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Az árvíz!
Jön az árvíz!
Ez a kiáltás zúg végig a hármas 

bérez között. Jön az árvíz minden iszo
nyával, hogy elsöpörje békés otthonun
kat, tönkre tegye munkánk gyümölcsét. 
Jaj annak a ki nem menekül!

Mert a piszkos ár borzalmas el
lenség! Fenn születik a felhő magasá
ban s onnan hull alá az ártatlanság 
fehér köpenyébe burkolózva, mint hó
pehely. Ellepi a mezőt, völgyet, a hegyek 
oldalait.

Aztán jön a tavasz enyhe suga
raival; a hó olvadni kezd, a bérczekről 
mint áradat zúg alá a síkságra. Erek, 
patakok, folyó'-, folyamok megduzzad
nak, túllépnek partjaikon és tengerré 
lesz a róna, melybe ezer remény, mil
liónyi vágy és terv vész belé.

A gazda, az iparos, a kereskedő 
koldusbotrajul.Faluk, városok, romokká 
lesznek, házak recsegése, fuldoklók nyö- 
gsse haitik a viz alól.

Vigyázzatok! a vész közéig.
A résre: minden polgár, minden 

kéz, minden erő!
Gátat az árnak, mely tűzhelyünkre 

tör! Töltési a folyónak, mely termésün
ket akarja tönkre tenni!

Csak a gyáva csügged ilyenkor, 
csak a nyomorult teszi kezét az ölébe! 
Fel a harezra! Ha másért nem, ma
gunkért !

Hisz mindenki emlékezhetik Sze
gedre1 Kilencz éve múlt. hogy az or
szág második városát az ár tünkre 
tette. A ki látta azokat a napokat, az 
soha sem fogja elfelejteni.

Ott volt a pap híveivel, a tiszt 
katonáival, a tanító tanítványaival. Asz- 
szonyok, gyermekek, lányok, ifjak, öre
gek ásták és hordták a földet. A nyolez 
éves iskolás gyermek is hős volt akkor, 
mikor könyvestáskáját megtöltötte föld
del s oda öntötte a töltés tetejére.

Nem rajtuk mull, hogy a város 
elmerült.

A baj az volt, hogy későn jutottak 
a veszély tudomására, késön kezdték 
a töltéseket emelni.

Most ismét közeledik a vész, a 
mely nagyobb mérveket is ölthet. Ti
zenöt évi időközben az idén volt a 
legnagyobb hó, a leghosszabb tél.

Az enyhe napok hirtelen állottak 
be s egy hó múlva az az óriási hótö
meg vízzé olvadva, mind a folyamok 
medrében lesz.

A hatóságok gondoskodjanak ide
jén, mert jaj a késedelmezőknek. Az ő 
lelkiismeretüket terheli a nép romlása, 
ha nem teszik meg a végső intézke
déseket.

Ne nyúlgátat építsenek, hanem töl
tést. A belterületek megvédelmezésére 
rendeljék ki a közerők a zsilipeket he
lyezzék jó karba, a csatornákat zárják 
el. Minden község gondoskodjék szi
vattyúkról, mely kellő helyen alkal
mazva sokat segíthet.

Mondtuk, hogy a legtöbb a ható
ságoktól függ. De ne higyje senki, hogy 
minden tőlük függ. Ők intézkedéseket 
tehetnek csak, ezerek kellenek arra, 
hogy azok végrehajthatók legyenek.

És ilyen időben nem lehet fizetni 
a munkaerőt. A köznek kötelessége 
dolgozni a közért, minden egyes pol 
gérnak önmagáért. Az ur ne mondja, 
hogy nem hány töltési, az ur birtoka 
első sorban van fenyegetve; s a sze
gény, ha a töltésen dolgozik, nemcsak 
a saját kis viskóját, hanem az ur pa
lotáját is védi.

A csüggedő elvész, a bátor me
nekül!

Némuljon most el minden párt- 
harcz, ne legyenek osztályok, ne vallás 
és kor, csak ember, csak munkás, aki 
tűzhelyét és övéit védelmezi.

Az oroszlán akkor legerősebb, mi
kor barlangjába törnek. Az ember is 
legyen hőssé, mikor a vész hajlékát 
fenyegeti.

Fel a munkára!
Jön az árvíz!
Gátat az á rnak!

Köznépünk és a közegészségügy a 
vidéken.

Lapunk egyik számában népünk koreso- 
sodásáról szülöttünk, melyet legjobban bi- 
zonyitnak az évenkint a katonai sorozásnál 
előforduló jelenségek, s az a statistika, mely 
az emberanyag fokozatos romlásáról szól. 
Szóltunk e szomorú jelenségek okairól s el
mélkedünk az eszközükről, melyekkel a fo
kozatos elkoresosulásnak elejét lehetne venni. 
Nem csalódunk talán, ba a jelenség egyik 
okául különösen a köznépnél a közegészség 
ügyi viszonyokat is tekintjük.

Minden rendezett, társadalomnak egyik 
legfőbb föltétele a közegészségügy jó álla 
pota. Ez eredményezi a népnek, mint nem
zettestnek rendes körülmények között való 
szaporodását, erűsbödését, a nemzetlétei fen- 
maradását leginkább biztosító feltételt, s 
Így az egész nemzet állapotára lényeges 
befolyással van. Nálunk tehát, a hol még 
ez irányban kezdetleges viszonyok vannak, 
úgyszólván lelkiismeretbeli dolog a köz

TÁRCZA.
Sokat, ookat álmadoztam . . .

Sokat, sokat álmadoztam 
Boldogságról, földi jóról ;
Gondolám, hogy száz csalódást 
Egy kis öröm majd csak pótol!
S caalódásim halmozódtak,
Az öröm meg késett, késett:
S csalódás közt, öröm hijaa —
Eltűntek z röpke évek.

Úgy eltűntek, ágy elszálltak,
Mint nehéz köd nap fólkeitén,
S velők a sok bohó álom,
Hitegető caába remény . . . .
Fájó nyomok maradt csak fönn,
Bevéave a szívredökbe:
S néha-néha titkos órán 
Kicsorduló szemem könnye . . . .

Most is egy köny fii szememben:
S föltárnád a régi, régi . . . .
A mi elmnlt, a mi megholt:
Minek is ast fölidézni!
Kitói a sors és a fakar 
Való mindent megtagadtak:
Ha bohó is, ha csalfa is: —
Az álom is drága annak!

- y  —  X.

A regény prózája
Irta: B a l i a s  J á n o s .

Fehér Tamás negyven esztendős köriig 
marhakereskedő volt és jól megszedte magát. 
Ekkor lebonyolította üzleteit, pénzzé tette 
egész vagyonát, vett magának egy két eme
letes házat a Nádor ntezában, a többi pén 
aét elhelyezte az első hazai takarékpénztár
ban, berendezett magának saját házában 
egy kis garcon lakást és — hogy saját 
szavait használjam, — elkezdett privatizálni.

Ismerősei, kik őt mint vas szorgalmú, 
fáradhatlan üzlet embert ismerték, csak

bámultak, midőn látták, hogy csakugyan 
semmittevéssel tölti napjait, s még hozzá 
pénzzel nem törődő gavalléros életet kezd 
élni. Rendes helyet bérel a színházakban, 
eljár a bálokra, hangversenyekre, a közvacso 
rákra s mindig a legutolsó divat szerint 
öltözködik.

Többen már azt tarto tták  felöle, hogy 
negyven esztendős korában a helyett, hogy 
megjött volna az esze, hát elment. Hogy a 
mit hnsz évi szorgalmatos munkássággal 
szerzett és gyűjtött magának, azt most 
könnyelműen elakarja pazarolni, hogy „vég
zett" kereskedőnek készül s most aunak az 
akadémiáját járja. Többen csak nevették, 
vagy pedig megvetőleg sajnálkoztak felette, 
de egy pár öregebb és komolyabb ismerőse 
melegebb részvétet érzett iránta s jóakarólag 
figyelmeztette őt uj életmódjának lehető 
gyászos következményeire.

Ő megköszönte a jó indulatot s azt 
felelte, hogy sohase hasuljanak rajta, tudja 
ő mit csinál.

Tudta i s ! Nem volt ő bolond, hogy 
keservesen szerzett vagyonát könnyedén 
elpazarolja. Igaz, hogy kényelmes urias 
életet élt, de azért épen nem pazarolt. Igaz, 
hogy néhány hónapig nem szaporította tő
kéjét a takarékpénztári kamatoknál gyü
mölcsözőbb utón módon, de még igy nyert 
jövedelmét sem költötte el egézen. Felét 
sem költötte el, mert az igazat megvallva 
felülment 300.000 frton a tőke, mi a taka 
rókpénztárban volt elhelyezve s ott volt 
még a háza jövedelme is, mely maga is 
szép összegecskére rúgott.

Aztán meg nem egészen czéltalannl 
töltötte ő napjait semmittevésben, hanem 
ellenkezőleg egy fontos, nagy czélja volt 
vele, melyet törik, szakad, minden áron el
akart érni, a melyet csak ily módon tarto tt 
elérhetőnek.

Hogy mi volt ez a nagy czél, azt ő

egészségügynek gondozása s minden lehető 
eszköznek felhasználása, mely a közegészség 
tekintetében népünket a nyugati nemzetek 
nívójára emelje. Vannak is a közegészség- 
ügyet illetőleg kitűnő rendszabályaink s 
nincs kétség benne, hogy a hivatott közegek 
mindent meg a k a r n a k  tenni, mi viszo
nyainkat e tekintetben is jobbitsa? Tehet 
nek e ezek valamit ott, hol a köznép raeg- 
törhetlen indolentiája keresztül já r  a leg
buzgóbb akaraton ; ha az ő üdvét ezélzó 
intézkedéseket gyanús szemmel nézi, s azt 
a mit javára akarnak tenni, csak úgy te
kinti, mintha a legnagyobb veszedelem rej- 
lenék benne részére ? Mit ér a lelkiismeretes 
munkálkodás, ha a nép nem akarja belátni, 
hogy csak azért történik, hogy a halál an
gyalának bő aratását megcsonkítsák, s hogy 
neki az emberibb, a tisztább életmód esz
közeit nyújtsák ? Mit ér mindez, ha a vak 
fatalismus annyira megy a népnél, hogy 
mindent bolondnak, feleslegesnek talál, a 
mi az egészség fentartása érdekében törté
nik, s betegsége esetén szentül meg van 
győződve arról, hogy úgy is meggyógyul, 
ba igy van rendelve, ha pedig nincs, akkor 
úgy sem használ semmit.

Valóban, minden melegen érzó' ember
barátnak el kell szomorodni, oly vastag 
tudatlanságot tapasztalva, mert nincs kétség 
benne, hogy ez gátolja a legtöbb esetben & 
czélszerü, bizt< s és jó intézkedések keresz
tülvitelét ; az ily tudatlanságon szenved ha
jótörést minden becsületes kezdeményezés. 
Köznépünk tudatlan és fogékonytalan még 
akkor is, mikor saját érdekeinek felfogásá
ról, józan és helyes megvédéséről van szó.

Köznépünknél különösen a gyermekek 
halálozása nagy mérvű. Köznépünk indolen
tiája és tudatlanságában, az érdekében fára
dozó orvost haszontalan embernek tartja, 
kinek — előtte felesleges — rendelvényeit 
megmosolyogja, mint olyanokat, melyek csak 
szemfényvesztésre szolgálnak és nem segít
hetnek ; s e tudatlanságában saját egészsé
gét rontja, élete éveit megkurtitja félszeg 
bánásmóddal, viszszás eszközökkel, melyeket 
tudatlansága helyeseknek tart. S ha taná
csot adsz neki, szemeidbe nevet, mint a ki 
tanácsodra nem szorul ; mert az apja meg 
az öregapja is fütötte a nedves szobát, mi
kor beteg volt a házban, habár az egész
séges embert is megüthette benn a g u ta ; 
száraz, tiszta alom csak a lónak, marhának 
kell, meg jó térés istálló, nyolez embernek, 
a mely közül kettő beteg, elégséges egy két 
négyszögöles szoba, a hol mindnyájan el- 
nyomorodnak, e 1 csen e vész nek.

Ennek a mi köznépünknek a falusi élete 
maró iróniája annak a falusi egyszerűség
nek, melyet a költők annyira magasztalnak. 
Nyáron még megjárja künn a szabad, fris 
levegőben, de télen, mikor a család minden 
egyik tagja a szobába szorul, oly szobába, 
melynek ablaka talán egész télen át ki sem 
nyílik és nyirkos padlatán ölelkezik a pi
szok a porral, mes/.eletlen faláról pedig cső 
rog a nedvesség, mig egyik zugában a vad
gomba terem. iLs nincsen a ki a nép nehéz
kes gondolkodásának irányt tudna adni. A 
jóakaratu rendszabályok többnyire írott 
malaszt maradnak előtte.

Ideje volt, hogy a közegészségügyet 
a tanítás tárgyává tették az iskolákban, de 
ha csak annyira fogják tanítani, mint az 
alkotmánytant, nem nagy hasznot várhatunk
tőle.

Alig van valaki, a ki a nép nehézkes 
gondolkozásának egészségesebb irányt tudna 
adni. Hiszen ebben a tekintetben még pap
jának sem hisz. Ilyen az állapot közönséges 
és rendes viszonyok között.. Még rosszabb 
azonban, mikor valamely betegség járvány
képen lép fel. Minden jobb törekvés, hogy 
a ragályos betegség okai megsemmisittesse- 
nek, dugába dől.

Sokszor egy kis szobában össze zsúfolva 
ott fekszik az egészséges a beteggel egy 
ágyban ; a szoba fülledt levegője más em
berre nézve épen lehetetlenné teszi, hogy 
pár perczig azt kiáll ja, de köznépbeli csalá
dunk ötöd hat d sőt nyolezad magával nap
estig ott van a romlott levegőjű szobában 
és ha a gazdának ajánlja az orvo9, hogy 
dezinficziáljon, jókat nevet a szeme közé, 
hogy nem bolondult meg, hogy azt a mérges 
jószágot használja; a helység házában ki
ragasztják, a templomban a pap a szószék
ről hirdeti, mind nem használ semmit a 
népnek, nincs érzéke saját javáért, konokul 
és makacsul ragaszkodik 9aját esze járásá
hoz, a jó tanácsot pénzért sem fogadja el 
és gyanusitgatással fogad mindent, a mit 
saját jóvoltáért neki ajánlanak.

Ilyen körülmények között a nézeteik
hez makacsul ragaszkodó öregekkel keveset 
lehet már elérni, a fiatalabb nemzedéket 
kell tanítani arra, hogy az egészség a leg
drágább kincs és arra, hogyan őrizheti meg 
e kincset legjobban és tanítani kell arra, 
hogy első föltétel a jó egészségnek a tiszta 
ság, azután a fris levegő és a száraz vilá
gos hajlék. Ezek nagyon egyszerű dolgok, 
olyan egyszerűek, hogy sokan még mégis 
mosolyogják és mégis oly kevesen értik 
vagy nem akarják érteni. Pedig valóban 
ideje már, hogy hazánkban megértse ezt 
valahára a legegyszerűbb iskolás gyerek is.

A telekkönyvek átalakítása.
Az érvényben levő rendeletek szerint 

eddig vezetett telek jegyzőkönyvek épen nem 
feleltek meg azon igényeknek, melyeket a 
hitel-telekkönyvektől megkövetelhetünk. A 
létező' telekkönyvekben nem találjuk fel a 
tényleges birtokállapotot a maga hűségében; 
másrészről az adó kataszter és telekkönyvek 
között is a  legnagyobb eltérések mutatkoz
nak.

Ezen bajokat akarta 1886-ban orvo
solni a tövényhozás, midőn az ugyanazon 
évi 19. t. czisket megalkotván, azon czélt 
tűzte ki, hogy a telekkönyvi betétek adatai 
összhangban legyenek a földadókönyv és 
állandó kataszter adataival és hogy a beté
tekben foglalt állapot a tényleges birtok
állapottal megegyezzék.

Az igazságügyminiszter e törvény 
végrehajtása czéljából újabban két rendele
tet bocsájtott ki.

Az egyik rendelet az 1886. 29. t.-czikk 
76. §-a 10-ik pontján alapszik, mely a
helyszínelés alkalmával, vagy később esz

közölt szabályellenes tulajdonjog bejegyzé
sek helyesbítése tekintetében az eljárásnak 
rendeleti utón való szabályozására az igaz- 
ságiigyminisztert hatalmazta fel.

A másik rendelet a jelzálogintézetek, 
árvapénztárak és egyáltalán a nyilvános 
számadásra kötelezett pénzintézetek jelzá
logkölcsön követeléseinek konverziója alkal
mával, a zálogjognak az uj kölcsönből 
kifizetendő tehertételek rangsorozatában 
leendő bekebelezhetése, tehát a konverziók 
jelenleg fennálló nehézségeinek elhárítása ; 
az egyetemleges zálogjogoknak a mellék- 
bete ékből is igazolható törlése, a nyilván- 
könyvi jogaiban sértett fél által indított 
törlési keresetnek harmadik személyek elleni 
joghatálya ; az ősiség nyiltparancs szerint 
elenyészett, elévülés folytán megszűnt jogok, 
illetőleg ki nem fizethető tehertételek tör
lése iránt indított keresetek tárgyalása 
és végre a bejegyzés alapjául szolgáló 
okiratok magyar nyelven leendő kiállítása, 
illetőleg hiteles magyar fordítása tekinte
tében követendő eljárást szabályozza.

Fontos határozatot tartalmaz különö
sen a második rendelet 8-ik szakasza a 
nagyközönségre nézve is, mert e rendelet 
hatályba léptével, tehát jövő ápril hó 1-ével 
érvényesül az 1886. 29. t.-czikknek azon 
rendelkezése, hogy a polgári eljárás alá 
tartozó törlési keresetet a nyilvánkönyvi 
jogaiban sértett fél, az időközben nyilrán- 
jogokat nyert harmadik személyek ellen 
való hatáíylyal hat hó lefolyása után nem 
indíthatja meg.

A helypénzszedésröl
Dr. Jobszt László ügyvéd, városi bi

zottsági tag igen érdekes körlevelet bocsá
to tt ki, melyre fölhívjuk a város ügyei 
iránt érdeklődők komoly figyelmét.

A körlevél következőleg hangzik:
Pécs szab. kir. város f. évi költség 

előirányzatban a helypénz jövedelem 28836 
frt 64 krral van felvéve; ezen összeg te
kintve a város egyéb jövedelmeit és szükség
leteit olv annyira tekintélyes, miszerint alig 
hiszem, hogy bizottsági tagok között bárcsak 
egy is akadna, aki a helypénzszedést be
szüntetni s az annak folytán beállandó hi
ányt pótadó kivetéssel akarná fedezni. Ép 
azért a helypénzszedés helyességét és jogo
sultságát hosszasabban vitatni nem szándé
kozom, egyszerűen elégnek tartom az arra 
való hivatkozást, miszerint a nyugat euró
pai műveltebb államokban az általános 
irányzat az egyenes adókról a közvetett 
adók felé hajlik, melyek a lakosság által 
mintegy észrevétlenül fizettetnek; a melyek 
mig egyrészt könnyen kezelhetők, másrészt 
a fogyasztókat átalában érik, és általuk 
oly egyének is megadóztathatók, kikre az 
egyenes adók egy tétele sem alkalmazható.

Kétszeresen fontos tehát városunkban, 
hol a pótadó már is tekintélyes magosságra 
emelkedett, miszerint azon nagyszámú és vi- 
szonyilag jó létnek örvendő lakósok, a kik 
pótadó alá egyátalán nem vonhatók közve
te tt utón, az egyes élelmi és fogyasztási 
czikkek után szedett helypénzek által kény

nem kötötte senkinek az orrára, de mi tud
juk s mindjárt meg is mondjuk.

M egakart házasodni.
De azért miért kellesék valakinek 

semmirekellővé, naplopóvá válni? Kérdheti a 
gondolkozó olvasó.

A rra is meg tudok én az ő nevében 
felelni.

A leány a kit kiszemelt magának a 
kibe fülig bele volt szerelmesedve, olyan 
regényes gondolkozás, gőgös, és nagyralátó 
teremtés volt, hogy soha az életben nem 
ment volna egy marhakereskedöhöz, készebb 
lett volna inkább agg9züznek maradni.

Fehér Tamás tudta ezt s bár józanabb 
gondolkozásu volt, hogy sem eszébe jutott 
volna valaha nyereséges veszteségét szégye
neibe, mégis lemondott róla.

Meglehet, hogy nem végkép, hanem 
csak ideiglenesen , de lemondott, hogy 
regényes gondolkozásai leányok füleibe te t
szetősebben hangzó hangot és czimet sze
rezzen magának.

Magánzó és háztulajdonos! Ez egész 
tetszetőnek látszott előtte s legkönnyebben 
is volt megszerezhető. Nem kellett hozzá 
diploma, qualificatio, kinevezés, csak pénz, 
az pedig volt neki.

Aztán azt is tudta, hogy a leány sok
kal műveltebb nálánál, s nem akarta, 
hogy a felesége majd piruljon miatta, sem 
pedig hogy ő piruljon a felesége előtt, azért 
elhatározta, hogy mielőtt bekopogtatna a 
háznál, hát kiműveli magát s megtanulja 
az üzö, magaviseletét.

Nem is töltötte idejét tehát semmitte
véssel és naplózással, hanem ugyancsak 
hozzá látott önkiképzéséhez. Tanult vivni, 
tánczolni, fraueziául, tanult szépírást, eljárt 
a színházakba, hangversenyekbe, beiratta 
magát a kaszinóba, s megfigyelte és elleste 
az urak magaviseletét s csak mikor oly fokú 
külső műveltségi mázt szerzett magának,

hogy zavar és botrányos félszegségek nélkül 
megjelenhetett a társaságokban, csak akkor 
merte magát imádottjának bemutattatni.

Nagy lovagias szívre mutató áldozat 
volt, a mit a derék exmarhakereskedő sze
relmének hozott, de meghozta.

Ha váljon nem cselekedett volna-e he
lyesebben, ha egy finnyás, elkényeztetett 
képzelődő teremtés helyett, egy derék egy
szerűen nevelt, piros pozsgás leányt sze
melt volna ki magának jövendőbeli élet pá
rul, azt ő sem vonta kétségbe, mikor a 
dologról elkezdett okoskodni, tehát ha meg
szerette, mit tegyen az istenadta.

A marhakereskedők keblében is doboghat 
érzékeny szív, önérzet és becsvágy.

Meglehet, hogy szamárságot művelsz 
Tamáskára, de nem te vagy az első s nem 
is az utolsó, a ki valami nagy bolondot 
csinál, ha bele szerelmeskedik valakibe.

így  vigasztalta magát, aztán legyen 
csak egyszer a feleségem, majd kipusztitom 
én a fejéből a hóbortokat s faragok belőle 
olyan aszonyt a milyen nekem kell. A  fő
dolog az, hogy a feleségem legyen; meg
szerettem elveszem, megveszem. Van pénzem 
hozzá s mit nem lehet azzal elérni. Igaz, 
hogy nagy a hézag közöttünk, mert 
én csak marhakereskedő vagyok, ö pedig 
egy miniszteri tanácsosnak a leánya s az 
anyja liber baronesz, de majd behidalom én 
azt a hézagot bankóval, akkor aztán köny- 
nyen átsétálhatunk rajta. Erős híd a bankó 
hid, még a vashidnál is erősebb. Nem sza
kad az le.

A mint látjuk Fehér Tamás barátunk 
nagy emberismerettel és logikával gondol
kozott.

Mert minden úgy történt, a mint ma
gában kiszámította. Sőt még sokkal köny- 
nyebben ment a  dolog, mint a hogy rémé 
lette.

A papa méltóságos tanácsos ur, mikor

a kaszinóban közölte vele szándékát, s en- 
gedelmet kért rá, hogy tiszteletét tehesse, 
nemcsak, hogy zokon nem vette és nem 
háborodott fel rajta, hanem még azt mondta, 
igen nagyon fog örülni a szerencsének.

A bárónő ő méltósága sem fogadta öt, 
mint a hogy rettegte, ajk bigyesztő kellet- 
lenséggel, hanem szeretetre méltó és nyájas 
volt iránta mint minden okos anya, a ki a 
stafirungnál egyebet nem adhat a leányával 
s még azt is csak vajmi szűkre szabva, nyá
jas és szeretetreméltó egy olyan ember irá
nyában a kiről tudja, hogy két emeletes 
háza van a Nádor utczában.

O nekünk már látásból régen van sze
rencsék ösmerni önt, s épen tegnap kérdez
tem a philharmoniai hangversenyen leányom
tól, hogy váljon kilehet az az érdekes 
ismeretlen, a ki egy idő óta annvi figyelmet 
tanúsít irántad s oly gyakran felkeres lát
csövével ! Minden nap vártuk bemutattatását.

Ez a bók Tamásnak visszaadta feszte
lenségét, s minden legkisebb zavar nélkül 
azt felelte, hogy neki még régebben van 
szerencséje ismerni a méltóságos bárónőt és 
Laura kisasszonyt.

Ugyan honnan?
Tavairól Füredről. (Ugyan nem mondta 

természetesen, hogy zalai ökrök beszerzése 
végett ment Füredre, néhány épen ott mu
lató birtokoshoz.)

Csodálkozom hogy akkor nem tűnt fel 
nekem kegyed!

Nem bizony! gondolta magában Ta
más barátunk, mert akkor még marhakeres
kedő voltam 8 csizmába húzott nadrágot 
viseltem.

És Laura kisasszony? ő meg épen 
maga volt a szeretetreméltóság, a  ezukor a 
mosoly!

Beszélt neki Velenczéről, a Flóra nevű 
iskoláról, az épülő országház reneszánsz 
styÍjáról. Schopaihauerről ■ ezer más ha-
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szeríttetnek a város közszükségleteinek fe
dezéséhez járulni.

Pécs szab. kir. város a helypénz jöve
delmeit ezideig bérbe adá-i utján értékesí
tette, s bármennyire kívánatos is volna a 
a valódi, a tényleges évi haszon kitudhatása 
czéljából legalább kísérletként a helypéuz 
jövedelmet ha bár csak egy évig is házilag 
kezelni a borfogyasztási adó házilag történt 
kezelése körül szerzett keserű tapasztalatok 
vissza tartanak attól, hogy a házi kezelést 
bár mily rövid időre is proponáljam.

Ha tehát ily körülmények közt a bér
beadás kívánatos is, kétszeresen szükséges, 
miszerint a helypénzszedési díjszabás oly 
módon állíttassák össze, hogy mig egyrészt 
a díjtételek arányosságánál fogva a város 
fent ecsetelt érdekeire való tekintettel oly 
jüvödelmet ha felül nem is haladja, legalább 
a mögött ne maradjon, másrészt egyszerű 
világos és könnyen érthető szabványainál 
fogva jövőre nézve lehetetlenné tegye azt, 
hogy a helypénzbérlők a díjszabást ismé
telten áthágják, azt saját előnyükre magya 
rázzák, s hogy ez által a nélkül hogy ebből 
a városnak bármi haszna is lenne, a piaczot 
megdrágítják, és az eladókat zsarolásaikkal 
Pécsről egészen elriaszszák. — Pécs szab. 
kir. város tanácsa által a közgyűlés határo 
zata folytán a bizottsági tagok közt a hely 

énzdijazás tervezete a napokban osztatott 
i. — Hogy az egyes díjtételek, mennyiben 

állanak arányban azon tárgyak értékével, 
a melyre kivettetni szándékoztatnak, ez függ 
az egyéni felfogástól, sokkal fontosak azon
ban azon kérdés, hogy vájjon a belypénz 
díjszabás tervezetében foglalt szabványok 
oly annyira egyszerűek világosak és köny 
nyen érthetők e hogy u. azon adott eset 
többek által annak alapján egyenlő díjtétel
lel rovatnék meg, hogy tehát legalább bi
zonyos fokig ha kisem zárja a tévedés 
lehetőségét, biztosítékot nyújt-e arra nézve, 
miszerint az elárusítók az esetek legtöbbjé
vel nem fognak illetéktelen helypénzekkel 
sujtatni és ha igen, a felügyelő közegek ál
tal a visszaélés azonnal és a legnagyobb 
köny nyüséggel fel lesz deríthető.

Annak kitudhatása czéljából hogy va
jon az uj helypénz díjszabás tervezetben 
foglalt szabályok az alábbi kivánatomnak 
megfelelnek e a város közjava érdekében 
egy kísérleti eljárást hozok becses engedel- 
mével javaslatba.

Ugyanis 5 mindennapi eladásnál és 
forgalomnál nagyon is gyakori esetet sorolok 
fel. a mennyiben t. uraságod ideje megen
gedi. és szintén kiváncsi tudni, hogy vájjon 
50 különböző egyén u. azon esetet a díjsza
bás tervezet alapján hogyan bírálja el, le
gyen szives a tanács által megküldött hely
pénz díjszabás tervezet alapján az egyes 
kérdéseket megfejteni s az adandó feleletet 
hozzám akár rövid utón akár posta utján 
f. hó 25 éig megküldeni.

A kérdésekre adandó feleletek összege 
megadja a választ arra is, megfelel-e a vá
ros érdekeinek a díjszabás tervezete vagy 
nem ?

A k é r d é s e k  k ö v e t k e z ő k :
I. Valaki egy kocsin 20 zsák burgonyát 

hoz a piaczra 19 zsákot a kocsin hagy, 
egyet a földre állít, kérdés minő összeg fize
tendő általa helypénz fejében?

H. Valaki egy kocsin 3 kosár gyü
mölcsöt. 1 kosár tojást, egy bádog edényben 
12 liter tejet, és alul a kocsiban elterítve 
mintegy 3 mérő burgonyát hoz be, kiá’lva 
a piaezon a burgonya kivételével, mindent 
a földre rak s elfoglal 8 méter tért, kér
dés mit fizet helypénzfejében ?

III. Valaki kocsin tartályokba he
lyezve összesen 25 liter, egy másik hátán 
vitt tartályba szintén 25 liter tejet visz be, 
slőre történt megrendelés folytán házhoz 
szállítja, kérdés mennyit fizet egyik meny
nyit a másik.

IV. Egy vidéki míírus belépti dij mel
le tt kép kiállítást rendez, s e czélra a fő 
utezában bolt helyiséget bérel, melynek fa
lait 80[y méter területen képekkel téllé ag
gatja. kérdés a szabályzat szerint fizet-e

helypénzt, □  méterenkint mennyit, s az 
összeg a falnn elfoglalt terület után számi 
tátik e vagy a bolt padlójának térfogata után, 
mely az esetben 160 □  méter; s hogy váj
jon a dij egyszer s mindenkorra avagy na
ponkint jár-e meg ? .........................

Végre V. Vájjon azok akik részére 
vasúton vagg fogatokon naponkint tej szá- 
litatik be a czélból, hogy azt nyilt üzletben 
eladják, avagy egÁas megrendelők részére 
aztán a házhoz küldjék akár megbízottjaik 
nak kiszolgáltassák, kérdés a szabályzat 
alapján fizetnek-e helypénzt, és ha igen, ki 
tői lesz az és minő összegbe beszedendő, a 
rendelőtől, az eladótól az eladott közvetítő 
töl vagy a fogyasztótól.

Pécsi kiállítás.
A kiállítási végrehajtó-bizottság e na

pokban bocsájtott ki körlevelet a kiállítók
hoz felkérve őket, a térdij I. felének e hó 
20 ig leendő befizetésére. E terminus meg 
hosszabbittatott f. évi április hó 6 ig azon 
hozzáadással, hogy a kik ezen újabb határ 
időig sem fizetik be a térdij első felét, a 
kiállítók sorából töröltetni fognak, mert a 
bizottság a legközelebb megkezdendő épít
kezésnél csak azok számára gondoskodik 
helyről, kik a térdij első felének idejében 
való befizetése által némileg biztosítékot 
nyújtanak, hor y a kiállításban csakugyan 
részt is vesznek. A bizottság e tekintetben 
szigorúan fog eljárni, mit annyival is in
kább megtehet, mert a kiállítók száma az 
ezeren jóval felül van már és újabb tuda
kozások és jelentkezések még folyton ér
keznek.

Újabb adományok a pécsi kiállítás ja  
vára. A pécsi takarékpénztár, mely a bőkezű 
nagylelkűséggel gyakorolt jótékonyságot 
emberbaráti **8 jótékony intézeteken ki vül 
közhasznú vállalatokkal szemben is dicsére
tes mérvben gyakorolja — a pécsi kiállítás 
czéljaira 500 irtot szavazott meg ez idei 
rendes évi közgyűlésén. Ilyen tekintélyes 
oldalról érkező ily jelentékeny támogatás 
a kiállítás intéző tényezőire kétségkívül hat
hatós buzdításul fog szolgálni s a sikernek 
egyik jelentős garantiáját képezi.

Zelesny Károly pécsi fényképész 13 
frtot adományozott a kiállítás czéljaira.

*
Dr. Roboz Zoltán Tolnamegye filo- 

xeraiigyi biztosa s kiváló képzettségű ter
mészettudós, ki csak a napokban érkezett 
meg a rajnai borvidékeken te tt tanulmány 
útjáról, a kiállítási bizottsághoz intézett 
levelében megígérte, hogy az indítványa 
folytán a pécsi kiállítás a la tt Pécsett ren 
dezendő filoxera congressuson szívesen elvál 
lalja a főelőadói tisztet.

Több vidéki lap tudomást vévén a 
pécsi filoxera-congressusról, melegen ajánlják 
hatóságaiknak és a gazd. egyleteknek, hogy 
a congressnsra, mely nagyon is életbe vágó 
és minden szőllősgazdát érdeklő ügygyei 
fog foglalkozni, képviselőket küldjenek. Kii 
lönben a gazdaság, és szőllőszeti egyesüle
tek a congressusban való résztvételre a ki
állítási bizottság által is raeghivatnak majd.

Gróf Somssich József újlaki gazda 
ságából nemcsak saját termelésű rizst küld 
a pécsi kiállításra, hanem — mint a „So- 
mogy“ írja — Seffer ka-znár. ez értelmes 
és szakértő gazdatiszt, küld még földihodza- 
pálinkát is, melyből 5 —6 akót szokott főzni 
évenként, s lehetőleg kukoriczából készült 
olajt is mutat be.

*
Kiállítási bejelentések folytatólagos 

kimutatás?. :
Trabert Teréz Pécs, olajfestmények. 

háhnúndy József né Pellérd, kézi munka. 
Medinácz Amália Dárda, kézi munka. Gauser 
Bálint Mohács, lakatos munka. Hideg Mihály 
T. Szakály, lovak. Kelner Borbála Pécs, ké 
zimnnka. Schmid András Árpád, tehén és 
borjú. Kltinberger S. Szepes Béla, borovicska.

Friml Antal Kisfalud, bor. Gróf Széchenyi 
Ferencz taraóczai uradalma, sertések. Bagoly 
Andi ás Botyka, borok. Edenhofer Mihály 
Pécs, liszt, dara. Tanczer András Pápa, 
evőeszközök, ollók stb. Szávoszt Alphons 
Budapest, gazdasági vetőmagvak. „Gyakor
lati Mezőgazda" szerkesztősége Kassa, a 
„Gy. M.“ 1887. és 1888. évfolyama. 0 zv. 
Führhan Józsefné Pécs, bor. Angyal Alajos 
Szegszárd, czipők. Knapp és Sleiner Buda
pest, czégtáblák. Borhegyi János Budapest, 
pinczeszerszámok. Kalmár Péter Budapest, 
fényképek. Miskolczy Ármin Mohács, búza, 
kukoricza. Reimbury Karolin Pécs, kézi
munka. Hegedűs Imre Pécs, bor. Pécsi szé
kesegyházi uradalom, gabonanemü. Wurster 
Antal Pécs, bor. Száger Sebestyén Árpád, 
borok, Bertalits József Kaposvár, borok. 
Todtenbir János Lengyel, honvéd-tiszti zub 
bony. Ifj. Sedltnayer József Lengyel, kerti
terv. Pécsi közs. nép- és polg. iskola értesítők, 
isk. dolgozatok, háziipari czikkek, női kézi
munka stb. Müller József Bonyhád, zene
szerzemény. Welicze József Pécs, szipkák, 
pálezák stb. Marék Nándor Apatin, köteles
munkák. Geisz László A*-Hencse, szarvas- 
marhák. Milheisler Mari Pécs, csinált virág. 
Posch Mihály Pinkafő, lópokrócz, posztó. 
Szomju Mihály Szegszárd, vasszekrény és 
lakat. j

Különfélék.
— József-nap. A „hivatalos" tavasz 

kezdete. Akár hideg, zordon, akár langyos, 
meleg az idő, a naptári számítás szerint 
József-napkor kezdődik a tavasz. Eszerint 
a tavasz hétfőn vette kezdetét. De nemcsak 
azért nevezetes e nap reánk, mert a várva- 
várt kikelet hirdetője, hanem azért is, mert 
a mi kedves szerkesztőnk e napon üli sze
retett jó családja, barátai és tisztelői köré 
ben boldog névnapját. Mint minden évben 
úgy az idén is kedélyes vacsora volt szer
kesztőnk lakásán s igen díszes vendégko- 
szoru foglalt helyet az ünnepelt „Józsi 
bácsi" vendégszerető asztalánál. Ott volt 
többek közt Zsinkó István kanonok, Pataky 
Lucidus irgalmasrer.dü főperjel, Szász Gyula 
kataszteri igazgató kedves családjával, Wer
bőczy István fögimnáziumi tanár, az irg. 
rendház több tagja, stb. stb., mindmegannyi 
köztiszteletben álló derék férfiú. Egyik fel- 
köszöntő a másikat érte. Mi is e lap sze
rény munkásai örömmel üdvözöljük lapunk 
szerkesztőjét 8 kívánjuk, hogy kedves jó 
családjával a jó Isten soká, soká éltesse!

— Dr. Ágai Adolf Pécsett. A „Borsszem 
Jankó" szerkesztője, a kitűnő humorista va
sárnap érkezett Pécsre a kereskedelmi ifjú
ság meghívására s délutáni 6 órakor tarto tta 
meg fölolvasását a tornacsarnokban. Fölol
vasásának tárgyát Svéd és Norvégországban 
te tt utazása képezte; különöse., foglalkozott 
Stockholmmal s a norvegiai vízesésekkel. 
Útleírása és a nagy vízesés ismertetése va
lóban rendkívül érdekes és szellemes volt; 
nyelvezete választékos, kbltőileg szép. A 
helylyel közzel fölcsilláinló humor igen kel
lemesen fűszerezte a különben komoly tár 
gyű leírást. A közönség nagyrésze azonban 
nem értette meg Agai halk szavait a rossz 
akusztikájú csarnokban s innét van, hogy 
sokan nem voltak megelégedve. Az intelli
gens hallgatóság és a fölolvasóhoz közelebb 
ülők nem csak, hogy nagy élvezettel hallgat
ták Agait, de elraga Itatásukban viharos táp 
sokkal s éljenekkel tüntették ki. A fölolvasás 
éppen egy teljes órát vett igénybe. Este 8 
órakor a kereskedelmi ifjúság helyiségében 
társas vacsora volt, melyen körülbelül 80 an 
vettek részt. A toasztok hosszú sorozatát 
Fürst Gyula egyleti főjegyző nyitotta meg. 
melegen üdvözölve az ünnepelt humoristát, 
mire Agai igen szép köszönettel válaszolt. 
Utána Engel Lajoj a vendégekre emelte 
poharát s Griinjnith Ignácz Agait, mint 
jeles irót s kitűnő humoristát éltette. Feiler 
a pécsi hírlapírók nevében köszöntötte föl 
sikerült beszéddel Agait, a derék kollegát. 
Steiner Sámuel a hírlapírókra ürítette po 
harát, mire Haksch Lajos emelt poharat.

sonló dolgokról, melyek Tamás barátunkat! 
kiválólag érdeke' k, s melyekhez kiválólag 
értett is.

De nem mutatta, nem akart dicsekedni i 
sokoldalú-ágával, s csak hallgatva gyönyör-j 
ködütt al bán a kis ügyes színésznőben, a 
ki oly csábosán tudja játszani szerepét. A 
ki neki olyan szép darabokat játszott a i 
zongorán Schophintől. Schubertul, sőt magá-j 
tói Liszttől is, s mikor megtudta, hogy Fe
hér ur mégis legjobban szereti a m agyar! 
dalokat, hát egymásután eljátszta a kis nyu- 
lat. a körösi lányt, a kék nefelejcset, a 
csak egy szép lány van a világon, sőt még 
csicsónét is. Nem csak eljátszta, hanem el 
is énekelte s ezzel olyan lelkesedésbe hozta 
Tamás barátunkat, hogy maga is rágyújtott 
s versenyt énekelt Laura nagysámmal.

Edd g is szerelmes volt, de a látogatás 
után épen fülig bele szeretett. Eddig csak 
fél bolond volt, de most már egész bolond lett.

Mikor haza ment a boldogságtól félré 
szegen, megeskiidött, hogy nem ö, egy óráig 
sem vár tovább, hanem holnap lesz a napja, 
megkéri a leánj t.

Mégis kérte, meg is kapta, el is vette 
s egy hónapra rá már útban volt vele hí
res venee: iába, a hová az ő kedves kis Lau- 
rácskája már oly régóta vágyódott.

Hálóra hó múlva ismét haza érkeztek 
Budapestié, a hol ezalatt a háznak első eme 
letét fényesen berendezték az uj pár foga
dására.

És itt kezdődik már a tulajdoképeni 
regény.

A felesége a világ legboldogtalanabb 
asszonyának érezte magát. Mindig csak só 
hajtozott. nem ta lá lta  kedvét, örömét sem
miben. Fanvar mosolylyal, unottan fogadta 
férje minden előzékenységét, szótala,n 
szórakozott, migrainben szenvedd histerikus 
dáma volt, a ki magának is, szegény Tamás 
nak is ugyan csak megkeserítette az életét.

A szegény egy raarhakereskedő, ki 
őszintén imádva a feleségét mindent elküve 
tett, hogy jó kedvet, örömet szerezzen a 
számára, de biz az sehogy sem sikerült. A 
legágdrább ajándékokkal halmozta el, de ez 
zel is csak pilanatnyi örömet tudott szerezni 
neki.

Megköszönte úgy im mel-ámmal ,ny if  nyaf 
hangon, de azután rögtön migrainról panasz
kodott s kétségbe ejtette a szegény egy- 
ügyü embert.

A dolog nyitja az volt, hogy ez a 
szegény asszony csakugyan boldogtalan volt.

Megverte őt az a tündér, a ki, min 
denkit megver, a ki szerelem nélkül köti 
össze sorsát valakivel s úgy szólva pénzért 
adja el magát.

Mert talán mondanom sem kell, hogy 
akkor sem szerette férjét a mikor hozzá 
ment. A miiveltségbeli külömbség mindig oly 
nagy v°lt közöttük, a mit még a bankó sem 
hidalhat át, különösen férj és nő között, s 
bizony szegény Tamás nem tudott neje szi
vébe beférközni. Épen olyan üres az most 
is, mint midőn a teplomban elhazudta az 
igent.

De volt etry más., talán nagyobb baj 
is. A fiatal nőnek nem volt igazi erkölcsi 
érzéke, a kötelességet nyűgnek tekintette; 
a házasság iránt semmi érzékkel nem birt, 
szive tilto tt bűnös gyögyörök után sóvárgott. 
Szóval elméje szive egyaránt meg volt ro
molva, fertőz tét ve.

Elrontották, megfertőztették azt a Zola, 
Montepin stb. féle regények, melyek a bűnös 
viszonyok gyönyöreit, vigalmait, szerelmi 
őrjöngéseit oly csábosán rajzolják, hogy má
morba ejtik, 8 örvénybe rántják a tapaszta
latlan sziveket.

Fiatal volt, szeretni vágyott, s mint
hogy férjét nem szerette,, sőt lenézte és 
megvetette, mindig és foly vást arra gondolt,

csak arról ábrándozott, hogy hol, mikor je
len meg már ama bűvös lovag, a ki meg- 
ismertetendi öt a szenvedély ama csábosán 
festett izgalmaival. Még nem is ismert sen
kit, s azon ismeretlen előtt már előre fel 
törte szivét. Akár mikor érkezik nyitva ta  
lálandja.

Ha szegény lett volna s munkával 
kellett volna megkeresnie kenyerét, talán 
megmenekül, igy okvetlenül elesik.

Az unalom, a dologtalanság úgy szól 
ván rákényazeritették a beteg a lázas kép 
zelödésekre.

Csak még az alkalom hiányzott s a 
csábitó, az áldozat már készen várta őket, 
s elvolt határozva és szánva az első hivó 
szóra az örvénybe vetni magát.

Ez is megjött nem sokára,
Fürdő idény volt s Laura azt mondta 

férjének, menjünk Füredre.
Másnap már ott voltak. Laura unalom 

ból használta a fürdőt, térje azonban egész 
buzgalommal és lelkiismeretesen, mert meg 
volt győződve, hogy ez hasznára lesz egész
ségének. Pedig úgy okoskodott, hogy az 
egészség olyan, mint a pénz, soha se lehet 
belőle elég sok.

Egy nap a sétányon Laura nagysám 
egy fiatal embert vett észre a ki sóvár sze 
mekkel és tekintettel kisérte őt sétájában, 
s szerelemitas arezot mutatott, valahányszor 
csak közelében mutatkozott.

Szép magas fiatal ember volt, rendkí
vül elegáns magatartással.

Laura szive megdobbant. A  szikra 
lángot fogott, a boldogtalan asszony az is
meretlenben a bűvös lovagot ismerte fel.

Alig két nap múlva már oly arczczal 
és mosolylyal viszonozta az ismeretlen sóvár 
tekintetét, mely azt mondta: merj!

És az ismeretlen mert. I

Várady Ferencz, majd ismét Haksch Lajos
humoros toasztokat mondottak, mely nagy 
derültséget keltett. Nagy hatással beszéltek 
dr. Nemes Vilmos és dr. Loewy Lipót. A 
mohácsi kereskedelmi ifjúság egyletének 
küldötte a testvériségre emelte poharát. 
Toaszt toasztot ért s úgy éjfél után 1 óra 
tájban oszlott szét a kedélyes társaság.

—  Az uj hadügyminiszter. Gróf Bylandt 
Rheidt Arthur táborszernagy a hadügymi- 
niszterségtől saját kérelmére fölraentetett s 
helyébe br. Bauer Ferdinánd táborszernagy, 
a 2-ik hadtest parancsnoka s bécsi parancs
nokló tábornok neveztetett ki hadügyminisz
terré. A király egyúttal igen meleg hangon 
emlékezik meg Bylandt-Rheidtnek csaknem 
tizenkét éven á t teljesített hadügyminiszteri 
szolgálatairól, kijelenti, hogy csakis a leg- 
öszintébb sajnálattal engedhet egészségi okból 
eredő nyugalmaztatási kérelmének s végül 
személye és hadserege körül szerzett kiváló 
érdemeinek elösmeréseül a Szént-István-rend 
nagykeresztjét adományozza neki. — Kató 
nai körökben hire jár, hogy Bauer helyére 
Rudolf trónörökös fog kineveztetni bécsi 
hadtestparancsnokká egyúttal altábornagyi 
rangjáról táborszernagygyá léptetik elő.

—  Halálozás. Dömötöri Németh Bor
bála — Németh Ignácz megyei tiszti 
ügyész nővére — 20 án reggel életének 
62-ik évében több heti szenvedés után meg
halt. Temetése csütört. d. u. 4 órakor megy 
végbe a Mária*utcza 12 ik számú házból. 
— Kelemen Ákos e hó 19-én zsenge élete 
14-ik havában elhunyt: — Merkle Gusztáv, 
a helybeli adóhivatal I. oszt. hivatal szol
gája folyó hó 17-én, életének 63-ik, boldog 
házasságának 32-ik, lelkiismeretes szolgála
tának 39-ik évében, jobb létre szenderült. 
Temetése, melyen jelenvolt a pénzügyigaz 
gató, adóhivatali főnök, szám és adótiszt 
ismerősei és kollegáin kívül a veterán-egy
let zászlóval és zenével, folyó hó 19 én 
ment végbe. — Zombory Margitka, Zom- 
beri Géza veliui gazdatiszt féléves kis 
leánykája' kinek neve még pár nappal 
ezelőtt mint gyászoló szerepelt nagy atyja 
néhai Kerek Sándor turonyi ref. lelkész 
gyászjelentésé, e hó 17-én meghalt. Teme
tése 18 án — nagyatyja nevenapján — 
ment végbe. — Mózessy Imre nagyharsányi 
körjegyző e hó 15-én meghalt 70 éves ko
rában, hosszas szenvedés után. Temetése 
nagy részvét mellett 17-én volt N agyH ar-i 
sányban.

—  Fegyveres rablók. Megyénkben a 
múlt hét végén fegyveres rablók, számsze- 
rint kilenczen jártak  s szegénylegények 
módjára be-beköszöntöttek egyik-másik pusz 
tán egy kis vacsorára, egy ital borra meg 
egy kis aprópénzért. Értesülésünk szerint 
az iványi pusztán két Ízben is voltak, a 
bérlőt keresték, de hát nem volt „Szerencsé 
jük" hon találni. Több helyen az utak felöl 
kérdezősködtek, hogy vájjon, merre vezet 
az ut ebbe, vagy amabba a községbe. Eb 
bői kitűnik, hogy a rablók nem baranya- 
megyeiek. A veszedelmes jövevények nagy 
rettegésbe ejtették azon környékek lakosait, 
a melyeken átvonultak, A retteget vendé
gek „húzásáról" jelentés tétetvén, a csen 
dőrség azonnal megindult nyomozásukra. 
Nyomra akadtak ugyan, de elfogni nem 
voltak képesek a rablókat, mert hirtelen 
eltűntek. Nagy a  valószínűség benne, hogy 
a szomszédos Somogyniegyéből látogattak el 
hozzánk és Slavoniába törtek át.

—  Szölömetszési előadás. Folyó hó 
21-én (szombaton) délután 2 órakor a pécsi 
szőlősgazdák egylete által fenntartott kísér
leti szŐllötelepen (Szigeti külváros iskola 
kertjében) Dezső Miklós gyakorlati sző
lő metszési előadást ta rt, melyre felhívjuk 
a t. érdeklők figyelmét.

—  A vöröske reszt-egylet közgyűlése. 
A vöröskereszt-egylet bárányamegyei vá 
lasztmánya és pécsi fiókegylete e hó 20-án 
délután 3 órakor ta rto tta  évi rendes köz
gyűlését a városi népiskola II. emeletének 
nagytermében. A meglehetős nagyszámú 
választmányi és fiókegyleti tagok közül 
csak néhányan jelentek meg a gyűlésen,

Délután — midőn férje fürdőbe ment 
a vendéglő szoba leánya levelet nyújtott á t 
neki.

Az ismeretlentől volt.
Megírta neki, hogy száműzött bujdosó, 

politikai menekült, hogy meg látta  őt és 
örökre vége szive nyugalmának, s midőn tá
voznék, csak azért esdekel, hogy csak egy
szer legalább egyetlen egyszer beszélhessen 
vele s gyönyörködhessen azon angyal édes 
hangjában, a kinek birtokáért életét szive 
összes vérét kész volna oda adni.

Ez a levél Kamii névvel volt aláirva.
Mintha csak az ördög mondta volna 

tollba e levelet, — minden benne volt, a  mi 
egy beteg képzelődést felizgathat.

Ez ő a bűvös lovag! sóhajtja gyönyör 
teljesen a nő, s másodszor is átolvasta a csá
bos levelet.

Mit mondjak annak a  szegény fiatal 
embernek? kérdé a szobaleány.

Hozza ide! Felelte Laura minden ha 
bozás nélkül.

Eszébe jutott egy párizsi adoma, melyet 
épen az nap olvasott, mely épen egy hozzá 
hasonló helyzetben levő nő egy jó ötletéről 
szólt, azt akarta alkalmazni.

— Most nem sokáig, mert férjem min 
den pillanatban haza érkezheztik. De ta lá l
tam módot, mely önnek megnyitja lakásunk 
ajtaját, meg férjem bizodalmát. íme vegye 
e gyémánt karpereczet, azt fogom mondani, 
hogy elvesztettem, férjem nagy jutalm at fog 
kitűzni a megtaláló részére, mert a gyémán
tok nagy értékkel bírnak. Ön haza hozza a 
karpereczet s nem fogadja el a jutalmat. 
Akkor ön házunk barátja lesz, s a többiről 
beszélünk akkor! Most sietve el mert férjem 
minden pillanatban haza érkezhetik.

Egy szenvedélyes kézszoritás — s a 
fiatal ismeretlen elrohant.

melyet Mendlik Ágoston apátplébános elnök 
nyitott meg rövid beszéd kíséretében. Hang. 
súlyozta az egylet humánus ezéliát, hogy 
t  í. háború esetén a sebesük katonákat 
segélyezi és ápolja ; mire azonban — hála 
az égnek — mióta csak az egylet fönnáll, 
szükség nem volt. Ez az anyagi gyarapo. 
dást hozta magával, melynek forrásai at 
idén a jól sikerült álarczosbál s a takarék- 
pénztár által mint minden évben, úgy 
idén is adományozott 50 frt, melyért elnök 
köszönetét szavaz a nevezett intézetnek. Az 
anyagi gyarapodás folytán a főczél mellett 
egyéb humánus czélokra is adakozhattak, 
íg y  például a dúló elemek folytán nyo- 
mórba kergetett árvíz és tűzkárosultak 
Föl segélyezésére nagyobb összeget adhattak, 
továbbá az építendő pécsi szegényház ja. 
vára is kerül a  rendelkezésre álló pénzből. 
Hogy az egylet ily örvendetes módon fönáll 
s gyarapszik, azt a tagok, különösen a 
választmány s a tisztikar buzgósága ered
ményezte, a miért is elnök nekik köszönetét 
mond 8 őket további munkálkodásra buz
dítja. Hasonlóképen elismeréssel és köszö
netkifejezés mellett emlékszik meg a helyi 
sajtó üdvös és előzékeny támogatásáról, e 
végül az egylet jegyzőjének Tróber Aladár- 1 
nak és pénztárosának Moravitz Lajos nyug. I  
őrnagynak is melegen köszöni meg az I  
általuk kifejtett fáradhatatlan tevékenységet I  
Fölolvastatott a beérkezett választmányi g 
jelentések s a számvizsgáló bizottság jelen- 1 
tése a beérkezett számadásokra vonatkozólag. I  
1. A baranyamegyei választmánynál 1886-ik K 
év végével m aradt 1803 fr t 46*,, k r.; I  
1887. év a la tt befolyt 847 frt 69 kr.; I  
miből k ia d o tt: a budapesti központi igaz- I  
gatóságnak az alapszabály értelmében járó 1 
jutalék fejében 406 frt 37*, k r . ; segélye- f  
zésekre a megyében 24 f r t ; a tűz és vizkáro- |  
sultaknak hazánkban 40 f r t ;  az egyleti I 
imok jutalm azására 20 f r t ; az egyleti I  
szolga díjazására 25 f r t ;  tisztogatás és 1 
Fűtésért 3 f r t ; nyomtatványok. Íróeszközök- I  
ért és köiyvkötőnek 27 fr t 48 kr., össze- |  
sen : 545 frt 85*/, kr., maradvány: 301 |  
fr t 83 kr., s igy az 1888. évre a választ- f 
mányi pénztár javára  áthozatott 2105 frt f  
30 kr. I. A pécsvárosi fiókegyletnél 1886-ik 
év végével maradt 871 fr t  66 k r . ; 1887-ik 
év a la tt befolyt; a pécsi takarékpénztár 
adománya fejében 60 f r t ; 235 rendes tag
tól 42 f r t ; az álarezos bál jövedelme tett 
246 frt 2 k r t ; kamatok 31 fr t  40 kr., I  
összesen 653 fr t  42 k r t  ; k iad o tt: két \ 
betegkocsi után, szállítási és póstaköltsé- 
gekért 286 frt 21 k r , ; a tűz- és vizkáro- 
sultaknak hazánkban 40 f r t ; a baranya- .' 
megyei választmány pénztárát illető évi ■» 
járulék fejében 388 frt l 1/, kr. ; összesen I  
814 frt 221,, k r . ; 1888. évre áthozatott I
tehát 710 f r t  85*/, kr. — III. A fiókegy- I
letek. Az 1887-ik év végén áthozatott a 
mohácsi járási fiókegyletnél 168 frt 57 kr.; 1 
a bar.-sellyei fiókegyletnél 163 frt 92 k r .; 1
a szt.-lőrinczi fiókegyletnél 117 frt 1 , k r.; 1
a siklósi fiókegyletnél 79 frt 60 kr.; ■ 
a bar.-baáni fiókegyletnél 75 fr t 63 k r.; í  
a villányi fiókegyletnél 56 ír t  66* , k r . ; I  
az üszöghi fiókegyletnél 29 frt 35 kr. A 
pécsváradi (1886 és 1887. évre), a herczeg- I  
szöllősi és pécsjárási fiókegyletek számadásai ^ 
még nem érkeztek be. Összes egyleti vagyon |j  
1887. évben te tt 3698 frt 71*, kr. — A % 
vidéki fiókegyleteknél tapasztalható szét- 
züllés is szóba jővén, a gyűlés elhatározta, 
hogy azok körében nagyobb tevékenységet £ 
kifejtendő, fölkéri a főispánt, mint a ki a 
társadalmi téren hathatós közbenjárásával I  
legjobban segíthet a dolgon, hogy ismert I  
fölelevenitő tehetségével működjék közre a i  
vidéki egyletek elsatnyulásának meggát- I  
lására. Ezzel az ülés befejeztetett.

— Vallásoktatás kutyakorbácscsal. A 
„Néptanoda" a következőket írja : A duna- |  
gőzhajózási társaság pécs bányatelepi isko- |  
Iájában a plébános — különben összeférhet- 
len, izgága ember — mint értesülünk, 
kutyakorbácscsal já r  a hittani órákra s ez 
uj találmányu tanszerrel oltja az ifjúságba 
a szeretet vallás magasztos tanait s lég- , 
utóbb is úgy ta lá lt egy fiút megütni, hogy

És úgy is v o lt! Fehér Tamás 2000 s  
fr t ju talm at tűzött ki a 10.000 frtot érő 
karperecz megtalálójának s Kamii haza hozta 
azt, de rosszul értette a nő utasítását s el- a  
fogadta a  jutalm at s hálálkodva távozott. ■

Laura nem lá tta  őt többé s midőn két a  
három nap is eltelt, a nélkül, hogy az is- 1 
meretlen csak legkissebb életjelt is adott 1 
volna magáról, — gyanúja ébredt, elment |  
az ékszerész boltba megnézetni gyémántjait a  
— Ki voltak cserélve hamis kövekkel! Be- . 
látta, hogy egy gyalázatos iparlovagnak 
esett áldozatul, s e csalódás, ez első, de a % 
legnagyobb félig összetörte szivét.

Egy kis visszaesés következett; kisér- ■*; 
letet te tt  megszeretni férjét s megkísérlem 
azt, hogy jó nő legyen. Nem ment! Nem 
volt rossz, de nem volt jó.

Pedig Fehér Tamás mindig gyengéd 
és szeretetteljes volt hozzá! Kárba veszett j |  
nem indította meg szivét, — még józan w 
eszét sem tudta  meghódítani.

És még drasztikusabb megrászkódásnak * j 
kelle bekövetkeznie. Az is megjött.

őszkor utazni vágyott. Fehér Tamás * 
csak annyit kérdezett: hová?

Németországba!
Midőn Drezdában a  pinezér a reggelit 

a szobába vitte, Laura teaintete véletlenül 
reá tévedt. Hangosan felsikoltott felismerte á 
Kamiit.

Szerencsére férje nem volt a szobában.  ̂
Soha sem tudott meg semmit, — de Laura J 
is lemondott rajongásairól. Megkísértette 1 
boldognak lenni, — de ez csak annyiban si
került, hogy férjét nem tette  egészen bol
dogtalanná.

A  pénz nagy hatalom de nem minden- ^
ható.
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majdnem szemét viazité s vagy két hétig 
nem látogathatta az iskolát. Es a plébános, 
ki a vallási érzést ily érzékenyen — nem 
annyira bensőleg mint külsőleg észlelhető 
eredménynyel — fejleszti, mindezt büntet
lenül cselekedheti, mert egy részt felsőbb 
meghagyásra missiót teljesít — küzdve a 
községi iskola ellen, másrészt meg tudja, 
hogy a szegény bányás nép nem igen mer 
panaszra menni, ha csak nem akarja szol
gálatát koczkáztatni. És ilyen urak aztán 
mentik a vallást az „átkos liberalismus" 
ellen ! Különben legközeleb b visszatérünk a 
lelki atya egyéb viselt dolgaira is. És hát 
csakugyan igaz volna ez ? !

— Öngyilkosság. Hétfőn virradóra kö
télen lógva halva találták Sirisaka András 
tabakost, az öreg honvédet, a kit csak úgy 
ismert az egész budai külváros, mint „tü
zérét, mert a 48- és 49-iki szent szabadság 
harczban „tüzér" minőségben szolgált a hár
mas szinü — nemzeti zászló alatt. A sze
krénye ajtajára tettének elkövetése előtt a 
következőket irta  az öreg: Járány i József
nek adtam kölcsön 60 frtot, majd ismét 70 
irtot fára. Átok a Járányi házra, átok 8 
gyermekére. Az asztalra szintén irt krétá
val egyet mást és pénzt hagyott hátra a 
házbérre s nehány apróbb tartozásának ki- 
egyenlitélére, majd újra megismételte a bor
zasztó átkot. Valóban megdöbbentő eset. A 
szörnyű te tt elkövetése napján, azaz vasár
nap még a Graumanu-féle vendéglőben jó 
étvágygyal vacsoráit s kártyázott az öreg. 
Innét elment Ivánovies vendéglőjébe, itt is 
megivott egy pohár borocskát s haza men- 
vén, fölakasztotta magát a szoba mester
gerendájára. A szerencsétlen ember halála 
örök rejtély. Mindenki derék, becsületes, 
józan életű embernek ismerte. — Az öreg 
„tüzér" 36 ütközetben vett részt s minden
kor bátran szembe á llt a halállal s most 
gyáván meghátrált az élet elől. Valóságos 
tanulmány tárgyául szolgálhatna a rejtélyes 
eset s bő anyagot nyújtana lélektani követ 
keztetésekre Egy hatvau éves agg és már 
nem bírja bevárni azt a pár röpke pillana
tot, mely őt sírba vitte volna ; egy lábbal 
ott állott már a sir szélén s nem tudta be
várni a természetes halál hideg leheletét, 
mely őt koporsóba terítette volna, hanem 
kötelet ragadott s önkezűleg oltotta ki el
aggott életét. Valóban borzasztó!

— Mohácsi csendélet. Múlt vasárnap 
éjjel 5 411 órakor hatalmas lövés riasztotta 
fel álmából az országút (német-)utcza lakói
nak egy részét. Eleinte azt hitték, hogy 
tűz van. Mivel azonban sem második lövés 
nem következett, sem vészharang nem hal 
látszott, azt gondolták, hogy valaki bizo
nyára tolvaj elriasztása czéljából lőtt. Es 
csakugyan úgy volt. Az említett utcza egyik 
legszebb házának gazdája hallván, hogy 
kutyái szokatlanul sokat és erősen ugatnak, 
puskáját fogva kiment szép csendesen s a 
mint kissé szétnézett, egy embert lá tott a 
saját udvarát a szomszédétól elválasztó fa
lon guggolni, ki lejönni szeretett volna, de 
a kutyák nem engedték. Ezen, minden va
lószínűség szerint lopni akaró egyén elriasz
tására a házigazda kilőtte fegyverét. A tol
vaj a durranás hallatára akkorát ijedt, hogy 
bukfenczet hányva esett le a falról — sze
rencséjére nem az említett házi gazda, ha
nem a szomszéd udvarába.

— Elsülyedt hajómalom. A jég a Dunán 
csütörtökön délután megindulván, a Mocs
kosban (Mohács alatt) telelő hajómalmoknak 
neki ment és Toldy József városi képviselő 
malmát annyira összezúzta, hogy az elsü
lyedt, miáltal nevezett malomtulajdouos 
8—900 frtnyi kárt szenvedett. — Ezenkívül 
több ladik és csónak ment tönkre a jégzaj
lás folytán.

— Eltörött a mozdony kereke. A Pécs
ről Mohácsra közlekedő reggeli helyi vasúti 
vonat múlt pénteken másfél órai késés után 
érkezett Mohácsra. A késés oka az volt, 
hogy midőn a vonat a villányi állomásból 
elindult, a mozdony kereke eltörött és igy 
Mohácsra kellett táviratozni más mozdonyért.

— Izgalmas jelenet a Duna jegén. Múlt 
hétfőn Duna-Szekcsön vásár lévén, Írja a 
„Mohács és Vidéke", egy mohácsi horvát 
ajkú földmives a mohácsi szigetből Baar 
községgel szemközt a Duna jegén át akarta 
két ökrét a vásárra vezetni, a mi nagy 
vakmerőség volt, mert a meleg időjárás és 
az előző napokon való esőzés folytán a Duna 
jege már korhadt volt. Daczára ennek az 
atyafi — egy rokona és szolgája kíséretében 
— mégis megtette a veszélyes utat. Midőn 
azonban az ut nagyobb részét már megtet
ték, előbb az egyik, majd pedig a másik 
ökör a la tt is beszakadt a jég s az állatok 
a vízbe estek. Szerencsére az emberek alatt 
nem szakadt be a jég s igy kettőnek sikerült 
köteleken a viz felszínén tartan i az ökrö
ket, mig a harmadik elment á t Baarba se
gítségért. Néhány jószivü baari gazda köte
lekkel és dorongokkal el is jött a hely 
színére s bár az egyik baari ember a la tt is 
beszakadt a jég — ez is ki tudott mene
külni s a két jármas állatot is sikerült ki 
emelni a vízből; a vásárra azonban nem 
lehetett hajtani, mert annyira megdermed
tek, hogy kocsira kellett emelni s igy haza
szállítani.

— Vandalizmus és hatóság elleni erő
szak. A sombereki határban a „Gardián" 
nevű szőlőhegy keleti részén több szőlőben 
a lugasokat, szőlövesszőket, fiatalabb gyü
mölcsfa csemetéket kitörték, legázolták, a 
présházak ablakait és cseréptetőzeteit bever
ték. A csőszök az esetet bejelentvén Som
berek bözség birájának, ez mint a községnek 
a bűnügyek előleges kinyomozására szüksé
ges első intézkedések foganatosítására hivatott 
rendőri közege másnap a csőszök segédkezése 
mellett helyszíni szemlét eszközölt — s 
minthogy úgy talá lta , hogy a vandalizmus 
helyszínéről a lábnyomok Nikolits Miklós 
présházáig vezettek, megjelent a présháznál 
8 felhívta az ott levőket, hogy annak kidé 
ritése végett, vájjon lábbelijeik (papucs és 
csizma) beillenek-e vagy sem a  ta lá lt láb

nyomokba : adják á t azokat. Az ott levők 
azonban vasvillát és kapákat fogva ráron
tottak a  biró s őt kísérő csőszökre s megfu
tamították őket. Hogy a hatósági közeg el
leni eröszakoskodóknak mily fogalmaik van 
nak a jogrendről, kitűnik onnan, hogy még 
ők mentek ügyvédhez panaszfeljelentós czél
jából.

— Gyilkosság. Lelket rázó eseményt 
ir le toliam — írja bükösdi levelezőnk. — 
A barbárság netovábbját közlöm. F . hó 18-án 
álármirozzák községünket, hogy Zajga János 
helybeli takácsmestert a helyesfai szőlőben 
agyonverték. Neszét vette ennek ugyancsak 
helybeli lakós Rádán János komi vés — az 
állítólag agyonvertnek komája, azonnal ko
csit fogadott, maga mellé szedte Hertenstein 
Antal asztalost, Kovács Mihály kömives se
gédet, Grósz József uradalmi kocsist, kik a 
setét éj daczára szerencsétlen embertársuk 
segélyére siettek. Mégis találták egy pincze 
háta mögött, onnét kivonszolva, kocsira tet
ték, saját házába hozták, ápolták, valódi 
önfeláldozással; reggel a járási orvoshoz je
lentést menesztettek, ki rögtön mégis jelent, 
s a rendőrorvosi teendőket a  legnagyobb szak
értelem s hivatásszerűen végezte. Az eset igy 
tö rtén t: Zajga János takács mester Helyesfára 
munkát vitt haza; viszajövet a hegyeken 
á t jött, közelebbi u ta t választván magának, 
meg táu egy kis szomjúság is bántotta. 
Behívja őt 8 . . . Bertha pinczéjébe, itatta, 
mig eláztatta. Utóbb dulakodtak, igy mondta 
a fáma mig véletlenül vagy akarva-e, Zajga — 
Bertának óriási bajuszába ragaszkodott, s ab
ból nehány szál ujja között maradt. Ezen S. 
Bertha annyira feldühödött, hogy— valószínű
leg — karóval ezen takácsmestert oly barbaii- 
lag összevert, hogy az orvos a fején széttépett 
koponyabőr foszlányait összevarni is képtelen 
volt, az arcz összeroncsolva, egy metszőfog 
kivágva, a karok összetörve, a lapoczka da
rabokban zörög, nincs a testnek egy része 
sem, mely teljesen kék foltokkal — nem — 
egész fekete lepedőkkel be nem volna vonva. 
Hétfőn J9-én jö tt Höffler aljárásbiró — ki
hallgatni a szerencsétlent, kinek életéhez 
alig van remény; de ha felgyógyulna is, 
többé belőle munkaképes ember nem válik, 
nem is válhatik. A bíróság van hivatva 
igazságot szolgáltatni, a mit a szentlőrinczi 
kir. járásbíróságtól méltán elvárni is lehet.

— Tűz a vidéken. B. mágocsi levele* 
zőnk írja: Folyó hó 20 án esteli 9 órakor 
egy istáló gyulladt ki, mely le is égett tel
jesen, de a bent lévő lábas jószágot sike
rű it még ideje korán a szomszédok
nak megmenteni. — A tűzesetet állítólag 
boszukéz művelte. — Szomorulag kellett 
meggyőződnünk, hogy az egyedüli s rossz 
tűzi fecskendőt éppen nem lehet használni. 
Ezer szerencsére egész napon át dühöngött 
szél az esti órákban megszűnt, mert ellen
kező esetben a sűrűn összeépült és többnyire 
szalmával fedett házakban temérdek kárt 
okozhatott volna. Mig nagyobb szerencsét
lenség nem fog történni, addig ugv látszik, 
községi elöljáróink nem gondoskodnak jobb 
fecskendőről, pedig nem egy, hanem többre 
is lenne szükség; továbbá a hol olyan sok 
fiatal iparos segéd van, mint községünkben, 
milyen könnyen lehetne egy önkéntes tűz
oltó egyletet alap ítan i! csak egy kis jóaka
ra t és kedvezményezés kellene hozzá. Úgy 
hiszem pedig, hogy erre nézve van egy 
miniszteriális rendelet is.

„Budapesti Hírlap." Nagy napokat, nehéz idő
ket élünk. Esemény eseményt kerget, s a hírlapíró 
már nem is tollal, de távíró dróttal dolgozik. A „Buda
pesti Ilirlap" t. közönsége napról-napra látja ezt, mert 
ahol eddig a megszokott rovatok egymásba illeszkedtek, 
ott most a párisi, berlini, római tudósítók sürgönyei 
foglalnak le minden lefoglalható tért. S ez nem lehet 
máskép. Egy hírlap, mely missiója magaslatán áll, s 
önérzettel szolgálja ki közönségét, ily esemény gazdag 
időkben megfeszített erővel dolgozik, ha még oly nagy 
áldozatokkal jár is az. S a „Budapesti Hírlap" mind 
rendesen, hírlapjaink között, most is a legelsők sorában 
áll s szellemi erejével, nemzeti politikájával, dolgozó 
társainak odaadó lelkes munkásságával úgy a czikk- 
irás. min a hírszolgálat dolgában, rég kivivta magának 
a zászlótartó helyét A főváros, a vidék központjai ép 
ngy elismerik nélkülözhetetlenségét, s a magyarság 
terjesztésében teljesített szolgálatait, mint az ország 
távolabb eső, a közforgalomtól elszigetelt részei. Alig 
van e hazának oly községe, hova a „Budapesti Hírlap" 
el ne hatolt volna, szavára ne hallgatnának s pártatlan 
igazságszeretetéért, függetlenségéért tekintélynek ne 
váltanák. Különös gondot fordít regényeinek megválasz
tásánál. így az uj évnegyedben közölni fogja Vértesi 
Arnoldtól „A hivatalnok", Degré Alajos-tól „Az ezredes 
ur fia" Tulajdonosai ('sukássi József és Rákosi Jenő elég 
garancziát nynjtanak arra, hogy a lap valamint eddig, 
úgy ezután is megőrzi politikai és társadalmi függet
lenségét, s ezzel igazságosságát — Előfizetési ára 
félévre 7 frt., negyedévre 3 frt 50 kr., egy hóra 1 frt, 
20 kr. Szerkesztőség és kiadó hivatal Budapest, IV. 
kalap-ntcza 16.

Irodalom.
Minek vegyünk szakácskönyvet ? Hisz a „Magyar

Háziasszony" egy évfolyamában megjelenő konyhászati 
közlemények messze felülmúlnak minden szakácskönyvet 
s e közleményeknek még az az előnyük is van, hogy a 
„Magyar Háziasszony" olvasói köréből kerülvén ki, mind 
ki vannak próbálva, tehát olyanok, melyek nyomán bi
zalommal lehet neki fogni egy étel elkészítéséhez, mig 
a szakácskönyveknél a legtöbb esetben nem igy van a 
dolog. — A „Magyar Háziasszony" előfizetési ára egész 
évre 6 frt, félévre 3 frt, negyedévre 1 frt 60 kr. s a 
kiadóhivatal (Budapesten, nagy korona-uteza 20. az.) 
melyhez az előfizetések legczélszerübben postautalványon 
intézendök, kívánatra bárkinek ingyen és bérmentve 
szolgál mutatványszámokkal. A legújabb szám követ
kező változatos tartalommal jelent meg: I. Főlap. Höl
gyek és urak a társadalmi életben. — Hasznos kézi 
munkák — A női haj. — Orvosi tanácsadó. — Házi
szerek. Konyhászat. Éléstár. — Hogyan süssünk, főz
zünk? stb. II. „Munka után." — Emlék. — Budapesti 
élet. — Margit szerencséje. — Saámrejtvény. — Máso
dik szerelem. (Regény, folyt-) III. R e g é n y m e l l é k l e t  
„A szivvilág titkaiból." Regény, Lanka Gusztávtól (folyt.)

A „Magyar Ifjúság" czimü kitűnő ifjúsági folyó 
iratból, mely Révai testvérek kiadásában jelenik meg 
Budapesten és melynek munkatársait legjelesebb Íróink 
képezik, melynek hasábjain a külföldi ifjúsági müvek
ből is csak a legkiválóbbak vannak átültetve, most 
kaptuk meg a 6— 12. füzeteket. Örömmel látjuk e 
füzetekből azt, hogy a lap olvasóinak buzgalmával a 
szerkesztőség is lépést tart abbeli igyekezetében, hogy 
mindig njabb és újabb, de azért mindig lelket nemesítő, 
kedélyt mulattató szórakozást nyújtson nekik. Kitűnő 
elbeszélések, melyek elsőrangú Írókat vallanak szerző
jükül, szép sorrendben váltakoznak a lap tehetségesebb 
olvasóinak munkáival, melyek mint pályaművek, részint 
jutalmat, részint dicséretet nyertek. Ismertető csikkek 
a tudományok és művészetek minden ágából, színdara
bok,1rzenemüvek, apróságok, rejtvények, tréfás feladvá
nyok, szép és jó képek, tarka egymásutánban, mindezek 
csak azt bizonyítják, hogy mind a szerkesztőség, mind

a kiadóhivatal tiszta tudatában van a nagy feladatnak 
melynek megoldására vállalkozott, és hogy tisztán érzi, 
miszerint a kitűzött czél megvalósítása felé igyekezté- 
ben felelősség terheli, melyet kicsinyleni nem (lehet és 
nem szabad. A „Magyar Ifjúság'1 nem csak, hogy bát
ran odaállítható a külföld hasonló vállalatai mellé, de 
ép azért, met egy pillanatra Bem feledkezik meg arról, 
hogy föteladata olvasóiból jó hazafiakat, olvasónöikböl 
lelkes honleányokat nevelni, ezeket túl is haladja. 
Az évfolyam októbertől—októberig tart. és ép az, hogy 
most már az V, járja, bizonyít a lap értéke mellett 
legjobban. — Előfizetési ára roppant csekély, egész 
évre csak 6 frt és újonnan belépő előfizetők az októ
ber óta megjelent füzeteket a rendes ár mellett mindig 
megkaphatják. — Előfizetések dolgában legjobb egye
nesen Révai testvérek kiadóhivatalához fordulni (Buda
pest, IV, Váczi-utcza 11-)

A „Vasárnapi Újság" márczius 18-iki száma 
a következő tartalommal jelent meg: III. Frigyes 
német császár. (3 képpel.; — A jövő. (Költemény). 
Rudnyánszky Gyulától. — Visszaemlékezések 1848-ra 
P. Szathmáry Károlytól. — A bécsi magyar therezia- 
nisták 1848-ban — Egy sorsjegy Verne Gyulától. 
(Képpel.) Hadjárati emlékek. — Egyveleg. — A walesi 
herczeg ezüst menyegzője. (Képpel). — Az uj német 
császár családja (3 képpel) — Böhm Pál (3 képpel). 
— irodalom és művészet. — Közintézetek és egyletek. 
Mi újság? — Halálozások — Szerkesztői mondani 
való Sakkjáték. — Heti Naptár. — A „Vasárnapi 
Újság" előfizetési ára negyedévre 2 frt. a „Politikai 
Újdonságok--kai együtt 3 frt. — Ugyancsak a 
Frankliu-Tarsulat kiadóhivatalában (Budapest, egye- 
tem-uteza 4. sz- megrendelhető a „Képes Néplap" 
legolcsóbb újság magyar nép számára, félévre 1 frt.

„Az Ország-Világ" 12-ik száma jórészben Vilmos 
császárnak és csaladjának van szentelve. Az elhunyt 
császár, ay új császár, a trónörökös és családján kívül 
az elhúuyt császár életéből van bemutatva néhány moz
zanat képben. E mellett a lap több érdekes közleményt 
hoz ; igy: Vajda Jánostól, Varadi Antaltól, Gaal 
Mózestól, továbbá londoni levelet, heti tárcsát Székely 
Huszár tól, a régi és moderu képkiállitásról Prém 
Józseftől, két képpel, melyek a társulat két szobáját: 
a Zichy- és a Rath-szobát mutatják be. Az Ország- 
Világ folytatja az érdekes kiállítás bemutatását. Végül 
az élénken szerkesztett rovatok s talányok. Előfizetési 
föltételek: januar—deczemberre 10 frt, január—júniusra 
5 frt julius—szeptemberre 2 frt 50 kr. július—deczem
berre 5 frt. Az „Egytértés“-8el együtt: Egész évre 28 
forint, félévre 14 frt, negyedévre 7 frt, egy hóra 2 frt 
50 kr. Az előfizetési pénzek a Pallas irodalmi és 
nyomdai részvénytársasághoz küldendők, Kecskeméti 
utcza 6. sz-

Vas Gereben összes munkáiból megjelentek a
41—46. füzetek, melyekben az ,,Egy alispán" czimü 
regény (V. kötet) befejeztetett s megkezdődött a VI-ik 
kötet, a „Garasos Aristokráczia" czimü regény, — 
Gyulay László rajzaival. Kiadja Budapesten Méhner 
Vilmos. A jeles műnek ára füzetenként 25 kr. Bekötési 
táblák kaphatók barna és piros színben, darabonkint 
45 krral.

Volapük nyelvtan. Gyakorlatokkal és példákkal, 
valamint volapük-magyar és magyar-volapük szótárral 
Dr. Kerekhoffs Ágoston párisi tanár kiadása után, ma 
gyár nyelvre alkalmazta Zsigmundy Béla. Megjelent 
Budapesten. Pallas irodalmi és nyomdai részvénytársa
ságnál 1888. Ára: ?

A dohányzás veszélyei. Tekintettel a tanuló 
ifjúságra. Irta Thewrewk Árpád. Első rész. Nyomatott 
Budapesten Bagó Márton és fiánál. Ára 30 kr.

Szabadság — haza Költemények Ábrányi Emil
től. Kiadja a Pallas irodalmi és nyomdai részvény- 
társaság Budapesten. Ára fűzve 1 frt 50 kr. Diazkö- 
ténben 3 frt.

A szabad kömüvesség lényege, alapelvei, törté
neti fejlődése, szervezete és feladatai, különös tekintet
tel hazai viszonyainkra. Második bővített kiadás. -Vég* 
jelent Budapesten, 1888.

Csarnok.
A hűtlen nő.

Irta: Dr. ILLÉS KÁROLY.

(Folytatás.)

Hangja nyájas és elbűvölő, társalgása 
pedig oly üdítő és élénk, hogy egészen le
bilincsel bennünket.

Sajátszerü érzéssel hagyjuk el e nőt. 
Tudjuk, hogy bűnös, s mégis egészen nyu- 
godtnak és elégedettnek látszik. Ez minden
esetre csodálatot kelt azokban, kik hűtlen 
asszonyt még nem ismertek, s most azt vár
ták, hogy valami különöset, valami rendkí
vülit fognak látni. „Hisz ez ép olyan asz- 
szony, mint a többiek, s a társaságban is 
ép úgy el van fogadva, mint a tisztességes 
nők. Miben különbözik tehát tőlünk, kik a 
női erénynek hódolunk?" Ezt halljuk innen 
s onnan, azonban megnyugtathatjuk az ille
tőket, hogy ez a külső hasonlatosság, mely 
a tisztességes nő s a hűtlen asszony közt 
létezik, csak látszat. A házasság ideig óráig 
eltakarja a belső harezot, mely a  hűtlen 
nőben a kötelességérzet s a bűn között 
végbe megy, a férj pedig elég jó ezég ah
hoz, hogy az ő oldalán neje a tisztes nők 
közé belépjen, — de azért [mindenki tudja 
és érzi, hogy közöttük van valami különb
ség. Ezt a különbséget Dumas az ismeretes 
baraczk-hasonlatban ekként tünteti föl:

„Menj egy gyümölcsárushoz, s kérd 
elő legjobb baraczkjait. ő  elő fog mutatni 
egy kosarat, tele legizletesebb gyümölcscsel, 
melyek levelek által vannak egymástól el
különítve. Kérdezd az árát s azt fogja mon
dani : darabja 20 sous. Nézz körül s látni 
fogsz e mellett még egy más kosarat is, 
telve ép oly szép b arackokkal; de ha meg
kérdezed az árát, a kereskedő azt fe le li: 
darabja 15 sous. Ekkor természetesen azt 
kérdezed, hogy miért olcsóbbak ezek, holott 
ép oly szépek és Ízletesek, mint amazok. 
A kereskedő ujjai közé vesz egyet, megfor
gatja s egy kis fekete pontot fog rajta  mu
ta tn i ; s e pont az oka, hogy ezek olcsóbbak 
mint amazok."

íme a különbség. A levelekbe burkolt 
baraczkok, a hü nők, kiknek erkölcsi épsé
gét a  női erény, miként a levéltakaró a 
gyümölcsöt, minden kis foltocskától megóvta, 
— ellenben az olcsó kosárból való baracz
kok a hűtlen nők, kik az erkölcsi vállfüzőt 
levetkőzvén, ez által a kártékony behatások 
ellen védtelen állapotba jutottak. Ezek mind
egyikének erkölcsi egyéniségén van tehát 
egy fekete pont, de azt oly ügyesen eltudják 
takanú, hogy alig vehetjük észre. A folt 
azonban mindinkább növekszik, s minél töb
ben észreveszik azt, a hűtlen nő helyzete 
annál kirívóbbá és nehezebbé válik, mígnem 
értéke egészen alászáll.

Nem irigylendő tehát az ily nő még 
akkor sem, midőn a  házasság épülete mene
dékhelyéül szolgál. Hosszú életre azonban 
rendszerint ez az állapot sem számíthat, 
mert a félj saját becsületének koczkáztatása 
nélkül nem tűrheti azt el sokáig. I t t  ter
mészetesen nem jöhet számításba az oly férj, 
ki maga is ledér életet folytat s érzéketlen

a családi élet tisztasága iránt, vagy a  ki 
Menelaus szerepét is hajlandó eljátszani, 
csakhogy néki nyugta legyen, — hanem 
szólunk az önérzetes s kötelességüket ismerő 
férjekről. Az ilyen előbb utóbb felfedezi a 
sötét foltot, s ekkor azután saját kezével 
dönti le a házat, mely ettől kezdve a há
zasság elnevezését nem érdemli meg.

A hűtlen asszony ez esetben egyszerre 
hajléktalan marad, kitéve a kárörvendők 
gunyjának, — s további útja ezen forduló
pontnál kétfelé ágazik, a szerint, a  minő az 
illetőnek jelleme és kedélye. A hűtlen asz- 
szonyokat ugyanis két kathegóriába oszt
hatjuk. Vannak olyanok, kiknél a szív egé
szen háttérbe vonul, s a kik sem férjüket, 
sem kedvesüket nem szeretik, hanem csak 
saját szórakoztatásukra gondolnak, — s az 
ily könnyüvérü lényt leghelyesebben tán 
vígjátéki hűtlennek nevezhetnök. De vannak 
azután drámai, sőt tragikai hűtlenek is. 
Ezek szenvedélyes és kiolthatatlan szere
lemmel csüggnek egy férfin, a ki nem fér
jük, s ezen egyért mindenüket: becsületüket, 
családjukat, gyermeküket, sőt életüket is 
képesek feláldozni. A katasztrófa természe
tesen eltérő hatású leend a két esetben. A 
vígjátéki hűtlen rendszerint nem is számit 
arra, hogy kedvese őt nőül vegye, hanem 
segít magán úgy, a mint lehet, s ezekről 
elmondhatjuk, hogy pályájuktól elszakadt 
csillagok, melyeknek törvényük nincs, — 
a mély érzésű nő azonban ily esetben mind
annyiszor az élet és halál mesgyéjére jut, 
s többnyire az utóbbinak lesz martalékává. 
Élete ugyanis attól függ, hogy tovább is 
szereti és magáévá teszi-e azon férfi, ki miatt 
férjét megcsalta; s miután ez csak ritkán 
történik meg, mert a  nő további bírása most 
már gondokat is róna a csábitóra, ki eddig 
csak a dolog könnyebb oldalát ismerte : ez 
a csalódás rendszerint öngyilkasságba űzi 
az ily nőt. Sorsa tragikus és szánalmat 
keltű, de feltaláljuk benne azt az erkölcsi 
igazságot, hogy salát bűne fordult ellene, 
s ez által lakolt. ő  megcsalta férjét, kinek 
hűséggel tartozott, őt pedig megcsalta az, 
ki néki hűséget Ígért. Éz a nemezis, mely- 
lyel lépten-nyomon találkozunk.

(Vége következik.)

M e n e t r e n d .
a) Az üszögh-pécs dombovár-bpeat vonalon.

1

3
Menetár
krban

I. II. III.
Á l l o m á s o k

- — — — Üszögh . . . . . . . indul n «

5 31 22 46 P é c s ................. i i , .

„ ..............
24 145 101 73 Szt.-Lőrincz . .

71 428 299 214 Uj-Dombovár . . . . érkezik

» • •

151 909 637 454 Sárbogárd . . . 5»

243 146U 1020 720 Budapest (közp. p. ndv.) érkezik 8,,

b) Budapest dombóvár pécs-üszöghi vonal.

a_c
3

M enetir
krban Á l l o m á s o k

I. II. III.

B u d a p e s trő l .................  indul 7,.

92 550 380 270 Sárbogárd .................. 1104

173 1040 720 510 D om bóvár......................érkezik 1,.

...................... indul 2j,

219 1310 920 650 S z t.-L ő rin c z .................. 3„

238 1430 1000 710 P é c s ............................... 4»0

242 1460 1020 720 Üszögh .......................... 4 „

c) Barcs-pécs-mohácsi vonal.

1
a
t4

Menetár
krban Á l l o m á s o k

I. II. III.

M Barcs . . . indul 8 - _
45 172 129 58 Szigetvár —
64 258 193 87 Szt.-Lőrincz H>„ —
69 366 175 123 Pécs . . . . érkezik 11., 7.1 —

indul U „ 7.. 6,.
572 429 208 Villány . . . érkezik 7}|

(Eszék felé indul) 1,. —
Villány (Mohács felé)ind. ®10

110 634 476 23-1 Nemet Boly 9*o Ö5Í
121 708 532.266 Mohács . érkezik 1 . .I 0 . . ytf>

d) Mohács-pécs-barcsi vonal.

|

3

Menetár
krban

i r |  II. |I I I .
Á l l o m á s o k

Mohács . . . 5 „
14 80 61 34 Német Boly . 6l0
25 108 108 61 Villány . . . 4«s 3.,

v
60 258 158 142 Pécs . . . . !>.. 8 „„ . . . . B*
79 339 339 179 Szt.-Lőrincz . 6,. 3 -
94 403 403 208 Szigetvár . 7„

124 532 532 266 Barcs . . 8„

NB. A feketébb számok az esti 6 órá
tól reggeli 6 óráig tartó időközt jelentik.

Gabona-árjegyzék
Pécs sz. k. városában 1888. évi márcz. 17-én 

tarto tt hetivásárról.
) ő s z i ......................100 kg. 6.60

B úza: ) t a v a s z i ............................—.—
) > 0 .................................... ~

K étszeres] ^  .ü ő ö

Rozs: j  uj ......................................... 6.80

Árpa:
) őszi . . . .  
) tavaszi . . . ............... . 5.50 

. 6.10
) uj .................
) őszi . . . .

Zab: ) tavaszi . . . . .  . „ •

) aj . . . .

Kukoriczaí J.  • . 6A0

Széna: . 2.90

Szalm a : ) ágy . . . .  
) alom . . . .

. 1.90 

. 1.80

i r . A . a - - s r  p e e e i t c z ,
laptulajdonos.

K I S J Ó Z 8 E F ,  VÁRAIIY FEREXCZ
felelős szerkesztő. fómunkatárs.

Nyilttér. *)
Az öngyilkos.

Sirisaka András tabakos, egyik legkedveltebb 
munkásom, vasárnap éjjel fölakasztotta magát, s borzasztó 
tettét megelőzőleg többek közt azt irta krétával a 
szekrénye ajtajára, hogy nekem egy ízben 50 frtot, ké
sőbb 70 frtot adott kölcsön s mert nem volt ez összeg
ről „obligácziója" — én eltagadtam a tartozást. Végül 
pedig iszonyn átokkal illette házamat s családomat.

A szerencsétlen ember hátrahagyott iratát többen 
olvasták és a sorok borzalmas jelentősége mindenütt 
mély megdöbbenést keltett s különböző értelmezésre 
szolgált alapnl.

A szörnyű kijelentés egy elmebeteg agyrémszü
leménye volt.

A kik engem ismernek, a kik tadják, hogy üz
letem forgalma nem egy pár száz forintra, de ezerekre 
megy s mindenkor rendesen kezelve üzletem anyagi s 
egyéb ügyeit, becsülettel feleltem meg ipari s polgári 
kötelezettségeimnek egyaránt : azok részéről meg va
gyok győződve, hogy a föltevésnek s a gyanúsításnak 
halavány árnyéka sem fog hozzám férkőzni.

De mert a rósz hír sokkal gyorsabban száll, 
mint a jó 8 a tévhit künnyebpen talál talajra: ez ok
ból jónak láttam azok fólvilágositására, a kik engem 
nem ismernek, elbeszélni a következőket.

Sirisaka András legkedveltebb, legjobb munká
som volt, őszinte vonzalommal, családias bizalommal 
viseltettem iránta s ő irántam. Ez a belső viszony hozta 
aztán magával, hogy az „öreg" 50 frtnyi megtakarított 
munkabérét nálam hagyta s egy Ízben 20 frtot adott 
hozzá; tehát 70 írtja volt nálam. Ez való tény. De az 
is szent igaz, hogy 1883. tavaszán a kulai vásárról 
hazatérve, megadtam az öregnek a 70 frtját kamatos
tól. Erre bármikor leteszem az esküt és hitet tesz rá 
valamennyi munkásom, a kik szintén tudják, hegy le
róttam az öreg iránti tartozásomat. Sőt 1886-ban maga 
az öreg beszélte el egy mislenyi munkásnak, hogy nem 
hagyta nálam a pénzét, mert keveselte a kamatot s 
nem vagyok többé egy krajczárral sem adósa. A mis
lenyi munkás is kész szavainak hitelére az esküt letenni.

S hogy csakugyan elmebeteg volt a szegény sze
rencsétlen, azt napnál világosabban tanúsítja az a szo
morú körülmény, hogy az utóbbi időben mindenütt azt 
hiresztelte, miszerini én azzal vádoltam, hogy ő nálam 
— lop. No már pedig a leghívebb, legbizalmasabb mun
kásom lévón, még csak gondolatban sem illethettem ily 
gyalázatos váddal, annál kevésbé állíthattam róla nyíl
tan. De ö maga sem tndta soha megnevezni, hogy ki
től hallotta, hogy én öt lopással vádoltam. Rögeszme 
volt az égés*!

Borzasztó tettének elkövetése előtt legvilágosab
ban nyilvánult elmezavara. Az Ivánovics-féle vendéglő
ben azt mondotta, hogy én lopás miatt panaszt emeltem 
ellene a hatóságnál, s mintsem hogy fogságba kerüljön, 
inkább felköti magát.

S úgy is tett a miként beszéle, holott az altala 
amlitett lopásról, panaszról szó sem volt.

Nagyon csodálom, hogy föl nem bonczolták, hi
szen rendes szokás az öngyilkosokat fölbonczolni. Ha 
ez megtörténik, úgy minden bizonynyal orvosilag is 
kon8tatáltatott volna az őrültség.

Egyébként a rágalom nem ejthet csorbát a szi
lárd becsületen s az átoknak nem lehet foganatja ott, 
a hol tiszta a lelkiismeret.

Én megbocsátok a szerencsétlen embernek, mert 
nem tudta, mit cselekedett; én megbocsátok s szivem
ből kívánom az örök békét és az Ég áldását nyugvó 
poraira!

ő  megátkozott, én meg áldom az ő emlékét!
Pécs, 1888. márczius hó 23-án.

Járányi József.

H i r d e t é s e k .
13877 sz. 

tkv. 1887.

Árverési hirdetmény.
A pécsi kir. törvényszék mint telek

könyvi hatóság közhírré teszi, hogy Dr. 
Elbogen Fülőp bonyhádi lakós végrehajta
tn a k  Szeibert Károly és néje Ginder Ka
talin Ó-falusi lakosok végrehajtást szenvedő 
elleni 150 ír t  hátratőkekövetelés és já ru 
lékai iránti végrehajtási ügyében a pécsi 
kir. törvényszék (a pécsváradi kir. járás- 
bíróság) teniletén lévő 0  Fasú községben 
fekvő, az Ó-falui 141. sz. tjkvben felvett 
335 hsz. szőllőre 728 frt a 414 hsz. fekvő- 
ségre 644 frt a  424 hsz. fekvőségre 80 frt 
a 434. hsz. fekvőségre 80 frt í  240 tjkben 
felvett 337? és 337? hsz. erdőre _485 frt a 
61 sz. tjkben felvett 57. hsz. 48. sorszám 
házra 400 frt 554 hsz. szántóföldre 256 frt 
a 133. sz. tjkben felvett 251. hsz. fekvő
ségre' az 1881: 60. t. ez. 156-§-a alapján 
egészben az árverést 60 frt ezennel megál
lapított kikiáltási árban elrendelte és hogy 
a fentebb megjelölt ingatlan az l£88- évi 
április hó 24-ik napjának d. e. 10 órakor 
Ó.Falú község házánál megtartandó nyilvános 
árverésen megállapított kikiáltási áron alúl 
is eladatni fog.

árverezni szándékozók tartoznak az 
ingatlan becsárának 10o!°-át vagyis 72 frt 
80 k r .; — 64 frt 40 k r .; — 8 f r t ; — 8 
fr t;  — 48 frt 50 k r . : — 40 fr t; — 25 frt 
60 kr. és 6 irto t készpénzben, vagy az 
1881. LX. k. ez. 42. §-ában jelzett ár

folyammal számított és az 1881. évi novem
ber hó 1-én 3333. sz. a. kelt m. kir. igaz- 
ságügyministeri rendelet 8.§ ában kijelölt 
ovadékképes értékpapírban a kiküldött ke
zéhez letenni, avagy az 1881. LX. t. ez. 
170. §-a értelmében a bánatpénznek a bíró
ságnál előleges elhelyezéséről  ̂kiállított 
szabályszerű elismervényt átszolgáltatni.

K elt a pécsi kir. törvényszék mint te
lekkönyvi hatóságnál 1887. évi october 
hó 21. napján.

Lukrits István.
kir. törvényszéki biró.

•) Esen rovatban közlőitekért a szerkesztőség 
felelősséget nem villái.
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Árverési hirdetmény.
A pécsi kir. törvényszék, mint tkvi ható'

ság közhírré teszi, hogy Klein Dávidpécsi vég
rehajta tnak , Storch Antal vérgrehajtást
szenvedő elleni 1600 frt tőkekövetelés 
és járulékai iránti végrehajtási ügyében 
Gerner Márton pécsváradi lakó? által törvé
nyes idő alatt benyújtott magasabb ajánlata 
folytán a pécsi királyi törvényszék (a pécs 
váradi kir. járásbíróság) területén lévő a 
pécsváradi 28 sz. tjkvben telvett 1103 hssz 
részletre 61 frt, a 3696 hssz. részletre 37 
frt, 3106 hssz. részletre 67 frt, 3841 hssz. 
37 frt, 2921 hssz. részletre 18 frt, 2794 
részletre 22 frt, a pécsváradi 772 sztjkvben 
jelvett 3536 hssz. részletére 109 frt, a pécs 
váradi 774 sztjkvben felvett 2364 hssz. 
részletre 160 írt, ezennel megállapított 
kikiáltási árban az árverést elrendelte; és 
hogy a fennebb megjelölt ingatlan az 1888 
évi ápril hó II ik napján d. e. 10 órakor Pécs- 
várodon a község házánál megtartandó nyil
vános árverésen eladatni fog.

árverezni szándékozók tartoznak az 
ingatlanok becsárának 10*/0 á t vagyis 6 frt 
10 kr. 3 frt 70 kr. 6 frt 70 kr. 3 frt 70 
kr. 2 frt 80 kr. 2 frt 20 kr. 10 frt 90 kr. 
és frt o. é. készpénzben; vagy az 1881. 
60 t. ez 42. § ában jelzett árfolyammal szá- 
mitottt és az 1881. évi november hó 1-én 
3333. sz. a. kelt igazságügyminiszteri ren
delet 8 ik § ában kijelölt óvadékképes érték
papírban a kiküldött kezéhez letenni, vagy 
az 1881. 60. t. ez. 170. £-a értelmében a 
bánatpénznek a bíróságnál előleges elhelye 
zéséről kiállított szabályszerű elismervényt 
átszolgáltatni.

Kait Pécsett. 1887. évi november hó 
30. napján a pécsi kir. törvényszék mint tkvi

S S T a g r y - o 'b 'b

raktári helyisége
vagy egy kisebb

egész  ház
áruk lerakására alkalmas,

a városház közelében bérletre keresetik.
A j á n l a t o k a t  e lap szerkeztősége 

fogad el.

fogmütéteket
gázzali elaltatással,

fogólmozásokat,
egyes fogak

e g é s z  s o r o k
behelyezését 

a legújabb rendszer szerint elvállalja

Girardi József,
fogművész

( 3 - 1 ) 3= é e se tt, a p á c z a - u t e z a
saját-ház.

figyelmébe!
Minden magyar háztartásban

divattá vált már a

LENCK-KAVE
használata s nemcsak azért, mert 
magyar gyártmány, hanem mivel a 
Lenck~kávé aroma, illat és alka
trészek kifogástalan minősége te
kintetében felülmúlja a kereskede
lemben előforduló összes pótkávékat.

Lenck-kávé kapható m inden 
fűszer- és csemege-kereskedésben, 
s a hol a készlet már elfogyott 
volna, a t. közönség követelje mint 
magyar gyártmányt; a soproni gyár 
képes a legnagyobb megrendelé
seknek is elegei tenni.

Minták kívánatra ingyen és 
bérmentve.

Pécsett a gyár képviselője: 
V isnya Sándor ur.

„Ország Világ"

VARY GYULA 8. k.
kir. törvényszéki bíró.

12762. sz.
tkv. 1887.

Árverési hirdetmény.
A pécsi kir. törvényszék mint telek

könyvi hatóság közhírré teszi, hogy a pécsi 
takarékpénztár végrehajtatnak Kleisz Já  
nos ó-falui lakos végrehajtást .szenvedő el
leni 500 frt tőkekövetelés és járulékai iránti 
végrehajtási ügyében, Schlegel Antal, Kleisz 
Péter, özvegy Rottenbiller Erzsébet Heim 
János és Gungel Antal mint árverési vevők 
ellen az 1881: 185 §. alapján és értelemben 
Dr. Elbogen Fülőp hitelező kérelme folytán 
a pécsi kir. törvényszék területén lévő Ó- 
falu községben fekvő, az ó-falui 61. számú 
tjkvben felvett 68. hssz. 69. sz. házra bel
sőségre 298 frt, úgy a 388. hsz. számú 
fekvőségre 22 frt az ó-falui 2ül. sz. tjkvbe n 
felvett 262•/# hszsz. fekvőségre 136 frt,; 
úgy 279. sz. tjkvben felvett 51. hez. 30 frt. 
végül a 283. sz. tjkvben felvett 499. hsz 
fekvőségre 130 frt ezennel megállapított 
kikiáltási árban az árverést elrendelte, és 
hogy a fentebb megjelölt ingatlanok az 
1888. évi április hó 7 ik napján délelőtt 
10 órakor Ó-falu község házánál megtar
tandó nyilvános árverésen a megállapított 
kikiáltási áron alul is eladatni fognak.

Árverezni szándékozók artoznak az 
ingatlanok becsárának 10*/«-át vagyis 29 
frt 30 kr., 2 frt 20 kr., 13 frt 60 kr., 3 frt 
és 13 trtot készpénzben vagy az 1881 LX. 
t.cz. 42. §-ában jelzett árfolyammal számi 
to tt és az 1881 évi november hó lén 
3333. sz. a. kelt m. kir. igazságügyminisz
teri rendelet 8. íj-ában kijelölt óvadékképes 
értékpapírban a  kiküldött kezéhez letenni, 
avagy az 1881 LX. t. ez. 170 §-a értel
mében a bánatpénznek a bíróságnál előleges 
elhelyezéséről kiállított szabályszerű elis
mervényt átszolgáltatni.

Kelt a pécsi kir. törvényszék mint 
telekkönyvi hatóságnál 1887. évi november 
hó 15. napján.

Lukrits István.
kir. törvényszéki biró.

m

KLEIN TESTVEREK
* ARANY HAJÓ* szállodadivat- és kéznníáru-üzlete Király-utcza 

épületében.
Ajánlják dúsan felszerelt raktárukat a legújabb

c l i T r a - t r x x ^ n . a l c e l a n n . é l c f b  : n

vászonárukban,
kész női felöltőkben, u. m. mantillok, gyöngy-, fíchus- és esőköpenyek ben.

yG f  Napernyőkben különlegességek,
Valamint női és férfi fehérnemüek a lehető legjutányosabb árakon.

Bel- és külföldi d iszállatok f
..................................  •

Európa legnagyobb állatkertjeiből.

Ararák, kakaduk
papagájok 10  m to i 30 0  fiiig .

5 írttól 25 írtig .

M AJM OK ^ b k .

A müveit magyar közönség figyelmébe bizalommal ajánljuk 
e legnagyobb és legszebb kiállítású magyar képes lapot.

.ORSZÁG VILÁG, munkatársai a legjelesebb írók és miivé
szek Mull évi karácsonyi számában 42 m a g y a r  író  arezképét, 
m ü v ét és neve a lá írá sá n a k  hasonm ását közölte s e nagybecsű 
számot i n g y e n  a d j a  az egész év folyamán belépő előfizetőknek. 
Egy éven át h a t  m űvészi m ű m ellék le te t ád, fény ésolaj nyom atút.

Az .ORSZÁG VILÁG, sorban közli a m a g y a r  fő u rak  és 
régibb nem esi családok kastélyainak, szalonjainak, családi kin
cseinek hü képmásolatait. Minden száma valóságos tárháza az ér
dekes közleményeknek. Egy-egy számban van regény, két három 
elbeszélés, költemény, ismeretterjesztő czikk, heti lárcza, élet és 
jellemrajzok s rovatai közt a »Nők Világában, a divatról ád hü 
tudósításokat.

Ez idő szerint L i n d a u t ó l  közöl nagyérdekü regényt s az 
á p r il  — jú n iu s i negyedben G r o l l e r  B a l d u i n  a magyar szár
mazású híres regény Írónak egy Magyarországon játszó regényét hozza.

T an ítók  10 f r t  h e ly e tt  8 f r t é r t  re n d e lh e tik  m eg  az 
.O r s z á g  V i l á g o t . ,  ugyan ily áron azok kik az .E g y e té r té s t,  
vagy .P e s ti H írlapot* járatják.

Előfizetési föltételek: egész évre 10 frt, félévre 5 frt, negyedévre 
2 frt 50 kr., egy hónapra 85 kr. Mutatvány számokat kívánatra ingyen 
küldünk. Eló'fizetési pénzek a kiadóhivatalba (Bpest, kecskeméti utez 6) 
vagy Benedek Elek szerkesztő nevére (Erzsébetkőrut 12. sz. küldendők.

1  iÍ J
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COGrNAC
Gróf' K eglevich István Proinontor  

Központi iroda: Budapest. Rudolf-rakpart 7. sz.
Coguacuuk tisztasága miatt a xxx. 3cix. á lla m a i "v e g -y lrisé rle ti á l lo m á s

bizonyítványa szerint, minden franczia készítmény fölé helyezendő, mivel utóbbi csaknem minden
kor 3n.am.isit©tt állapotban hozatik forgalomba.

Cognacunk ó v s z e r  g y a n á n t  szolgál mindennemű grjroxxxor-, eaanész tés i és 
é t-v á g ^ tá la .n s á g r l  bajoknál és iax fec tio  ‘toeteg'ségretoa.él is a legelső orvosi 
tekintélyek által gyógyszerül rendeltetik
IM *- Eredeti üvegtöltésünk csaknem minden fővdroi valamint vidéken a

legtöbb fűszer-, ltot- és csemegeüzlctben kapható.
Mintán Ocgm.acvxii.3c sokfélekép 3xa.2axlsitta.ti3c, ugv kérjük ra g ’c zéá ix - 

láx ilccn . a -védő eg érre  és a k a p s i x l á n  a c z i m e r r e  és czég-Cxaxlcxe. továbbá 
a parafad/u.g 'óxa., melyen a Taeég-etett ezégr látható, különösen figyelni.

Van szerencsém a t. ez. közönség, valamint kávéház tu la j
donosok, kaszinók, olvasd egy le tek , kereskedők, in tézetek
nek stb.

előfizetés és hirdetések felvételi irodámat
becses figyelmükbe ajánlani, hol eredeti árak mellet, m i n d e n  
m e l l é i t :  d . i j  f e l s z á m í t á s a ,  n é l l m . 1

előfizetések és hirdetések

tengeri ö rleesek  és e v e tk é k
nagy választékban kaphatók.

Bővebb értesítést nyerhetni

T á n o s - u t c z a  S .  s z á m .  a l  a . t t .
Ugyan itt egyes állatfajok megtekinthetők.

K a ta ló g u s  k íván atra  d íjm entesen  küldetik. -'SM

i

a világ összes lapjai részére fölvétetnek.
Költségvetések és hirlapjegyzékek kívánatra ingyen és bérmentve 

küldetnek.
Előfizetés- és hirdetési megrendelések a vidékről pontosan

eszközöltetnek.
Tisztelettől

e  z  e  I  _£>_ n t a l ,
hirliip előfizetés és hirdetések felvételi irodája,

Budapest, Gizela-tér 1. szám. (Haas palola.)
Egyes árusítás az összes bel- és külföldi hírlapokból,
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Árverési hirdetmény.
A tekintetes bizottsági közgyűlés f. évi 8/312. sz. alatt kelt határozata 

és a tekintetes városi tanács fennli sz. alatt kelt utasítása aiapján ezennel 
közhírré teszem, miként a város tulajdonát képező s a kálvária keleti szom
szédságában délről éjszaknak elnyúló mintegy I hold 4 8 0  |" öl terület 80 frt 
minimális örök ár kikiálltása mellett folyó hó 28-án délelőtti 10 órakor hiva
talos helyiségemben (Városház II. emelet 33. s z ) tartandó nyilvános árverés 
és zárt ajánlati tárgyalás utján fog eladatni.

Felhivatnak a venni szándékozók, hogy 10 frt bánatpénzzel felszerelt 
zárt ajánlatukat legkésőbb folyó hó 27-én délutáni 5 óráig a város polgár- 
mesteri hivatalánál nyújtsák be, avagy ily bánatpénzzel ellátva, a szóbeli ár
verésen jelenjenek meg.

P é c s ,  1888. márczius 13-án.

Jilly  Alajos
városi tanács.

I

2 r r e m . l i 3 n . g r  2 T á r o l 3 r
kárpitos és díszítő üzlete, Józsof-utcza 28. szám

, “ in,den « "Hkba vágó kárpitot* és terom-disiitési munkát,
szobák kárpitozását, továbbá kaphatók ugyanott

k ész  bútorok
"■ ”  otloillánuk, egész garnitúrák, a legdi.Msebbtal a legegvsierübbie, miaden

Megreudeltaek vidékre i .  esaköaöltetnek, agy mindennemű javitáaok itt

Minták és árjegyzékek bérmentve.
Pontos és lelkiismeretes kiraolgáláaért kezeskedik

Kremling Károly,
kárpitoe és diszitJ P ó c

j  Pécsett, 1888. Nyom. a Kamazettertéle nyomdában Koller Lipótnál.

1a


