Krausz és társa" cairoü c/.ég üzletve
zetője vezetéknévé K aj á ri-ra változtatta.

— Lopások. Fischer Antal molnár - 
legény, Resch molnármestertöl 28 frtot 
tol vaj lőtt el s ez összegből 5 frtot elköltve, 
a maradékot az udvaron levő jégverem 
mellé rejtette. A tolvaj átadatott a kir. 
ügyészségnek. — Szerdán este ismeretleu 
tettes dr. Schwarcz lakásáról egy fali órát 
emelt el.

— A földművelés- ipar- és keres-
kedelemügyi minisztérium körrendeletileg 
megkereste városunk hatóságát, hogy ha 
a szőlőkben phylloxera, vagy szölö-eszelény 
é-zleltetnék, azonnal, ha ke.l rendőri ellen- 
örizés mellett szedesse, pusztítassa a ve
szélyes férgeket.

— Üj széntelep. Az úgynevezett 
„C s o r o n i k a-s z ö I ő h e g y" ben, hol 
I lermann Kóbort, Géza és Imre, szőlő-: 
tulajdonosok, azénturzási engedélyt nyerve, 
hosszabb idő óta búvárkodtak : fáradozá
suknak eredménye lett. Az eredmény 
mennyiben mondható sikeresnek, azt ez
úttal még nem lehet megállapítani. Tény 
azonban, hogy oly szén-erekre akadtak, 
melyek arra engednek következtetni, hogy 
e környéken gazdag szén-telepek rejlenek. 
A talált és kiásott szénnel már kísérletet 
is tettek, s az igen jó minőségűnek bí
zón) ült.

— Halálozás. Labrenz Mihály 
helybeli polgártársunk és mészárosmester 
nője e hó 22 én hunyt el élte G3-ik évé
ben hosszasb betegeskedés után. — Béke 
poraira!

— A pécsi kereskedelmi és ipar- 
kamara 1883. évi május hó 24 ik napján 
(kedd) d. u. 4 órakor saját helyiségében 
(Anna utcza 4. sz. I. em.) teljes ülést tart. 
A napirend tárgyai: 1. A földmivelési, 
ipar és keresk. m. kir. minisztérium leirata 
Döbrököz község hetivásár engedélyezése 
iránti kérelmének véleményezése tárgyá
ban. 2. Ugyanazon minisztérium leirata a 
régi mértékek eltiltása ügyében tett ka
marai felterjesztésre. 3. Az országos ipar- 
felügyelő átirata a Pécsett felállítandó 
gyapjúfonodának a kamara részéről nyúj
tandó segély ügyében.

— Nyelvében él a nemzet!  —  
„Német Bólly, am 18. Mai 1883 P. T. 
Zu dem am 29. Mai I. J. vöm Néroet- 
Bóllyer Ldirkörper im Borjáder S'angen- 
walde zu veranstalteuden „Schulmajuiis0 
beehrt sieti seiue höHiche Einlandung zu 
maciién, Achtungsvoll Georg Hohmann, 
diiig. Lehrer.tf — Ezen a kedves sógor- 
asszony- nyel ven bocsátott ki meghívót a 
német- bólly i tanítótestület. — Eielien a 
hausztias, madjarischer szeller deutspolier 
Lehrkörper!

— A „pécsváradvidékiu tanitóegy 
let f. évi június hó 6-án Pécsváradon ' 
szak gyűléssel egybekapcsolt rendes köz
gyűlést tart, melyre az egyleti tagok 
és a népnevelés barátai tisztelettel meg
hivatnak. Az egyleti elnök.

— A budapesti állami kózépiparta- 
noda igazgatósága felkéri mindazon föld
birtokosokat, géptulajdonosokat és gyáro
sokat, a kiknek vizsgált gépkezelőkre 
van szükségük, hogy ilyenek nyerhetése 
végett hozzá (Vili. kér. bodzafa-utcza 28. 
sz.) fordulni szíveskedjenek.

— A világ legnagyobb hidja a New- 
\ork Brooklyn közt levő lánczhid, elké
szült és e hó végén fogják megnyitni 
Arthur elnök jelenlétében. A hid tulajdon
képen Manhatter Island és Long Island 
szigeteket köti össze. 10 évig épült, 15 
millió dollárba került. Hossza 6000 láb 
és egyetlen hatalmas ívben emelkedik ki. 
Az oszlopok óriásiak; magasságuk csak 
a víz sziue fölött 368 láb, van rajta két 
vasúti és négy lóvasúti sin és 13 láb szé
les a sétálóknak. A roppant alkotmányt 
négy óriási sodrony kötél tartja melyek
nek 16 hüvelyk az átmérőjük. A hid a 
viz színe fölött 135 lábnyira emelkedik 
ki, úgy, hogy a legnagyobb hajók is aka
dálytalanul közlekedhetnek alatta.

— Mari föherczegnö mint hajó- 
kormányos. József föherczeg családjának 
pünkösd másod napján, a fiumei öbölben 
tett tengeri kirándulása alkalmával, a Ca- 
nal Maltcmpon és S. Marcon át egész 
Buecarizáig Mari föherczegnö sajátkezüleg 
irányozta a „Deli0 gőzös kormányát. A 
föherczegnö által kifejtett pontosság és 
biztosság magát a hajó gyakorlott kapitá
nyát is meglepte.

— Egy alvajáró szakála. Az Ung- 
várott szerkesztett „Kárpát0 lapban e 
mulatságos esetet olvassuk : Egy kárpát
aljai alvajáró lelkész egy szép este meg 
kedvtelve sétáltatta ujjait dús szakálának 
szálai között, — másnap áliához kap — 
és oh rémület! sem szakái — sem bajusz. 
A fájdalomtól és dühtől magánkívül kér
dőre vonja környezetét, melynek tagjai 
ezúttal nem tudták nevessenek vagy félje
nek-e; — szerencsére ártatlanságuk csak
hamar kiderült. Erre egy borzasztó gon
dolattól űzetve, — borotváló szerszámaihoz 
rohan, — azokat a maguk helyén és rend
ben találta, — de közelebb megaizsgálva 
a késeket és pamacsot nedveseknek találta 
— mire dühe ugyan alábbszállott, de an
nál nagyobb lett keserűsége, azon tudatban,

hogy legdrágább kincse éjjeli álmos sétája 
közben saját kezének áldozatává lett.

— N évv á lto z ta tá sok . A  m ú lt évben  
összesen 1015 névváltoztatás engedélyezte
tett a belügyminisztérium által. Ezek kö
zül, ki nevét változtatta vallás szerin volt 
560 zsidó, 410 r. kath. 51 evang. 19 
helv. hitv. 18 gör. kath., 2 görög keleti; 
társadalmi állás szerint volt 196 állami, 
megyei és városi tisztviselő, 84 társasági 
és magán tisztviselő, 93 pap, tanár és ‘a- 
nitó, 75 tanuló, 33 katona, 29 orvos, 13 
Uíyvéd, 6 mérnök, 7 művész, 5 hírlapíró, 
12 gyógyszerész, 89 önálló kereskedösegéd, 
89 Önálló iparos, 41 iparossegéd, 32 bir
tokos, 3 napszámos, 184 ismeretlen fog
lalkozású.

— Pikáns történetet beszél el egy 
berlini lap. Egy ottani parkban minden
nap d. u. 5 óra tájban egy gyönyörű fia 
tál leány jelent meg egy ékesebb nő tár
saságában. Egy ideig sétáltak aztán felül
tek kocsijukba és el hajtattak. A szép lányba 
egy gazdag fiatal ember szeretett bele, 
ki ott a parkban mindennap látta öt, de 
nem merte megszólítani. Egyszer azonban 
rászánta magát, hogy valami alkalmas 
ürügyet használva, meg fog vele ismerkedni. 
Ép mikor a két nő kocsiba akart ülni, 
odalép hozzájuk: „Bocsánat — szólt — 
egy tárczát leltem annak a padnak a tá 
ján, melyen ültek. Nem a nagysádtoké ?“ 
Es ezzel feléjük nyújtja jókora bankók
kal teletömött tározóját. A bájos hölgy 
mosolyogva ránéz és kiveszi kezéből a 
tárczát : „Csakugyan ! felel, köszönöm, lí
rám !“  Beült a kocsiba és — vége a tár- 
czának is, meg a fiatal ember szerelmének is.

—  Egy vizsgázott, a jegyzői teen- 
(lökben teljesen jártas segéd j e g y z ő  
állását változtatni óhajtja, a ki őt al
kalmazni kívánja, e lap kiadóhivatalá
ban bővebb felvilágosítást nyerhet.

—  Kaufmaiin és Simon hamburgi 
ezégnek lapunk mai számában lévő hir
detésére felhívjuk a közönség figyelmét. 
Főnyereményekkel oly dúsan ellátott sor
soláshoz való sorsjegyekről van itt szó, 
hogy iránta nálunk is nagy érdeklődést 
lehet feltételezni. E vállalat teljes bizalmat 
érdemel, amennyiben a legjobb állami 
biztosítással bir s a nevezett ezég is, min
den üzleteiben s számos nyeremény kifi
zetésében szigorú pontosságáról ismeretes.

Iroda lom .

~  A PK“pes Csa'ádi Lapok" 34. számának
tartalma: Tóvutak ; beszély, irta Szomory Károly
— Szép Ilona ; ballada, iita Varsányi Gyula. — 
Az örökkévalóság küszöbén ; beszély, irta .Schlá- 
gel M. fordította H.dmágyi F. Gjula. — A remete ; 
beszély, irta Perényi Kálmán. — Egy elhervadt 
orgona v irá g ; irta Kőszeghy Géza. — Felkelő 
és len ugvó nap; életkép, irta Paoli Betti, fordí
totta Báthory Károly. — Heti tárcsa; (Pünkösdi 
séta). — A lakás befolyása az ember szellemi és 
testi egészségére. — A Farolta-akna története; 
elbeszélés, irta Tóth Ödön. — Szélcsönd alatt ; 
költemények, irta Lévai Ede. — Képmagyarázat.
— Mindenféle. Képeink: Jó reggelt Marietta ! — 
A czári pár séta szánkózása. — Látogatás a tisz
telendő urnár. Melléklet: A „Mardona" czimü 
regény 113— 128 oldala. — E számhoz van mel
lékelve a „Gazdasági és háztartási lapok" május 
havi száma. A borítékon : Heti naptár. — Sakk
talány. — Számrejtvény, — Vers-talány. — Ta
lányok megfejtései. — Mágikus pont-talány — 
Rejte't szó. — Megfejtők névsora. —  Kérdések. 
Feleletek. — A kis lotto húzásai. Hirdetések. — 
Előfizethetni: Mehner Vilmosnál, Budapest. IV  
kér. papnövelde utcza 8. sz. Egész évre G frt 
fél évre 3 frt, negyed évre 1 frt 50 kr.

K özgazdaság.

Idényszerü. Az idő mely az emberi 
szervezetek restaurálását szükségessé teszi 
elérkezett és első só ban az eredeti ás
ványvizek lesznek a fürdőidény előtt az 
orvosok által a gyógyulást keresőknek 
ajánl va. A krondor f i  s a v a n y ú k u t 
St e f án i a  korona herczeg nő f o r 
rás szerencsés vegyi víszatételéná. fogva 
a fennemlitett czélra különös figyelem
nek örvend. Hire mint gyógyszer léleg
zési és emésztési nehézségeknél elismert 
és nem kevésbbé ismeretes az is, egyszers
mind vértisztitást elömozitó asztali vizet 
képez, mely kitűnő iz által elönyösitve, 
más meg nem felelő ivóvíz helyett évről 
évre általánosabb alkalmazást nyer. Ez 
könnyen magyarázható, mivel a legújabb 
hivatalos elemezés körülírása szószerint 
következőképen hangzik : „Ha a Stefánia 
koronaherczeguö forrás ritka kellemes, 
üditő ize tekintetbe vétetik, úgy ezt hazai 
szénsavtartalmú ásványvizeink között az 
első íar.g jogosan megilleti.0 A krondorfi 
savanyuviz kapható Pécsett Frankfurter 
Albert föraktárnok urnái, úgyszintén ven
déglőkben stb.

2 nT 3 T i l t - t é r . * )
Van szerencsém a n. ó. közönség 

tudomására hozni, hogy

ügyvédi irodámat
Pécseit, Apácza- utcza 21-ik szám 
alatt — dr. Ilölbling-féle házban, 
földszint —  megnyitottam.

Pécsett, 1883. évi májas hó 23-án.

Dr. Krausz Jenő
köz- és váltóügyvéd.

•) Ezen rovat Matt megjelentekért nem vállal 
felelősséget a nzeik.

Salvator
elsőrangú vasmentes savanyuviz,

lith iuni én hornátriiinihaii gazdag fór- I  
ráfl, o rvos i tek in té lyek  á lta l a légző és 
emésztési szervek hurutos bántalmainál reu 
d e lve  ; — kiváló Bzer a köszvény, hólyag 
ób vese bajoknál B orra l használva igen 
kellem es üditö-ita l 129. (20—3)

Kapható ásványvíz-kereskedésekben 
s legtöbb gyógyszertárban.

Salvator forrás igazgatóság Eperjesen. 
Budapesten főraktár ÉDESKUTY L. urnái

F E B E N C Z
laptulajdonoa.

ü a l r s c l i .  E m i l ,  K i s  J ó z s e f
felelőn szerkesztő. szerkesztőtárs.

Hirdetések:

Egy igen jó karban lévő

födélén hintó
olcsó áron eladó

Kovács Antal szíjgyártónál.
Pécsett, Majláth-tér 14 sz.

■1816
1883

Árverési hirdetmény.
A pécsi kir. törvényszék közhírré ; 

teszi, hogy a m. kir. államkincstár végre 
haj taténak Rostás Mátyásné szül. Paulo- 
vits Rozália végrehajtást szenvedett elleni 1 
82 fél 48 kr. töke ennek az esedékesség
től számítandó 6°/0 kamatai, 6 frt 60 kr. 
végrehajtás folyamodási és 8 frt 30 kr. ár
verés folyamodás! és követelések valamint 
a még netán felmerülendő költségei ki
elégítésére a következő ingatlanok u. m. 
a pécsi 1219. sz. tjkben foglalt 1795 hszsz. 
a 671. sorsz. ház és udvartér 640 fit ezen 
nel megállapított kikiáltási ár mellett a 
kir törvényszék telekkönyvi irattárában 
1883. évi június hó 12 napjának d. e. 
10. órájában megtartandó nyilvános ár
verésen szükség esetében a kikiáltási mint 
becsáron alól is eiadatni fog.

Az árverezni szándékozók tartoznak 
bánatpénzül az ingatlan mint kikiáltási, 
mint becsár 10% vagyis 64 irtot kész
pénzben vagy óvadékképes értékpapírban a 
kiküldött kezéhez letenni.

A vevő köteles a vételárt bárom 
egyenlő részletben és pedig az első részt 
az árveréstől számítandó 1 hónap alatt, a 
második részt 2 hónap alatt és a harmadik 
részt a bánatpénz betudásával 3 hónap alatt 
minden egyes vétclári részlet után az ár
verésnapjától 6% kamatokkal a pécsi kir. 
adómint letéti hivatalnál szabályszerű letéti 
kérelemmel lefizetni.

A pécsi kir törvszék mint telekkönyvi 
hatóságnak Pécsett 1883. évi roárczius hó 
22-ik napján tartott üléséből.

Kiadta

Decleva
149. (1— 1) kir. törvszéki jegyző.

7171
1888

Árverési hirdetmény.
A pécsi kir. tszék közhírré teszi, 

hogj özv. Szépe Gy örgyné végrehajtatónak 
Hagyó Balázs végrehajtást szenvedett el
leni 60 frt töke, ennek 1876. ápril 11. 
járó 8% kamatai, 8 frt 50 kr per, 7 frt 
30 kr. végrehajtás - folyamodási, 10 frt 
50 kr. ingóság végrehajtási és 10 frt 15 kr. 
árverés-folyamodási és követelések vala
mint a még netán felmerülendő költségei 
kielégítésére a kővetkező ingatlanok u. m. 
a bodai 183. sz. tjben foglalt -{- a. 1078. 
hszsz.szölö 212 frt és u. azon tjkbe fog- , 
Iáit 1081. hszsz. szőlő 192 frt ezennel j 
megállapított kikiáltási ár mellett Boda 
községben a községi bírói lakban 1883. 
évi julius hó 18. napjáu délutáni 3 
Órakor megtartandó nyilvános árvsrésen 
szükség esetében a kikiáltási, mint becs
áron alól is eladatni fog.

Az árverezni kívánók tartoznak bánat
pénzül az ingatlanok kikiáltási mint becsár 
10%-tát vagyis 21 frt 20 krt. s 19 frt 20 
krt készpénzben vagy óvadékképes érték
papírban a kiküldött kezéhez letenni.

A vevő köteles a vételárt három 
egyenlő részletben és pedig az első részt 
az árveréstől számítandó 8 nap, a má
sodik részt 1 hónap alatt s a harmadik részt 
a bánatpénz betudásával 2 hónap alatt, 
minden egyes vételári részlet után, az ár
verés napjától 6% kamatokkal a pécsi 
kir. adó mint letéti hivatalnál szabályszerű 
letéti kérelemmel lefizetni.

A pécsi kir. tszék telekkönyvi ható
ságnak 1883. évi ápril 20. tartott üléséből.

Kiadta
K o s z é r

144. (1— 1) kir. törvszéki jegyző.

4817 
1883.**■

Árverési hirdetmény.
A pécsi kir. törvényszék közhírré 

teszi, hogy Németh József tiszti ügyész 
végrehajtatnak, néhai Istokovics szül. 
Greits Teréz örököse, Istokovits József 
pécsi végrehajtást szenvedett elleni 56 frt 
töke, ennek az esedékesétől számítandó 
6% kamatai 5 frt 95 kr., végrehajtás- 
folyauiodási, 5 frt becslési és 8 frt 30 kr. 
árvei és-folyamodási és követelések, vala
mint a még netán felmerülendő költségei 
kielégítésére a következő ingatlanok u. m. 
a pécsi 1255. sz. tjkben foglalt 1833. 
hszsz. 707. hrsz. ház és udvartér 480 frt 
ezennel megállapított kikiáltási ár mellett, 
a pécsi kir. törvszék telekkönyvi irattá 
iában 1883. évi junius hó 13 napjának 
(I. C. 10 Órájában megtartandó nyilvános 
árverésen szükség esetében a kikiáltási 
mint becsáron alul is eladatni fog.

Az árverezni szándékozók tartoznak 
bánatpénzül az ingatlan kikiáltási mint 
becsár 10 */#*kát vagyis 48 frtot kész
pénzben vagy óvadékképes értékpapírban 
a kiküldött kezéhez letenni.

A vevő köteles a vételárt három 
egyenlő részletben és pedig az első részt 
az árveréstől számítandó 1 hónap, a máso
dik részt 2 hónap és a harmadik részt a 
bánatpénz betudásával 3 hónap alatt, min
den egyes vételári részlet után az árverés 
napjától 6°/o kamatokkal a pécsi kir. adó 
mint letéti hivatalnál szabályszerű letéti 
kérelemmel lefizetni.

A pécsi kir. törvszék mint telekkövi 
hatóságnak Pécsett 1888. évi márczius hó 
30-án tartott üléséből.

Kiadta

Decleva
160 (1 — 1) kir. tszéki jegyző.

Egy jé  karban léve! S  l ó c r c j í í

Clayton ás Shuttleworth-féle

g ö z m o z d o n y
cséplőgéppel együtt

jutányos feltételek mellett eladó

Beck József
127. ( ’— 3) tulajdonosnál, Bonyhádon.

Nyújtsuk a szerencsének jobbunkat I

5 0 0 , 0 0 0  m á rk a
főnyereményt igér kedvező esetben a legújabb 
hamburgi nagy pénzsorsjáték, mely a magas 
kormány által jóváhagyatott s biztosíttatott.

Eme újabb játék-tervezet előnyös berende
zése abban áll, hogy rövid pár hó lefolyása 
alatt 7 sorsolásban 46,600 nyereménynek kell 
bizton történni, ezek között vannak főnyere
mények esetleges 500,000 r, márka illetőleg.

1 nyerem ám. 300,000 21 nyrm. á m. 10,000
1 „ „ „  200,000 56 „ „ „ 5000
2 „ „  100,000 106 „ „ „ 3000
1 „ „ 90,000 223 „ * „  2000
1 „ „ „ 80,000 6 . „ „  1500
1 „ „ „ 70,000 515 „ „ „ 1000
1 „ „ „ 60,000 869 „ „ „ 500
2 „ „ „ 50,000 26.820 „ - ■ 145
1 „ „ „ 40,000 17,965 nyeremény á m.
1 „ „ „ 30,000 200, 150, 124, 100, 94,
8 „ „ „ 15,000 67, 40, 20.

Ezen nyereményekből az első osztályban 
4000 sorsoltatik ki 157,000 m. összegben. — 
Az 1 oszt. főnyeremény 50,000 mt. tesz s a 
2-ikbau 60.000, a 3-ikban 70,000, a 4-ikben
80.000 az 5-ikben 90,000. a 6-ikbau 100,000, 
a 7-ikben azonban esetleg 500,000, illetőleg
300.000 — 200,000 stb. márkára emelkedik, — 
A nyeremónyhuzások tervszerüleg bivatalosan 
vannak megállapítva. Ezen nagy, az állam által 
biztosított péuz-sorsjáték legközelebbi nyere- 
ményhuzásáboz
1 egész eredeti sorsj. csak 6 m. vagy 3.50 frt o. é, 
1 fái „ „ „ 3 „ „ 1.75 frt o. é.
1 negyed „ „ „ 1 V, „ „ 90 kr. o. é.

Mindennemű megbízások, a pénz beküldése, 
postautoni fizetés vagy az összeg utánvétele mel
lett rögtön :i leggondosabban teljesittetnek, 
mindenki az állam ozimerével ellátott eredeti 
SOrsjejyet tőlünk saját közeibe kapja.

A megrendelésekhez szükséges hivatalos 
tervezetek ingyen mellékelteinek, melyekből 
úgy a nyeremények beosztása az illető osztá
lyokra, mint szintén az illető betétek is meg
láthatok és minden húzás után érdekelt fele
inknek felhívás nélkül megküldjük a hivatalos 
huzási lajstromot. Kívánatra a hivatalos tervet 

! előre megküldjük megtekintés végett bérmentve 
I és készek vagyunk nem tetszés esetében a sors
jegyet az összegnek visszafizetése mellett búzás 
I előtt visszavenni.

A kifizetések tervszerűen pontosan s az 
állam jótállása mellett történnek.

Csoportozatunk miudig a szerencse ke
gyeltje volt és érdekelt feleinknek gyakran a 
legnagyobb nyereményeket fizettük ki, többek
között 250,000, 100,000, 80,000, 60,000,
40.000 stb márkával.

Egy ily, a legszolidabb alapokra fektetett 
vállalatnál előreláthatólag mindenütt a legélén
kebb részvétre lehet bizton számítani s kérjük 
ennélfogva, hogy minden megrendelést teljesít
hessünk, a megrendeléseket minél előbb, de min
denesetre f. é. május 30-ika előtt egyenesen 
hozzánk beküldeni. 112. (8—5)

K au fin an n  és S im on,
b a n k -  és v á l t ó ü z l e t e  H a m b u r g b a n .

U. i. Ezennel köszönetünket nyilvánítjuk 
az eddig megajándékozott bizalomért, s midőn 
eme ujabbi sorsjáték kezdetével a részvételre 
felhívnék, ezentúl is igyekezni fogunk, állan
dóan pontos és lelkiismeretes kiszolgáltatás 
által igen tisztelt érdekelt feleink teljes meg
elégedését kiérdemelni. A fentebbiek.

1 __________

A „harkányi népbank*1

f o r g a l m i  k i m u t a t á s a
1882 ik évről, fennállásának második évében.

R  E V É T E L frt Ilii. K I A D Á S frt tr.

! Beirási d í j a k ..................... 33 00 Kötvényekre kölcsön . . . . 4C.40 —
I. évtárs. befizetések . . . 901 80 Irodai szükségek................. 23 21
„ „ befizetési késed, kötbér 22 43 A szövetkezet bejegyeztetése

I II. „ befizetések . . . . 827 — körüli e l já r á s ................. 2G50
! „ „ befizetési késed, kötbér 11 11 Visszafizetés egy eltávozott tag-
í Tőke-kamatok..................... 187 82 nak.................................. 13 45

„ késed, kamatok G 10 Kezelési ju ta lé k ................. 41 96
Lejárt t ő k é k ..................... 2G45 — Készpénz, mint egyenleg . . 31 61
Visszafizetett tőkék . . . . 60 — 1

| Kezelési illetékek................. 41 9G
Forgalmi bevétel összege: 477G73

i
Forgalmi kiadás összege: 4776 73

É 1 3 L E Ó -

T E H  E R frt Lt. F E D E Z E T frt Ir.

j I. évtárs. követelés . . . . 1842 58 Kötvényekben..................... 2800
ii. .. . . . . 827_
Leltár szerinti ingóságok 17 75 Folyó számlái kamat hátralék . 9 72

összesen: 2687 33 Leltár szerinti ingóságok 17 75

Egyenlegül mutatkozik tiszta- Készpénz ......................... 31 61
haszon .............................. 171 75 Mérleg: 2859 US

Mérleg: 2859 u-

Harkány, 1882. deezember 31.

Fábián M ihály, F. Daka János, Vinczen István,
elnök. ellenőr. pénztárnok.
Jelen mérleg, illetve számadás a fö- és mellékkönyvek nyomán helyesnek 

találtatott.
Köcse János, Púpay Gedeon, Weisz Sámuel,

147. (1— 1) felügyelő bizottsági tagok.

C B IS T O P H  F E R E N C Z - fé le

p a d l ó - f é n y  m á z  (lack)
Ezen kitűnő vegyiilék szagtalan, a bekenés után azonnal szárad, kem ény és szilárd  

szép, a nedvesség ellen tartós fénynyel és mindenesetre díszesebb és tartósabb, mint bármely 
ily bevonó szer. A legkedveltebb minőségek a MÚrgahama fény máz (borítva mint olajfesték) 
és a tiszta  fénymáz festék-vegyülék nélkül

Raktár Pécsett: 
Hűgel Nándornál.

148. (3— 1)

CHRISTOPII FERENCZ 
Prága, Karolinenthal és Berlinben.

Feltaláló és egyedüli gyárosa a valódi padi ó-fény máznak.
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LE HOUBLON
FRANCZlA GYÁRTMÁNY

UTÁNZÁSTÓL ÓVATIK M IN D E N K I!! !
í\  Ezen ezivarpapir csak akkor valódi,

' e l  ha minden levél LE HOUBLON bélve- 
d V  get tartalmaz, éa minden karton az 
|Y alanti védjegy és sz;giiaturával van 
¥1 ellátva.

O A W L B Y  &  MKWBY,«11 tinije rabrikaaten, PARIS

A inapas kormán;
>  A  S V É D

Legjobb minőségű
V A L Ó D I

k i r á l y  á l t a l
szabadalmazott dr. Fr. Lengiel

Nyirbalzsama
már magában a növény-nedv, mely a nyírfából foly, 
ba annak törzsét megfúrjuk, régóta mint kitűnődé- 

' pitőszer ismeretes; ha azonban ezen nedvből a 
feltaláló utasítása szerint vegyészi utón balzsamot 
készítünk, csodás hatású lesz.

Ha este az arczot vagy bőrrészeket azzal be
kenjük, már a kővetkező  nap reggelén , m ajd
nem láthatatlan korpa vá lik  e l a bőrtől, 
m ely vak ító  fehér és puhává lesz.

Ezen balzsam simítja az arczban támadt baráz
dákat és himlőhelyeket és fiatol külszínt ad neki, a 
bőrnek fehérséget, puhaságot és frisseséget kölcsö
nöz, vövid idő alatt szeplő, máj 'olt, ar.yafolt, vörös 
orrt és a bőr minden tisztátalanságát eltávolítja. — 
Egy korsó ára használati utasítással 1 frt 50 kr.

Raktárak. Budapesten: Török József gyógysz.,
I király utcza. Zágráb : Mittelbach Zsigmond gyógysz.
I Pozsony: Pisztory F. gyógysz. Temesvár: Taresay 
j István gyógyszerésznél. 2 .(1 2 -1 0 )

Fő szállítási ra k tá r: W. HENN, WIEN.

Portlandi cement
nagyban és kicsinyben

legjutányosabb árért kapható 

Böhm C. F.
146. (3— 1) kereskedésében.

Estragon-M u stá r
patent csomagolásban.

Schmidt V ik io r és fiaitól.
Bécsi különlegesség,

legjobb belföldi minőség, ’/8, ’/4, */2 kilós 
üvegekben a valódi védjegy gyei ellátva 
kapható minden fűszer- és csemege- keres
kedésben. 39. (20—16)

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

jelen Imtásu gyógyszer agyomor min
den bántiilmai eliten,

és fölölmulhatatlan az ét
vágy-h iány, gyom or- 
gyengeség  rosszagu 
lehe le t, szelek , sava
nyít felhü fögés, kó- 
U ka , gyom orhuru t, 
gyom orégés, bugykö- 
képzödés, túlságos 

nyúlkaképzödés sár
gaság, undor és há- 
uyás, fő fá jás (ha az a 
gyomorból ered), gyo- 
m orgőrcs, székszoru- 
lat, a gyom ornak  tú l
terheltsége éte l és ita l 
á lta l, g ilis z ta  lép és 

1 máj betegség, a ran y
eret* háutalniak ellen . 

E g y  ü v e g o s o á r a t i a t s z n á -  
l a t l  u t a s i t á s i s . i l  e g y ü t t  3 f »  Icr*.

Kapható: Pécsett Kovács M ih á ly  
és S ipöcz István gyógyszerész úraknái.
Valamint az osztrák-magyar birodalom minden 
nagyobb gyógyszertárában és kereskedésében. 

Központi szélküldési rak tá r nagyban és 
kicsinyben.

O rtA D I K Á R O L Y .
»z  „ő r  au gy  a l h o z “ czimzett gyógyszertárában,

Krenizierhen, Morvaországban
99. (0 -  7;

MULLER J. L.
I L L A T S Z E R -  ÉS P I P E R E - S Z A P P A N -  0 Y A R 0 8

* G y á r : 
R a k tá r  : IV.

V II . Rottenbiller-ntcza 36. sz. 
Kornnaherczeg-utcza 2. sz., a ,

a., saját ház. 
V irágk irá lj néhoz".

„ . P*Pe . .
'wlasra, mint a t. fogyasztó közönségnek postantjáni rendelésére. — Az általam készített:

Pompadour Creme.
Ezen szer, m elylyel a híres Pompa
dour asszony es«»duszépségét késő agg
koráig fönn tudta tartani, anélkül, 
hogy az egészségének ártott volna, 
általam eredeti tiszt asáirbnn rt Ilit tá
tik elő, s azt a tisztelt hölgyvilágnak 
a leghathatósabban ajánlhatom. Egy 

tégelylyel 1 fr t  60 kr.

„Ixia Lyss“,
a L afinomabh és letkcdreltebb Illatszer, mely 
Hutának, kellemessége és tartussáaa által 

tűnik k i ; flakonja 1 frt 50 kr. és !t frt.

„Eau de Cologne“ ,
saját gyártmányom. Kitűnő sier fej- é* fogfájás el
len, nemcsak a fejet és nemeket orősiti. hanem a 
bőrnek is puhaságot és Qdeséget kölcsönöz, az arcz 
gyengesége és a szembajok megsiüntettetnek, ha 

szerrel közönséges vízzel vegyítve a sze- 
;y egy vele nedvesített mhácská-

▼

Me
M

M tille r  J. L .- fé le

családi szappan.
l>r. KE B H AR IIT  LAJOS egyetemi 
tanár és Rókus-kórházi igazgató ur 
által nekem kiadott bizonyítvány sze
rint, a Unom szappan fogalmának és 
minden ahoz. kötött követőiméin eknek 
tökéletesen megfelel s a bőrnek lágy
ágát és Udeségét ldéz.l elő. Darabja 
3í> kr., 3 darab dobozban 1 frt.

Carbol-szappan.
Ur. I.cnhossek Jósét kir. tanácsos és magy. kir.
egyet, tanár ur nekem kiadott bizonyítványa szerint 
k t nő óvszer ragályos betegségek ellen és fertőzte!*- 
nit liuu-sal bír s a bőrkiütéseket eltávolítja. — 

l>rbja 40 kr., 8 drb dobozban 1 frt 10 kr.

Poudre de Serail,
l e g f i n o m a b b  a r o z p o r .

III.A lit L tJ Z A  (báró Nplénylné) ö méltósága 
kedvelt arezpera és általa a kővetkező sorok

kal t Untot teteti ki t
Tisztelt M ille r  J. L . illatszerész uruak Buda

pesten.
A Poudre de Serail, melyet Ön feltalált, való

ban kitűnő és nemében páratlan, mert nem 
esek az arezon láthatatlan és tartós, de egyszersmind 
rendes használatnál ártalmatlansága által az arezra 
oly különös jótékony hatást gyakorol, a minőt még 
eddig semmiféle arczpornál mm tapasztaltam, mely 
kiváló tulajdonságáért jövőben mint kedvenca 

t kizárói .............................

r euer-ruzsa, .aui
de Mai, Helfotrope, Jaelnthe, /okey-Club, 
Jssmin, Marsehsle, Mllle flenrs, M ise, New- 
m oss  Hay (széna), Patchoull, Sprlng flowers, 
Y lsng-Ylang, v lo le tte  de parm e; flagonja 

1 fr t  50 kr. és t  fr t  50 kr.

Salicil szájviz és fogpor.
Kiváló hatással bir a beteg foghus meggyógyulására 
a a fogakról az idegen alkatrészeket eltávolítja, —
Egy öreg szájvíz 80 kr. kis üveggel 50 kr., egy

doboz fogpor 80 kr. ■  J

Brillantine, v
folyadék lágysága kenőcs, mely a szakái éa bajnaz, L a  
valamint a baj fényét és lágyságát előidézi, s a ki- B f l  
hullástól éa törékenységtől is megóvja. — Egy kis f  M 

öreggel 70 kr., nagy üveggel 1 frt. f

Minden itt fel nem említett pipere- és illatszer, valamint mindennemű pipere-eszköz 
nálam nagy választékban kapható.

P*stat megrendelések utánvétellel pontosan teljeslttetnek. f

Á r je g y z é k e t  k ív á n a tra  b é rm en tve  kü ld ök . 11
M inden cz ikk ezen be jegyzett v é d je g y n é l ven e llá tva , válód is ig á t  az b izon y ltja . F m 

_________ Fentebbi gyártmányok részben as alábbjegyzett eségnél kaphatók:

U X  7r> Pécsett: Zách K. urnái. V
1 0 0 0 0 0 0 0 C X X X X X X I X X X X X X X X X X X X X 9

rólag fogom használni és meg vagyok 
győződve, hogy felülmúlhatatlan jóságáért általános 
elismerésnek fog örvendeni.

Tisstelettel BI.A1IA L U Z A .
A Poudre de Serail fehér, rózsa és sárga 

színben kapható. Egy doboz ára 00 kr. és 1 fr t.

mossuk, 
borogatji 

— Továbbá következő kitúnobb illatszerek:

84948 SS
1888

Árverési hirdetmény,
Pap János végrehajtat ónak Tormás 

Józaofnó végrehajtást szenvedő elleni 50 frt 
töke-követelés és járulékai iránti végre
hajtási ügyében.

Az 1883. évi május hó 31-ik napján 
d. e. 10 órakor PatacMon a községi bírói 
lakban megtartandó nyilvános árverésen 
árverés alá bocsáttatnak a pécsi kir. tszék 
kerületén levő Pataes községben fekvő a 
patacai 281. sz. tjkvben felvett 1658. hrsz. 
szőlőnek Tormás Józsefnét illető fele 
247 frt; a patacsi 257. sz. tjkvben foglalt 
s végrehajtást szenvedett egyedüli tulaj
donát képező 1612. hrsz. szőlőnek fele 
271 frtban ezennel megállapított kikiáltási 
árban.

Ezen árverésen a fent körül irt in
gatlanok a kikiáltási áron alól is eladatni 
fognak.

Árverezni szándékozók tartoznak az 
ingatlan becsárának 10°/o át vagyis 24 frt 
70 krt 27 frt 10 krt készpénzben vagy 
az 1881. LX. t. ez. 42. § ában jelzett ár
folyammal számított és az 1881. november 
hó 1-én 3333. sz. a. kelt m. kir. igazság
ügyminiszteri rerondelet 8. §-ában kijelelt 
óvadókképes értékpapírban a kiküldött 
kezéhez letenni avagy az 1881. LX. t. ez. 
170. §-a értelmében a bánátpénznek a 
bíróságnál elöleges elhelyezéséről kiállított 
szabályszerű elismervényt átszolgáltatni.

Vevő köteles a vételárt bárom egyenlő 
részletben és pedig az elsőt az árverés 
napjától számítandó 30 nap alatt, a má
sodikat ugyan azon naptól számítandó 60 
nap alatt, az utolsó részt ugyanazon nap
tól számítandó 90 nap alatt minden egyes 
vételári részlet után az árverés napjától 
számítandó 6% kamatokkal együtt az 1881. 
évi deczember 6-án 39425/1.m. sz. a. kelt 
rendeletben előirt módon a pécsi kir. adó
hivatal mint letéti pénztárnál lefizetni.

A pécsi kir. tszék mint telekkönyvi 
hatóságnak 1883. évi február hó 16-ik 
napján tartott üléséből.

Kiadta

Or. Karay
181. (3—2) kir. trszéki jegyző.

Alulírott bátorkodom 42 ÓV ÓtS íolyton fennálló

festő- és mázolási-üzletemet
a t. CB. közönség becses figyelmébe liszleletteljexn ajánlani.

Elvállalok minden a festés és mázolás körébe tartozó munká
kat, u. m: templom-, szoba-, ezég-festést, mázolást és fa erezést. — j
Folyton a legújabb és legcsinosabb szőnyeg- és mennyezet-minták bir- 
tokában, azon kellemes helyzetben vagyok, hogy minden megrendelést, j 
a legegyszerűbbtől a leggazdagabb kiállításig, pontosan és olcsón tel
jesíthetek. Az általam készített munkák tisztasága, csinossága és tar
tósságáért a felelősséget minden tekintetben magamra vállalom.

‘ sm.o- o) üj. Buday
v P é c s e t t ,  J ó z s e f - u t c z a  3 5 .  * z .  »

Í X X < X X X X X X X ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

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

légzési szervek és gyo
mor bántalmainál.

Kútvállalat

Kahl és társa
Krondorfban
Carisbad mellett.

Főraktár Pécsett:

Frankfurter Albert urnái.
143. (16— 1)

Savanyu-K út

S T E F Á N IA
Koronaherczegnő

forrás"
T r i e s z t  1882

erem.

K ézi, g ő z  é s  von tató  e r ő r e  szál* 
m arázó , sz ita  é s  tisztítóval.

J á r g á n y g é p e k  I — 6  fo g a t r a  á lló  és  k o c s iz h a tó  ; g y á r t a 
n a k , m in t  k ü lö n le g e s s é g  és s z á l l í ta n a k  a le g ju tá n y o s a b b  á r a k é r t  j ó t 
á l lá s  m e l le t t  ö s m e r t  k i tű n ő  s z e r k e z e tű  és  k é p e s s é g ű e k e t  70. ( ib - i i )

Ph. Mayfarth <& tomp.
W IE N , I I .  Braterstrasse 66. Gyára M ainai Frankfurtban.

Kitüntetve több mint száz érem és diplomákkal majdnem minden országtól.
Sok száz elismervény magyarorazágba szállított cséplőgarniturákról, valamint képes 

catallógok magyarázattal és árjegyzékkel kívánatra ingyen és bérmentve küldetnek.
Jeles ügynökük kívánatosak. Árusítóknak jelentékeny engedmény.

RANSOMES, HEAD ES JEFFERIES
F Ő Ü G Y N Ö K E

G R O S S M A N N  J.
B U D A P E S T E N

ÉS
ELSŐ MAGYAR GAZDASÁGI GÉPGYÁRA

B U D A P E S T E N .  (Fiókraktár Dombovárt.)
m . (9-(S) Szives megkeresésért vagy gyártelepünk meglátogatására tisztelettel felkéretik.

SÉI
1881 ik évben 295.000 jmlack, 1882 ik évben 550.000 palack lett elszállítva.

í

ÁmohaiAGNES-fo rrás
hazánk egyik legszénsavdnsabb

savanyuvize
kitűnő szo lgá la to t tesz fő le g  az emésztési zavaroknál s a gyom ornak  az ideg- 
rendszer bántalmain alapuló bajaiban. Á lta lában  a v i z  mind azon kóroknál 
k ivá ló  fig y e lm e t érdemel, m elyekben a sze rv i élet tám ogatása és a z  idegren d

szer működésének fölfokozása k ívánatos.

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

É D E S E U T 7  L ,
m. k. udvari szállítónál Budapesten, Erszéb éttérén.

Ú gysz in tén  minden g y ó g y s z e r á rb a n , füszerkereskedésben és vendéglőkben .

76. (i»—5) Pécsett: Eizer János. Spitzer Sándor fiai, Nick Károly uraknál.

|| • 188 -il< évben 295.000palack, \MZ -ikévben 550.000 pnlaacklettelszAIMtva.*

r

i
Pécsett, 1883. nyomatott ifj. Madarász E.


