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Kéziratok vissza nem küldetnek.

A lap szellemi részét illető közlemények és előfizetések a szerkesztőséihez, hirdetések pediff a kiadóhivatalhoz iutézendők.
Előfizethetni helyben: a kiadóhivatalban, KÖSZL JÁNOS úrnál a városház épületben, LILL JÁNOS úrnál a budai külvárosban,
valamint a vidéken minden póstahivatalnál.

Előfizetési fölhivás

részét Kisenevbe szállítsák. Kisenevben
Arcenikov hadosztályparancsnok egy
»száguldó hadtestet* szervez, mely gya
logságból és könnyű lovasságból, vala
1888. évi II. negyedére.
mint hegyi tüzérségből fog állani.
Április hó I jóvei lapunk ez évi máso
Nagyon természetes, hogy e köz
dik negyedébe lé p ; kérjük teh át lapunk ben a Balkán-félszigeten a bujtogatás
járatóit, legyenek szívesek előfizetéseiket munkája is egyre folyik. A Romániá
megújítani, a hátralékosok pedig hátraléka ban kitört zavargások is kétségtelenül
ikat beküldeni.
orosz izgatásra vezethetők vissza.
A lap fentartása nemcsak szellemi s
Bulgáriából érkezett magánjelentéerkölcsi tényezők hozzájárulásával, de nagy
sek szerint pedig a bolgár pártvezérek
anyagi áldozattal is já r s csak úgy küzdkörében, orosz agent provocateur-ök
hetjük le a nehézségedet, ha lapunk kellő
titokban mozgalmat igyekeznek támasz
pártfogásban részesül.
tani az iránt, hogy Kóburg fejedelemre
A mint eddig is igyekeztünk a közön
a nép pressiót gyakorolván, őt Bulgária
ségnek komoly és jogos igényeit híven és
íiiggetlenségének proklamálására s a
becsülettel szolgálni, úgy a jövőben is ez
királyi czim fölvételére rábírják.
leend törekvésünk.
Ez volna szerintük az utolsó esz
Előfizetési ár:
köz, a melylyel az orosz beavatkozás
Egész é v r e .......................... 5.—
jogát meg lehetne semmisíteni. Ez orosz
Fél é v r e ............................... 2.50
bujtogatások czélja nem más, mint elő
Negyed évre
. . . . . 1.25
idézni a bolgár államcsínyt, hogy igy
ürügyre tegyenek szert Bulgária megszállhatására. Ferdinánd fejedelem azon
ban — bátran remélhetjük — ilyen
lépéstől óvakodni fog.
Bulgáriában tehát uj erővel kezdte
A német császár halála egy időre
megakadályozta az események fejlődé meg akna-munkáját a muszka. Minden
sét Európa Figyelő állásba helyezkedett eszközt felhasznál, hogy szétrobbantsa
s azt leste, hogy a német trón-változás Ferdinánd fejedelem híveit, hogy lángra
fog-e s minő változást okozni a német lobbantsa e sokat zaklatott, szegény
országban a forradalom zsarátnokát.
politikában.
E legújabb muszka cselszövényeMost már tudjuk, hogy III. Frigyes
ugyanazokon a nyomokon halad, mint ket érdekesen világítja meg e szófiai
elhunyt atyja, s Bismarck ma is az a levél, mely igy hangzik:
Az orosz aknamunkák Bulgáriában
hatalom, mint régebben volt. A helyzet
tehát csak anynyiban változott, a meny IKlementina herczegasszony elutazása
nyiben az idő tavaszra fordult s most'!óta ujult erővel folynak.
már a háború kitörésének a természet
E munkánál sajátságos taktikát
nem állja az útját
követnek. Déloroszországi, valamint
Oroszország siet is helyrepótolni, orosz zsoldban álló török, román és
a mit e pár heti várakozás alatt elmu szerb lapok a leghajmeresztőbb dolgo
lasztott.
Mint táviratilag jelentetett, kat közük Bulgáriáról, melyeket aztán
újabb diplomácziai lépéseket is tett, — kissé enyhítve — némely ellenzéki
ezenfelül pedig erősen folytatja a hadi bolgár hírlap, mely szintén orosz rube
készülődéseket is.
leken tengeti életét, föltálal a bolgár
Egy varsói távirat szerint az oda népnek is. Ha aztán egyik vagy másik
való katonai körök egész határozottan bolgár ellenzéki hírlapot sajtóvétség
állítják, hogy a határ mentén az erődí miatt elitélik, akkor külföldi elvtársaik
tési munkálatokat folytatni fogják és rögtön kigyót-békát kiáltanak a »párelső sorban a galicziai határ közelében toskodó* bolgár bíróságokra.
fekvő Poczajov helység, mely mint bu*
Bizonyos ügyességgel és a fondor
csujáró hely nevezetes, alakittatik át latok egy bizonyos nemével Karawelow
erősséggé. A Luckban és Zmerinkán lapjának sikerült a bolgároknak egyik
építendő nagyobb kaszárnyákra 300.000 s másik hatalom iránt érzett barátsá
rubel utalványozhatott.
gát megingatni, amennyiben majd An
A lengyelországi tüzér-dandárpa- golországot, majd Ausztria-Magyarorrancsnokságok e hó 25-én felhivattak, szágot tünteti föl oly állammá, mely
hogy összes tar.alék-lőszerüknek feleiiOroszországgal a bolgár kérdésben meg

a „Pécsi Figyelő"

Szerkesztőség és liadóhivatal.

A háborús válság.

TÁRCZA.
Huszonöt év.
..Sora, akarat oly ellensarki vég,
Hogy terveink legtöbbször füstbe mennek
Miénk a saándok, nem sükere ennek “
Shakespeare Hamlet.
Beszélj, dobogj, te zaklatott szív !
Mondd, hogy negyedszázadja már,
Mióta kamráid zugába
Öröm s bű megpihenni jár;
Mióta benned egymást váltogatva
Ve*zen tanyát n kóbor szenvedély,
Mióta annyi elhamvadt reménynek
Szülője s gyászos sírja is levél.
Beszélj, te gőgös, elhízott ész!
Mondd, hogy sivár, gyűlölt e l é t :
Hz, mit felhajtasz, a pohárnak
Űrömmel töltőd a felét!
8 mit em reád hoz, gyötrő mámorodban
Minden tünékeny, dőre látomány:
8 ha, mint sárkányfog, támad új meg újabb
Csalódás a korábbiak nyomán ! —
De szív és ész némán merengnek
A ködbe barkóit mait felett,
Hol csintalan kedv össtökélte
Egykor n pajzán gyermeket:
8 izmos derékn fák sndarns árnyán
Pihent meg forró nyári délután:
Hn már imbolygó lábakkal kifáradt,
Fntoeva színes pillangók után . . .
Hol, bár n lét élvvel kinálá,
8 erdő, mező vidám vaia;
Örömre, kedvre hangoló a
Csicsergő kis madár dala:
Gyakran magám bolyga ott az ifjn,
— Kedélye fás, egybangn és levert: —
A zsenge kor megannyi balga álma
Epeaztve z háborgatott kebelt.
Virág fakadt, virág lehervadt,
3 eltűnt n játszi kikelet:
Remény, álom, csalóka ábránd
Sivár valóm vetkezett.
S m ist a kalitka, melynek kis lakója
Egy öriaetlen peresben megszökött :

Mely telve v o lt: a kába szív üres lön, —
Üres s kietlen mindenek fölött . . . . I
Virág fakadt, virág lehervadt:
Tarlottan állt a messze tér,
Holott nem egy járatlan ösvény
Sötét, zord rengetegbe tér ; —
Mely jajjaira a megtévedettnek
Visszhangot ád, de czélra nem vezet :
8 bolygott az ifji úttalan: reménye
S türelme nyújtva néki csak kezet . . .
Soká küszködve, végre roskadt
Tagokkal njabb útra tért:
S vezekle — mig sajgó kebellel —
Múlt, ismeretlen bűnökért!
S mig lelkét rég sóvárgott, csendes órán
Az önvád skorpiói mardosák:
Tüskét, fnlánkot gondosan kerülve:
A régi harezot folytatá tovább!
Év év ntán tűnik sietve,
S e harcz örökkön új marad . . . .
S a gyors idő repülve hozza
A biztató, meleg nyarat.
8 emlékül a hamar letűnt tavaszból
Alig jutott nehány fonnyadt szirom,
S a boldogságból egy-egy gyászoló köny:
— Ez is, as is, csak mindmegannyi rom . . . !
(N á rc z iu t)
Kasza Gy József.

Áprilisba küldés eredete.
Mutatvány Résé Enrel S ándor Magyaroszági Népszoká
sok ez. gyűjteményéből.

A természet ébredése latin nyelven
„aperire" szóval fejeztetik ki, és ebből ered
az „april" szó is. N agy K ároly német ne
veket adván a hónapoknak, áprilist „húsvét
hó“ nak nevezte el, mert rendesen abban
vannak a hasvéti ünnepek ; miután azonban
az áprilisi időjárás nagyon változékony,
azon embereket, a kik minden pillanatban
változtatják véleményüket, szintén april em
bereknek hívják.
Az aprilisnek legrégibb idők óta külö
nös sajátsága van, t. i. első napján az „ap
rilisbe-küldés“ — és ezen szokás oka épen
az ünnepélyes nagy hétben keresendő. Az

állapodásra jutott és ennek bebizonyí
tására igen jól elkészített fennebbi elv
társaktól származó czikkeket idéz. Ez
olyan cselszövény, melynek törvényesen
nem igen lehet útját állani.
Az orosz agitáczió a legnagyobb
súlyt azonban a katonai fegyelem aláásására és arra fekteti, hogy a fejede
lem s a kormány közt, másrészről ma
gában a miniszieriumban egyenetlensé
get szítson.
Oly híreket bocsátanak szárnyra,
melyszerint éhség következtében a ka
tonaság körében tömegesen fordulnak
elő szökések, hogy ezek aztán a hatá
ron túl önkénytes csapatokat szervez
zenek. Számos katonatiszt elfogatásáról
érkeznek jelentések Szófiából, Sumlából
ás Szliv..óból. Azt is mondogatják,hogy
Popov őrnagyot nem sikkasztásért tar
tóztatták le, hanem a minisztérium meg
buktatására irányuló törekvéseiért, mivel
az Ferdinánd fejedelmet szabad műkö
désében gátolja. A minisztérium egyik
tagjának egy mondását idézik, mely
ekként szólana: »A Cankovisták leg
alább következetesek, van politikai
programmjuk, mig mi csak személyes
becsvágyból harczolunk egymás ellen.*
E mutatvány, úgy hiszszük, elég
séges arra, hogy az orosz munka erő
szakos beleavatkozás nélküli mibenlétét
jellemezzük. Nem csoda tehát, hogy a
jelenlegi kormányzat gyökere a szem
lélőre nem tünteti fel többé azt az ere
detileg látott mélységet, mely Ferdinánd
fejedelem trónraléptekor meglenni lát
szott. Ha az oroszok ma Bulgáriába
akarnának vonulni, az egész bolgár
nemzet függetlenségének megvédésére
fegyverhez nyúlna; ámde az orosz harcz
jelenlegi módja mellett tartani lehet at
tól, hogy lankadás és elerőtlenedés váltandja fel a még meglevő tetterőt.
Telekkönyvek rendezése.
A telekkönyvi betétek szerkesztéséről
szóló 1886. évi XXIX. t.-czikk 76. §-a által
az igazságügyminiszter folhatalmaztatott,
hogy a telekkönyvi rendeleteket, a törvény
hozás további intézkedéséig rendeleti utón
módosíthassa és pótolhassa.
E zt egy nagy fontosságú közgazdasági
érdek követelte, melynek kielégitésekép az
igazságügyminiszter legközelebb megjelent
rendeletében a helytelen telekkönyvezéseknek hivatalból való kiigazítása iránt intéz
kedett.
Némely község határának eredeti tclekkönyvezésekor ugyanis az a szabálytalan
síjárás követtetett, hogy egyes helyszínelt
ingatlanok birtokosai, illetőleg tulajdonosai,
az illető telekjegyzőkönyvben szabályszerüeu

be nem jegyeztettek, hanem az ingatlan is
meretlen vagy egyébként határozottan meg
nem jelölt személyek tulajdonául jegyezte
te tt be; avagy pedig olyan birtokok, a me
lyek sem családi alapítványt, sem családi
közös vagyont nem képeznek, az illető te
lekjegyzőkönyvbe valamely család tulajdo
nául vétettek föl a nélkül, hogy a jogosult
birtokosok szeraélyenkint vezeték- és kereszt
nevük kitétele mellett, világosan megjelöl
tettek volna
A belyazinelési szabályokba ütköző és
a hiteltelekkünyv czéljával ellenkező ezt a
helytelen telekkönyvezést — ha a telek
könyvi rendeletek I. része szerinti hirdet
ményi határidő már lejárt — hivatalból, és
pedig lehetőleg a telekkönyvi betétek szer
kesztését megelőzőleg a következő szabályok
szem előtt tartása mellett rendeli az igaz
ságiigyminiszter helyesbítendőnek :
köteles minden telekkönyvi hatóság,
melynek telekkönyveire vonatkozólag a Fönt
érintett szabálytalanságok előfordulnak, a
telekkönyvi bejegyzés helyesbítésére vonat
kozó eljárást hivatalból megindítani.
H a valamely ingatlan az eredeti te
lekkönyvezéskor ismeretlen vagy egyébként
határozottan meg nem jelölt tulajdonosok
nevére vétetett föl, a telekkönyvi hatóság
egy telekkönyvvezetöt küld ki ely czélból,
hogy ez a helyszínén a községi elöljárók
és a szomszédok meghallgatása és az adókataszteri munkálatok figyelembe vétele
mellett állapítsa meg, hogy a kérdéses in
gatlanok kinek és mily jogczimen vannak
tényleges birtokában.
A kiküldött ezen eljárása folytán az
ingatlanokat a tényleges birtokos nevére
veszi föl és pedig akként, hogv ha több ily
részlet állana egy telekjegyzőkönyv A. lap
ján, és azok a tényleges birtoklás czimén
különböző személyeket illetnének, a már
meglevő telekjegyzökönyvben a megfelelő
részletre vagy részletekre nézve tulajdono
sül az illető egyik tényleges birtokost
jegyzi be, a többi részletre nézve pedig
annyi telek jegyzőkönyvet nyit, a hány a
tényleges birtokos, és a megfelelő részlete
két a nyitott telekjegyzőkönyveknek A. lap
jaira átvive, azokra tulajdonosokul a tény
leges birtokosokat .jegyzi be.
H a a C. lapra tehertételek vannak
bejegyezve : az újonnan nyitott telekjegyző
könyvekbe,ezek is szabályszerüleg átviendők.
A kiküldött eljárásáról jegyzőkönyvet
vezet, mely jegyzőkönyv, valamint az újon
nan készített telekjegyzőkönyvek és váz
rajzok is a községi elöljáróság két tagja
által aláirandók.
A telekkönyvi hatóság a kiküldött á l
tal beterjesztett jelentés folytán, annak el
járását megvizsgálja, a mennyiben szüksé
gesnek mutatkozik, a kellő pótlások és
kiigazítások tárgyában intézkedik : ha pedig
ilyen intézkedéseknek szüksége fönn nem
forog, a kiküldött jelentését jóváhagyólag
tudomásul veszi.
Ha a telekjegyzőkönyvben csak vala
mely család vezetékneve van bejegyezve és
e bejegyzés sem az ingatlanok családi ala
pítványi természetén, sem oly jogérvényes
intézkedésen nem alapul, mely a koronkint
változó egyes részesek névszerinti bejegyez-
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hetését kizárja ; sem pedig a közösség mi
kénti megszüntetése és folosztása iránt per
folyamatba tévqVincsen: a telekkönyvi ha
tóság az ismerefcltn jogosultak képviseletére
ügygondnokot rendel. Ennek kötelessége a
jogosultakat kipuhatolni és magát ezekkel
érintkezésbe télién, mindazon adatokat be
szerezni, melyek a kérdéses birtok természe
tére nézve kellő fölvilágositást nyújthatnak.
A telekkönyvi hatóság azon végzésé
vel, melylyel az ügygondnokot kirendeli,
egyszersmind tárgyalást tűz azon hozzá
adással, hogy az ügygondnokon kívül mind
azok, kik a kérdéses birtok tekintetében
jogokat kimutatnak, és a tárgyalásról akár
az ügygondnoktól, akár más utón szereztek
tudomást, a tárgyalásban részt vehetnek.
Egyúttal fölhívja a telekkönyvi hatóság az
illető közscg elöljáróságát, hogy a telek
jegyzőkönyvbe bejegyzett család ismert ta g 
jainak nevét és lakását a telekkönyvi ha
tóságnak 8 nap a la tt jelentse be. A beje
lentett családtagok a kitűzött tárgyalásra
utólag külön-külön megidézendők.
Ezen előleges tárgyalásnak egyedüli
czélja a kérdéses birtok jogi természetének
és esetleg azon körülménynek megállapítása,
vájjon nincs-e már is a közös családi vagyon
fölosztására vonatkozó per folyam atban: a
telekkönyvi hatóság azon esetben, ha a sza
bálytalannak látszó bejegyzés a birtoknak
családi alapítványi természetén, vagy oly
jogérvényes intézkedésén alapul, mely a
koronként változó jogosított személyek te 
lekkönyvi kitüntetését kizárja, vagy ha a
közösség folosztása iránt a per már folya
matban van, a további eljárást indokolt
végzéssel megszünteti.
A végzés a kirendelt ügygondnokok
és az általa, valamint a községi elöljáróság
által bejelentett érdekelteknek szabályszerűen
kézbesítendő.
Ha megszüntetés esete nem forog fönn,
a telekkönyvi hatóság újabb tárgyalást tűz,
arra a gondnokot, az ismeretessé vált jogo
sítottakat végzésileg, a netalán ismeretlene
ket pedig az 1868. LIV. t.-czikk 269. § ának
megfelelő alkalmazása mellett hirdetményileg megidézi.
A bíró által vezetendő ezen érdemle
ges tárgyalás és az annak folyamán bizo
nyított körülmények alapján szükség esetében
hivatalból való pótlások elrendelése után a
telekkönyvi .hatóság végzést hoz az iránt,
hogy a kérdéses birtokra nézve kik és mily
arányban jegyzendők be tulajdonosoknak:
egyszersmind megállapítja a jogosultak te r
hére az ügygondnok diját és kiadásait.
Az ebbeli," valamint az eljárás meg
szüntetését kimondó végzés ellen 15 nap
a la tt benyújtandó fölfolyamodásnak van
helye; a harmadbirósághoz azonban csak
annyiban, a mennyiben a másodbiróság az
első bíróság végzését megváltoztatta, avagy
újabb vagy póteljárás megrendelése nélkül
megsemmisítette.
A telekkönyvi hatóság a kiküldött
telekkönyvvezető eljárásának helyeslő tudo
másul vétele, esetleg a szükséges pótlások
eszközlése után, az érdemleges végzés jog
erőre emelkedése után pedig hirdetvényi
fölhívást bocsát ki, melyben fölhívja mind
azokat, kik a telekjegyzőkönyvbe a fonteb-

„Aprilisbe-küldés" által nevezetesen Jézus ban ta rto tta fogva. A herczegi pár szökésre áprilisi tréfát űztek velem, mert ezáltal
Krisztusnak az egyik birótól a másikhoz határozván el magát, april elsőjén pórkön nyílt alkalmam rendkívüli időben is bemu
történt küldöztetése jeleztetik; azért van tösben ment ki a városból, és a kapu előtt tatni hódolatomat." Napóleon jóizüt neve
még mai nap is használatban ezen régi köz álló őr által természetesen nem tartóztatta- tett, és mindenütt elbeszélte a tréfát, melyet
mondás: „Pontiustól Pilátushoz küldöztetik." toft t e l ; de alig értek ki, midőn a velők nagyon kedvesnek találtak.
N agy Péter czár egy ízben egész vá
Azonban az „aprilisbe-küldés" eredete szemközt jövő paraszt leány rájuk ismert,
a pogány időkre vihető vissza; a Keleten és a/, őrhelyen elbeszélte kedvesének az ese rost küldött aprilisbe. Szent Pétervár előtt
nagyon el van terjedve; az ó-kor izraelitái tet. Ez azonban pompás „áprilisi tréfának" t. i ropant tömeg fát hordatott össze titok
nál, valamint a görögöknél is szokásban volt, tartotta a/, egész dolgot, és annál nagyob ban, s azt felgyujtatta ; a tűz — éjszaka
és most egész Európában divatba jött, úgy bakat kaczagott, minél hangosabban bizo lévén — borzasztó látványt n y ú jto tt; nem
csak a szent-péterváriak, hanem a közel
hogy alig van nemzet, melynél azzal — ha nyítgatta kedvese, hogy jól látott.
A katona néhány perez múlva még sem lévő községek is kétségbe voltak esve ;
mindjárt különböző alakban is — ne talál
eszeveszetten
rohantak vizipnskákkal a vész
ta
rto
tta
a
hirt
lehetetlennek,
s
rögtön
jelen
koznánk.
Az angol azt mondja: „an April fool“ tést tőn a tisztnél. „Quel joli poisson d’ színhelyére; de mily nagy volt meglepeté
s április elsőjét „fool’s day“-nak (bolondok A v ril!“ kiáltott fel nevetve. „Kedvesed bo sük, midőn az őrt álló katonák felsőbb
napja) nevezi; — a hollandoknak megvan londdá ta rto tt!" ; de rövid idő múlva — ő parancsra s egyszerre elkiáltották m agukat:
az „A dril-gek"; a francziáknál pedig a sem akará magára venni a felelősséget — „Ma április elsője van !“
Londonban 1798. martius végén nem
„poisson d'A vril." H a azt kérdjük a fran- a #város parancsnokkal közié a hallottakat.
cziáktól: m iért nevezi az együgyü ficzkót, „Ön apri'isi bolond!" dühöngött ez; — hall csak a falragaszok minden utcza sarkán,
kivel a bolondját járatják „hal"-nak (pois gasson, különben az egész helyőrség előtt hanem a lapokban közzétett hirdetések is ezt
kürtölték : „Mához egy hétre pontian déli
son), azt mondja, hogy azért: mert ezen nevetségessé teszi magát."
Néhány óra múlva a parancsnok is 12 órakor nagyon különös, itt még sohasem
állat legostobább. Azonban ezen indokolás
lá
tott menet t&rtandja bevonulását a westaggódni
kezdett,
elküldött
tehát
a
herczeg
egészen alaptalan. A tudatlan emberek „la
passión d'Avnill" szavakból csinálták a szobája előtti őrség tisztjéhez, m egképez münsteri apátságba, amely agg férfiak és
tetvén, honn vannak-e a magas uraságok ? nőkből, mindkét nembeli Özvegyekből, gyer
„poisson d’Avril l"-t.
1530-ban Augsburgban birodalmi gyű „Alszanak!" volt a kérdőre vont és csendre mekekből, nős, s nejeiktől elvált férfiakból,
férjnél lévő, vagy férjeiktől elválasztott
lést hirdettek, hogy a török háborúra pénzt intő komornyik válasza.
íg y te lt el 8 óra, mely a la tt a magas nőkből álland, — és amely ünnepélyes
és katonát szerezzenek, a vallási villongás
nak véget vessenek, s különösen a rendkí pár átlépte a határt. Ki írhatná le Blassac, menetre minden rang s nembeliek ueghivül elhanyagolt pénzügyeket rendezzék. A a várparancsnok haragját, midőn megtudta, vatnak."
E hirdetés folytán természetes, hogy
mondott év április 1-je különösen az nap hogy mindnyájukat az április küldte apri
a kitűzött időben tömérdek nép lepte el az
volt, melyen az összes pénzügyeket kell lisbe.
utczákat,
melyeken a menet átvonulandó
Regnault de Saint Jean d’Angel és
vala rendbe hozni. Ezen nap ennélfogva
igen sok és nagy pénzspeculatiókra adott Cárion de Nisas 1805-ik év april első nap v o lt; még az ablakokban is c*9ak úgy hem
alkalmat. De mivel e napon semmi uj pénz ján hivattak cgy hamisított miniszteri alá zsegett a sokaság, midőn a tolongó tömeg
rend nem jelent meg, s az üzérek felültet írással Fontainebleauba Napóleon császár közepette egy stentori hang elorditá magát:
ték, a nép gúnyból elnevezte őket „április elé. Ez utóbbi természetesen semmit sem „Ma van april elseje!" és az összecsoporto
tudott a dologról; mire Regnault szörnyű sult nép hangos hahoták között bosza ukodbolondoknak.
Az „aprilisbe-küldés" gyakran nagy haragra lobbant, minden áron ki akarta va oszlott szét.
Az „aprilisbe-küldés" egy fiatal lon
fürkésztetni a tettest, a ki őt aprilisbe kül
szerepet játszott a társadalomban.
XV. Lajos a lotharingiai herczeget és dötte, de biz ez még a rendőrfőnöknek sem doni seborvosnak különös szerencsét hozott
nejét — mert Lothringiát Francziaorezágba sikerült. Cárion ügyesebben viselte magát. Valaki ugyanis tréfából Dobbs nevű igen
a k arta kebelezni — Lnne vilié saját városá „Sir! — mondá nem panaszkodom, hogy ggpdag polgárhoz küldte öt, aki állítólag
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terheltetésével fel Állíthatók, a l.isdedóvoé; :
temetőből elfoglalt területnek visszavétele
bajokban gyógyulást nyerni, testileg, lelbi-j és az ez érdemben! kártalanítás irán t fo g * és illetve gyermekmenedékházak felállítás
és
üdvösnek
vélem
személyes
tapasztalataira
biek szerint eszközölt bejegyeztetések által
lég üdülni, felfrissülni akar, az keresse fel „atba veendő eljárás tárgyában Hi. R ^Petre e közigazgatási bizottság, mint úgy a kü
magukat jogaikban sértve vélik, hogy kiiga alapján e kérdéssel most a fiirdő-évad elején augusztus és szeptember vagy jumus Hóban község által a tulajdonát képező 2 drb. ségi lakosságra előnyös, mint a gyem
kissé
foglalkozni
s
a
tényleges
viszonyok
zítási keresetüket naptárilag meghatározandó
a liptói havasok közt rejtőző ezen kies hasznavchetlen parcella eladásának engedé halálozás megakadályozására a gyermek
8 hónap alatt a telekkönyvi hatósághoz megvilágítása által a helyzetet tisztázni. Ls fürdőhelyet s kitűnő vasas vize, balzsamos lvezése iránt benyújtott kérvény tárgyában. gondozására s megóvására alkalmas intő,.,
nem
átallom
már
most
kijelenteni,
hogy
in
ményeket, határozatilag kimondja. S ebi;]
annál bizonyosabban nyújtsák be, minthogy
levegője, zavartalan nyugalma és természeti 17. Farkas A ntal vargái tanítónak
különben igényeiket oly személyek kárára, dokolt meggyőződésem szerint a közönség szépségeinek varázsa oly csodát fognak mi megállapítása iránti kérvénye tá r g y á b a . folyólag u tasítja a járási főszolgabírót,
hogy hívják fel a járásukbeü tniudazu,
a kik a telekjegyzökönyvekben foglalt be panasza a magvar fürdők ellen csupán a vélni vele, minőt képzelni is alig mert volna.
községek elöljáróságait, a h o l ezen intézmény
jegyzések alapján további nyilvánkönyvi külföldet kedvelő hazafiatlan tettök leplezHa majd a magyar fürdőknek is ily
getésére
szolgál,
mig
a
fürdötulajdoncrok
keresztülvitelére a község lakomáinak lé;,
jogokat jó hiszemmel szereznek, többé nem
módon szépen látogatott elő- éa utósaisonjai
panasza jogos alapon nyugszik, mert ha
száma és társadalm i viszonyai alapot aj-uj.
érvényesíthetik.
lesznek, akkor bizonyára ama hiányok leg 1 ; 8 Á I idelglene. nyudijba helyezés
nincs
közönség,
mely
a
fürdőt
látogatja,
te

Ezen fölhívásokról szóló hirdetmény a
utolsói is megszűnnek, melyek még panaszra zatai tárgyában alkotott szabályrendelet tanak, hogy a kisdedóvodák felállítása irái.t
hát
ha
nincs
jövedelem,
hogy
lehessen
annak
hivatalos Közlönyben háromszori beiktatás
okot szolgáltatnak, s akkor fürdőink a be- tál-svában. 20. Somberek és Racz-Gorcsony a helyi viszonyoknak megfelelő módon (j
útján, azon fölül a telekkönyvi hatóság hír emelkedését, virágzását várni?
tegeknek oly asylurnái, a nyári elite-társa- községeknek a körjegyző által illetéktelenül alapon intézkedjenek, a hol p ídig az ily
De
beszéljenek
a
tények.
Tavaly
ordetési táblájára, és az illető község házai a
ságnak oly góczpontjai lesznek, mint akar felvett fuvar és napi d-jjak visszatérítése alapon szervezkedő óvadék létrehozása c ...
vosi
ajánlatra
Koritniczát,
a
liptómegyei
való kifüggesztés által közhírré teendő:: va
lse hl, Marienbad, Karlsbad, Ems, Rade- iránt hozott képviselőtestületi határozatok közölhető nem volna, legalább a nyári
lamint utasítás adandó a községi elöljáró Kárpátoknak e vadregényes fekvésű gyógy
napok tartam ára, midőn a legizmosabb
t
giérhessük, csak közönsé ellen beadott fellebbezés tárgyában. .21. munka s legdrágább a munkaidő, legalá'
ságnak, hogy a hirdetményt a község kép helyét kerestem fel, hogy makacs gyomor guiid a
Dárda
község
által
a
korcsmabérlo
kijelö
bajom
ellen
gyógyulást
találjak.
viselő testületé ülésében is kihirdesse, és
a gyermek menedékházak létrehozását igye
Augusztus közepe után, verőfényes na günktől függ. Reánk nézve százszorosán lése tárgyában hozott határozata ellen be
hogy annak tartalmáról mindazokat, kik
kezzenek eszközölni. Ez irányban tárgy*
megnyugtató öntudat volna, ha e csekély
kérdéses ingatlanokra vonatkozólag érdekelve pon indultam el a fővárosból s a fürdőben sorok által eme mindkét részről kívánatos adott fellebbezés tárgyában. 22. S feb| “y sokat minden községben indítsák meg. Mi...
nagy meglepetésemre hűvös, zimankos idő
község és Vő Györgyné közt létrejött adás
lehetnek, külön is értesítse.
kedvezőbb viszonyok mielőbbi beküvetkezé vételi szerződés jóváhagyása tárgyában. 2d. den útbaigazítás és felvilág Hitéiért a
A hirdetmény ugyanazon telekkönyvi fogadott. Volt is riadalom a vendégek közt. sét előmozdítanunk sikerült volna.
tanfelügyelőhöz forduljanak.
Jvaid
- .
.
kG ilvinfa község és Hübner Sándor Koat a
hatósághoz tartozó több községbeli külön Legnagyobb része azonnal csomagolt s a
Szamosszegi.
korcsmaház, italmérési, husvágási jog bérbe- főispán, Benyovszky M. bízott, jegyző.
böző ingatlanokra nézve együttesen bocsát kapufélfától búcsúzva ott hagyta a fürdőt.
—
Az
államvasutak
és
a
r
agyar
nyr
adása irán t kötött szerződés jóvábagya.sa
ható, és a lehetőség szerint együttesen bo Már magam is követni akartam példájokat,
de egy két ismerősöm visszatartott, és sze
tárgyában. 24. Baumann Péter gyódi tanító A közlekedésügyi miniszter a mait hói .
Javaslat
csátandó ki és teendő közzé.
rencsémre.
mert
pár
nap
múlva
kiderült
s
a
nyugdijának megállapítása irán t benyújtott a vasúti alkalm azottak minösi ése tárg; .
Ha a hirdetmény a hivatalos lapban
(kivonatban)
bán új szabályrendeletet adott ki, raeb
közhírré tétetett, a közhírré tétel többi kevesek, akik az időjárásnak egy véletlen a bel 'árosi elemi leányiskolának mikénti kérvénye tárgyában. 25. Özv. Loreucz Jakabné volt jakabfalui tanitóné nyugdíjjá Ludvigh min. tanácsos elnök 8 igáig*
módozatainak és az értesítésnek elmaradása szeszélyétől nem riadtunk meg, egész szep
felállítása iránt.
tember
hónapon
á
t
a
legderültebb
verőfényes
most körrendel éti lég hoz az alkalmazót!
megállapítása
iránt
benyújtott
kérvénye
vagy szabálytalansága jogi hatálylyal nem
napokat élveztük s a kitűnő hatású gyógy
Az e czélból kiküldött bizottság a köz tárgyában. 26. Az árvaszéknek May József tudomására s ebben különösen figyel mezt
bir.
víz
és
a
fenyvesek
balzsamos
levegője
testi
gyűlésre a következő javaslatot fogja be elleni perében telmerült ügyészi költségnek az illetékes hivatalfőnököket, h >gy tökén a
A kiigazítási keresetek jegyzőkönyvi
a m. gyámügyi tartalékalapból leendő meg szabályrendelet második szakaszában eh •
terjeszteni.
eljárás mellett tárgyalandók, és ítélettel el és lelki gyógyulásunkat eredményezték.
A fent leírt esetre vonatkozólag ott
A beszerzett adatok szerént: a zárda térítése tárgyában. 27. Az oldi, most már kellékek m egállapításánál a lég nagyobb s i
döntendők, mely ellen az 1881. LIX. t. czikk
időzésem
folyamán
kérdést
intéztem
a
fürdő
iskolába, — hol 6 — illetve, minthogy az megyei gyám tárban felmerült hiánynak a gorusággal járjanak el. E szaí isz : zt i:C j l
32. § a értelmében fokozatos fóllebbezésnek
derék orvosához Ormai József dr. hoz, aki 5. és 6 ik osztály egy tanítónő vezetése ala tt megyei gyám tári tartalékalapból leendő pót elő, hogy vasúti hivatalnokok cs: k olyan n
van helye.
Ezen egész eljárás, — oda értve a azzal a felvilágosítással lepett meg, hogy e áll — 5 osztály van — ez idő szerént já r lása tárgyában. 28. A m. árvaszéknek Ko- gyár állampolgárok lehetnek, kik a hiv*Ua fölhivási idő alatt benyújtott kiigazítási véletlen é9 ritka időjárás csak megelőzte 528 tanuló. A Libscher és W erner féle ma leszár Stipo és társai elleni árverési ügyé talos m agyar nyelvet szóban és írásban t e
kereseteket, azok tárgyalásait és a hozandó pár nappal azt, ami szeptember elején úgyis gánintézeteket látogatja 164 tanuló. Ide szá ben felmerült 19 frt 79 kr. ügyészi költség jesen bírják. S mint a körrendelet hozzáte. /i,
Ítéleteket, valamint az azok ellen közbeve bekövetkezett volna, t. i. hogy a közönség mitva most azon belvárosi leánytanulókat, nek a m. gyám tári tartélékalapból leendő a magyar, illetve honosság és a hivatal •*
kik — különböző okoknál fogva — a kül fedezése tárgyában. 29. Udvar és I/.sép köz m agyar nyelv tökéletes bírása mi: ieu
te tt fellebbezéseket is — bélyeg és illeték tömegestől ott hagyja a fürdőt.
Az évad a hazai fürdők legtöbbjénél városi iskolákba járnak, a tankötelesek szá ségeknek 1887. évi számvevői lég átvizsgált kalmazandótól kivétel nélkül meg követelem1. .
mentes.
május
közepétől
szeptember
végéig
ta
rt.
A
ma
köriilbelől 740 re tehető.
szegénypénztári számadásai tárgyában. 30. igy azoktól is, kik Horvátországban fém \ I
Ha a telekkönyvi rendelet II. része
A magán intézetekben való elemi ok Bosta, Garé, Ocsárd, llegenye. ^ Szilvás, na lökön kivannak alkalm azást nyerni. A
szerint elrendelt tulajdonjogi bejegyzéseknél koritniczai fürdőkönyvben lapozgatva, azt
tapasztaltam,
hogy
május
és
junius
hóna
tatás aránytalanul nagy teherrel járván,
Szőke, Pölöske, Vásáros-Dorabó. Gerényes, rendelet egyúttal a hivatalnoki felvet !i
történtek oly szabályellenességek, melyek
a telekkönyvnek további szabályszerű veze pokban csak nagyon gyéren érkezik a vendég, kevésbé vagyonos szülők kénytelenek gyér Tarros, Cs.-Mindszent, Kacsóta, Szt.-Lőrincz, vizsgák ügyében is intézkedik, aaokat egv- !
tését gátolják, ezeknek megszüntetése, ille julius elején élénkül a látogatottság, de csak mekeiket vagy a külvárosi iskolába, vagy Szt. Gál, Szt.-Ivány, Szt.-Dienes, Monosokor, lőre az eddigi bizottság t a r t j a ; helyük is
tőleg kiigazítása bármely érdekelt személy a hó közepe felé éri el a „haut saison“ az apáczákboz járatni, mi által, főleg f Sumony, Gilvánta, Kisasszonyfa, Hernádta, idejük azonban később fog meg álla pitt.u :.
kérelmére, illetőleg ha a telekkönyvi ható magaslatát mely bezárólag a hó végéig ta rt alsó osztályokban, hol a létszám rendesen
Kis Telek, Okorágh, Rónádfa, Uj Mindszent,
— Mészáros iparosok figyelmébe. A 1
ság által észre vétettek, hivatalból is a te Azután megint egy havi vegetálás követ 100-at meghaladja, túltömöttség idéztetik Czinderi-Bogád, Magyar-Mecske, Ózd, Izsép, liigyminisztérium a marhavágás tárgyáUilekkönyvi rendelet 168. §-ának megfelelő kezik és szeptember elején elmegy az utolsó elő. Az ily állapotok pedig tarthatatlanok. Dóba ka, Rácz Görcsöny, Szabar, Somberek legközelebb azon rendeletet hozta, hogy a
U gyanazért kívánatos, hogy a belvá 1877. évi, Rácz-Petre, Mohács, Pócsa 1886. marhának levágása előtt az azonosság m >£ál
alkalmazásával, szükség esetében helyszíni vendég i s : vége a 9aisonnak.
Mármost tessék jó lélekkel megítélni, rosban az elemi leányiskola mielőbb, még a évi, Kis H arsány 1885. évi, Babarez 1883.
eljárás és szemle megtartása után eszközlapítására szolgáló marhalevél az állata:
lendö. E §-han szabályozott eljárás esetélen hogy kéthárom vagy legfeljebb négy hétig legközelebbi tanévben megnyittassék. Első és 1884. évi, Uj Bezdán 1880—1886. évi vosnak mindenkor bemutatandó és í. z ez cl
tartó saisonnal hogy lehessen hazai fürdő évben csak két osztályt vél a bizottság fel- számvevöileg átvizsgált számadásai tá rg y á 
bélyegmentességnek helye nincsen.
ellenkező eljárás, még ha tudvalevők egész
A jelen rendelet szerinti eljárás során ink: ek prosperálni? Hiszen másod sőt har áliitandónak. - Az alkalmazandó tanerőkre ban. III. Küldöttségi jelentések. 31. Számon séges marha vágandó is le, meg nei enged
a határozatok úgy az első-, mint a fölsőbb madrangu külföldi fürdőkben az elő- vágj nézve leghelyesebbnek találja a bizottság: kérő szék jegyzőkönyve. IV. Tiszti jelenté hető és i y mindazok, kik megvissgó itla ni
utó saiso:: vendégeinek
száma .jóval meg a jelenleg működő tanítónők közül, a lég sek. 32. Alispán jelentése az építési pénztár
bíróságoknál soron kivül hozandók.
_
Az esetleg előforduló másnemű szabály- haladja legelső fürdőink egész évadbeií lato- a lk a lm a s a b b a k a t választani, előléptetni. — számadása tárgyában. 33. Alispán jelentése m arhát emberi eledelre levágnak, i etve :«
talanságok megszüntetése tárgyában való I gatottságát. E szerint a magyar fürdőknek j Szükségesnek t a r t : egy igazgató- és három a megye tulajdonához tartozó ra. sórosi kert marhaleveleket a levágatás előtt b e i n sz !•
gáltatják, minden beigazolt esetben latárjeljárás szabályozása külön kiadandó rende- nincs is elő- és utó saison ja s csupán ama endes tanítónőt, úgy egy hitoktatót, követ bérletéről. 34. Ugyanannak jelentése a gyám zottan büntetendők.
júliusi pár hétre vannak utalva, midőn a kező fizetésekkel:
letre tartatik fönn.
tári köuyvvitel részére beszerzett tüzmentes
— Az éneklő madarakra való v dá«.u
nagy városok lakossága a kánikula forró
1. Igazgató tanitónőmde, rendes fizetés szekrény költségei érdemében. 35. M. szám
törvény szerint minden időben tilos úgy :,
sága elöl oda menekül. Hogy lehessen ily 500 fit., lakáltalány 100 frt, igazgatói pót
vevőség
jelentése
az
1888.
évi
m.
erdészeti
A m a g y a r f ü r d ő k r ő l.
azonban
azoknak továbbtartás vagy a:--!:
rövid idő alatt a fürdőtulajdonosoknak az lék 50 frt, összesen 650 frt és az ötödéves
alap-járulék kivetése tárgyában. V. Törvény- énekében való gyönyörködés ezé íjából türté— Saison czikk. —
évad tetemes költségeit behozni s befektetett dijpótlék.
hatóságok
levelezései.
36.
Somogy
vármegye
2. Osztály tanítónőnek, rendes fizetés megkereső levele a drávamenti országos ha nő elfogatását a törvény nem tilalmazva .
Évröl-évre felhangzik a panasz a ma tőkéjük legcsekélyebb kamatozását biztosi
gyar fürdők ellen, hogy drágák s e mellett tani? Valóban el kell ismernünk, hogy ily 500 frt, lakáltalány 100 frt, összesen 600 tá r rendezése tárgyában. VI. Folyamodvá az éneklő madaraknak a költési idfia ki. I.
ily czélokból való elfogása és t irtása a '. í
nem nyújtanak oly kényelmet és előnyöket viszonyok közt ez lehetetlen s e tekintetben frt és az ötödéves dijpótlék.
nyok. 37. Szatmár-Németi sz. kir. város ügyminiszterium által legközelebb hozott
3. Hitoktató, osztályonként 50 frt.
mint a külföldiek, viszont a hazai fürdő- indokolt a panasz a magyar közönség indo
árvízvédelmi
és
segélyező
bizottságának
az
tulajdonosok évről évre megújítják vádjaikat lenciája iránt.
Szükséges továbbá egy házfelügyelőnö, árvízkárosultak felsegélyezéaére kért segély delet szerint büntethető kihágást nen k<-j'
— Csőri. L ittke János bőrkeresk ' .
Pedig hát senki sem mondhatja, hogy 180 frt évi fizetéssel és lakással.
a közönség ellen, hogy a hazai fürdőket
tárgyában. 38. É rti János eszéki lakosnak kinek a ferencziek-utezájában vo.t szépén ! c
nincsenek
kitűnő
gyógyhatású
fürdőink,
mert
mellőzik, külföldre járnak, külföldi fürdők
Az összes személyi kiadás tenue 2630 a honpolgári eskü letétele tárgyában.
rendezett üzlethelyisége, csődöt mondott. Tiben pazarul költekeznek, mig a hazainak beismert dolog, hogy a világnak egy országa frtot. Ezen összeg lejebb szállítható lenne
— A pécsi kir. törvényszék ügyforgalma meggondnok: dr. Nemes Vilmos, holy*t*.»
csak a hulladék morzsa jut, amiből meg sem sem oly gazdag gyógyforrásokban, mint azáltal, hogy a belvárosi leányiskolában al
élhetnek, nemhogy a korral haladni, a kül épen Magyarország. A Kárpátok egész kalmazamló rendes tanítónők helyébe segéd- f. év I só negyedéről. Az 1888. évi márczius tömeggondnok : dr. Daempf Sándor, cső :
lánczolata
tele
van
kies
fekvésű,
régi
idők
hó
3
1-ig
beérkezett: Polgári 3651, büntető tos: Kaufmann Nándor torv. bíró. llej-1-'^
földdel versenyezni tudnának
tanitónői állomások szereztetnének, egyen2379. telekkönyvi 5420, fegyelmi 4. köz tési határidő május 15-ike, fŐls: in
A kérdés nem csekély fontosságú, mert óta kiváló gyógy ere jiieknek ismert fürdőkkel. kint 100 frt évi fizetéssel.
gyógyászati és egészségügyi viszonyaink Koritniczát. például már a 16. században
A kiadások fedezetére még elrende jegyzői fegyelmi 2, összesen: 11456. Az határnap május 25-ike. C s ő d v é !* ^ -'; y
fejlődésével szoros kapcsolatban áll s ha te ismerték és látogatták küzelről-távolról, a lendő lenne, hogy a helybeliek részére 4 tit 1887. évi megfelelő szakában beérkezett : megalakulása május 28.
— Halálozás. Jeszenszky Trvaó . ;
kintetbe veszszük, hogy líirdőző közönségünk mikor ott a czivilizácziónak még nyoma sem tandíj és 1 frt kézimunka-dij áUapiitxssék Polgári 3056, büntető 1769, telekkönyvi
révén tényleg százezrek vonatnak el a hazai volt. A tudományos vizsgál tót megelőzőleg meg, a vidékiek pedig ennek két szeregét 4381, fegyelmi 9, közjegyzői fegyelmi 4, született Névedi Bottka Jan k a f. hó J é tapasztalat több mint 100 éven át igazolta fognák fizetni.
összesen : 9219. Eszerint az ez évi ügy fór hunyt, el életének 38-ik, boldog háL'n.c
forgalomtól és vándorolnak külföldi fürdőkbe,
nemzetgazdasági tekintetben is életbevágó kitűnő gyógyhatésát különösen a gyomor ,
Iskolahelyiséggel a város közönsége go lom 2244 beadványával többet m utat föl nak 16-ik évében. A boldogult hű lt re: ' ■
fontosságú. Hol állanának ma már hazai bél- és arany íves bántál inak ellen, mely te ez idő szerint nem rendelkezvén, szükséges mint a múlt év e szakában.
tolj'ó hó 5 én tétettek Ibafán örök nyi gi
gyógyhelyeink, ha a külföldi fürdőkben ma kintetben vele egyetlen hazai fürdő sem lesz bérhelyiségről gondoskodni, addig is.
— Uj építész. K aafer Sándor, helybeli lomra. - Back Jakab, a péorf izraelita
gyar emberek által évenkint elköltött üsz- mérkőzhetik; a/, utolsó évek a la tt pedig mig a város alkalmas helyiséget nem vehet. születésű műépítész, kinek tehetségét a bu hitközség buzgó jegyzője, hossza* szenve
szegnek csak egy tizedrésze idehaza mai adna? gyógy tani és egészségügyi felszerelése éf Bérhelyiségül az Oertzen féle ház lenne felve d a pesti lovas laktanya építésénél is ügybe dés után, 58 éves korában jobb létre ser
S váljon nem hazafias dolgot cselekednék e. berendezése is oly magas fokra emelkedett, hető 5 —600 frt évi bér mellett. Megvételre vették s ki a műépítészet terén már ismert derült. Temetése, e hó 4-én történt. — Bo!e
aki a közönség és a fürdők közötti difié hogy orvosi tekintélyek állítása szerint a nézve pedig a easinónak mária utezai háza névvel bir, Pécsett telepedett meg.
po raik ra!
rencziákat kiegyenlítve, a magyar közön legelső rangú külföldi fürdőkkel kiállja a ajáultatik.
Öngyilkosság. G róf Károlyi Viktor,
— A Farkasféle ösztöndíj. Néhai Ferin*
séget visszahódítaná a külföldtől a hazai versenyt.
dús föur, K árolyi Györgynek másod szü- István, ügyvéd és vője, kik jeleatcki
fürdőknek ?
Azt is állítják, hogy a hazai fürdők
lőtt fia, csurgói kastélyában, vadászfegyve vagyonukat közczélokra hagvomái yoztalc.
Legtávolabbról sem érzem magamat nagyon drágák. Megengedem, mert a fentebb
rével agyonlőtte magát. Temetése tegnap 2000 ír t felett akként rendelk jztek, hogy
hivatottnak ez, egyesek erejét túlszárnyaló elmondottaknál fogva indokoltnak tartom,
történt. Végrendeletében nejének 20.000 írt annak 4°j0-os kam atja, a tanítványait h\feladat véghezvitelére, de helyén valónak ha a tulajdonosok a rövid tősaisonban „fel
— Megyei közgyűlés. B aranya vár évi dijat, sógornőjének : G yürky Abrahám- hazafiasabban nevelő ta n á r részére adas- •'
emel tárakkal" igyekeznek a veszteséget el megye bizottsági tagjai folyó hó 9-én dél nénak 330.000 frtot és a csurgói kastélyt ösztöndíjul. — Az ösztöndíj ez évben a j
előtti 10 órakor Pécsett, a megyei gyűlési
nagy beteg volt. „Nekem semmi bajom — kerülni. Azonban jó lélekkel mondhatom, teremben évnegyedes rendes közgyűlésüket hagyományozta, minden ingóságaival együtt. gimnázium tanárai egyikének lé\ én adaro ,
hogy én Koritniczán ezt sem tapasztaltam .
A mintegy öt milliónyi magánvagyon fen- a tanári testület a rra nézvj kijelölte: I
mondá Dobbs — valószínűleg öcsém, a
tartják. Tárgysorozat: I. Évnegyede9 jelen maradt részét leányai öröklik. A hitbizo- Békeffy Rémig, Inczédy Dénes, és Gy •
Naponkint
2
írt
50
k
ié
rt
tiszta,
jó
kényel
ezukrász van rosszul ; mindjárt irok neki
tések é9 kormányrendeletek. 1. Alispán év máuy, mely körülbelül ugyanoly értékű, kos Péter tanárokat A tegnap taitolt
mes
lakást,
kiszolgálást
és
teljes
ellátást
néhány sort, s átadom lakczimét." A fiatal
negyedes jelentése. 2. Belügyminiszteriura
orvos sietve teszi meg a */« tuérföldnyi utat; kaptam és mondhatom, hogy a bár csekély rendelete a beadványok beiktatásakor adandó mint magánvagy on gr. Károlyi G yulára száll. bizottsági ülésben, 15 szavazat kl'ziil l'J j
— Áthelyeztettek: Benő K ároly és szavazattal Inczédynek íté ltetett oda
de a ezukrász is azt mondá neki, hogy választékú, de Ízletes és friss ételek kényes értesítésről. 3. Belügyminisztérium rendelete
nem beteg, hasonlóképen néhány sor írással igényű beteg gyomromat teljesen kielégítet az Ősz ró és Zaláta községeknek az Ínséges Rébay Lajos, posta- és távirdui hivatalno ösztöndíj, ki megköszönve ezen IdtiintettV.
ték.
Hát
lehet
e
ennél
olcsóbbat
kívánni?
a pénzt azonnal á ta d ta Gebauer gimnnz.- i
szintén öcscséhez utasítván, — az--nban ez
alapból felveendő kölcsön iránt hozott ha kok Budapestről, Bolla Ferencz gyakornok
|
is egészséges volt, és igy kitűnt, hogy Hiszen idehaza napi ellátásom jóval többe tározat jóváhagyása tárgyában. 4. Belügy pedig Keszthelyről Pécsre. — B r u n n e r umi igazgatónak, azon kéréssel, hogy
kerül.
Igaz
ugyan,
hogy
a
fösaisonban
a
helyezze el a takarékpénztárba, 8c*élbó-. |
„aprilisbc küldték.“
miniszteriura rendelete a korcsmái zárórákra Olivér, helybeli
- .
-posta, , és távirdai tiszt
szobaárak
20—25°
0-kal
drágábbak,
de
vál
* ’ neveztetett ki. hgy majd annak kamatjából évenkint cg'*' I
Bosznsan indult hazafelé, midőn nem
jon mért kellene közönségünknek, különösen vonatkozó szabályrendelet jóváhagyása tá r I Temesvárra fogalmazónak
messze tőle egy megvadult ló levetette
uBaranvamegye
.— .
„s .a kisdedovás. Ba arany jutalom adassék azon ilé g in : i '|:
a gyógyulást keresőknek ebben az időben gyában. II. Állandó választmány jelentései.1
tanulónak, ki a 8 ik osztályba legkitunő •»
lovasát, s ez élettelenül feküdt a földön. A
5. A módosított községi szabályrendeletek rany'amegye közigazgatási bizottsága legu
menni
fürdőbe,
amikor
a
dolog
természeténél
lesz. H a pedig ily idegen nyelvű neia lenn .
seborvos odaugrott, a csaknem haldoklót
fogva sem oly nyugalomban sem oly figye tárgyában. 6. A fegyvertartási szabályok tóbbi ülésében a kir. tanfelügyelő' előterjesz úgy a legjobb m agyar nemzeti.1 $gü t:r n
életre hozá, majd egy szomszéd házba vitte,
lemben nem részesülhetnek, mint azt egész tárgyában. 7. A vármegye házipénztárának tésére — melyben hivatkozással a nagyin,
ahol bekütözé és oly hathatós gyógyszert ségök helyreállítása megkívánná? K árpáti 1887. évről szerkesztett számadása tárgyá vallás és közoktatási m. kir. minisztériumnak nyerje el.
alkalmazott, hogy betege csakhamar t'elgyó fürdőinkben az elő- és utósaison rendesen bán. 8. Az ideiglenes dijnokok járandósá múlt évi ápril hó 26-án 15727. szám a la tt
— Eljegyzések. Tauszig Zsig"
gyűlt. A lóról lebukott egyén gazdag
j
állandó derült idővel bir s különösen az olv gainak a közm unka, gyám tári tartalék- és kiadott rendeletére, kéri a közigazgatási helybeli bornagykereskedő eljegyezte8
kelet indiai kereskedő volt, kinek nem lévén
szerencsés fekvésű, széljárástól védett völ betegápolási alapok közös terhére való meg bizottságot, hogy a megye területén a k is bach Sándor villányi borkereskedőnek h * j
családja, magánál tarto tta a fiatal orvost, gyekben mint a minő K orit deza, az ősz osztása tárgyában. 9. A közmunka- és köz dedóvodák és gyermek menedékházak feliál- nyát M ariskát. — Ifj. W achauar K»i;
és halála után örökösévé tette.
sokkal szebb, kellemesebb és állandóbb mint lekedésügyi minisztériumnak a kaviesszálli- litása ügyeben kezdeményezőleg intézkedni helybeli kéményseprőmester je j^ e t \ á!totr |
Becsben egy iparossegéd 1857. april a nyárközép. Bizonyára enuek köszönhettem, tási szerződések és műveletek tekintetében szíveskedjék — a következő határozatot T ü rr Paulával.
elsején kartársait akarta bolonddá tartani, és hogy a tavalyi utósaisont Koritniczán Bittó 3827. sz. a. kiadott rendelete tárgyábau. h o z ta : Az előterjesztésnek hely adatik, s
— A hitel. Ez azon tényező, w 1 A
jól tudván, hogy a linczi lotteriahuzásra István volt miniszter társaságában tölthet 10. Bezedek község által a n.-bólyi vasút tekintettel azon körülményre, hogy nálunk napjainkban annyian s oly gyakran vi - ii 1
már nem lehet tenni, azt mondá. mikép
tem, a ki a felső bírói kar egyik derék ér állomástól Bezedeken á t Ivándárdáig vezető a gy ímekhalálozás óriási mérveket öltött,
80. 44. s 91. számok arany sugarak között demes tagjával Gelléri Szabó Jánossal együtt u t kiépítése iránt beadott kérelme tárg y á a mennyiben az ország halandóságának
jelentek meg előtte, tehát bizonyos, mikép legbuzgóbb látogatója e fürdőnek.
ban. 11. Siklós nagyközség 1879—1883. évi 50 60 százaléka a h at évet meg nem ha
azok a jövö húzás alkalmával ki fognak
Klimatikus és pénzügyi viszonyok te számadásai tárgyában. 12. Siklós nagyköz ladott tehát még iskolába nem járó gyer ugyanis, hogy az újabb hitelviszonyok cgjlk
jönni. K artársai nem sajnálták a költséget, hát egyaránt ajánlják, hogy különösen közép ségnek a siklós-trinitási ut kiépítési költsé mekekre esik, mely nagymérvű halálozás igen veszélyes kinövésének tartom fcia i
táviratoztak Linczbe, s estig az élezek czél- polgári osztályunk és hivatalnokaink az gei tekintetében 1887. évi 6. sz. a. hozott ha oka abban rejlik, hogy a munkában levő lünk most m ár általánosan elfogadott
táblája gyanánt szolgáltak. De a koczka eddig teljesen mellőzött elő- és utósaisont tározata ellen beadott felebbezés tárgyában.
szülők kisded gyermekeikre megfelelő gon bálvt, mely szerint a pénzintézetek vá’tor1
megfordult, mert az iparossegéd által tréfá jövőre czélszerübben felhasználják, amennyi
13. A járási faiskola-felügyelők életbelépte dot nem viselhetnek; tekintettel a rra is, csak három aláírással adnak köloeőr
ból mesjelölt számok valósággal kihúzattak, ben igy csekélyebb költséggel egészségük
téséről szóló megyei szabályrendeletnek a hogy' az ovudák és illetve gyermekmenedék Emez, az intézetekre czélszerü eljárás
és 4800 ttot jövedelmeztek az „aprilisbe kiil- helyreállítása körül nagyobb eredményeket
nmlt. fóldmivelés-, ipar- és kereskedelmi házak fellállitása majd minden községben, keztében, ha az elfogadó bajba kevered1-'
döttek“-nek.
érhetnek el.
minisztérium által kivánt módosítása tá r ahol iskola épület van, azzal kapcsolatban, a baj nem az ő, de a másik két társ dán"
Ily eredinénynyel más se bánná, ha
Meg
vagyok
győződve,
hogy
adataim
gyában. 14. A rendszeresített segédjegyzői de más bérházban is a nyári legnagyobb vállaira háramlik, vagy is más sznv'J,
aprilisbe küldetnék.
hazánk számos fürdőjére ráillenék, de Ko állások betöltésének szabályozása iránt, m. munkaidő három hónapjában a tanítónak elmondva: egy egyéniség helyett harc”'
rit niczára nézve, melyet ismerek, jó lélek közig, bizottság által beterjesztett javaslat vagy más alkalmas nők vezetése alatt, a ju tta tik az örvény szélére. Ehhez lámh*1^
ismerettel ajánlhatom, hogy a ki a felsorolt tárgyában. 15. A pécsváradi régi katona- községnek bavonkint 5 —10 forintnyi meg- nálunk még amaz igeu prim itív f**^’!*'
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ia dívik, hogy rossz néven veszik s ref. egyház Bálint Károly h. lelkész által z serdülő leányoknak van szánva. Pompás közleményei házitolvajra emlékeztet. T e h á t maradjunk
mintegy sértést látnak abban, ha valaki 1 fr t 10 kr. és 280 liter bor. A kisbarsányi ben, gyöngéd oktatásaiban, melyeket nagyobbára ismert a legártatlanabb megjelölésnél, 8 nevezzük
írónők imák, és szép képeiben, sok-sok elmeélesitö
más érdekében nevét s hitelét koczkára tenni ref- égj ház Hoffer Károly lelkész által 7 frt nevű
tréfás feladványaiban a leánykák nagy örömüket talál az illetőt udvarlónak. Ezt az u rat azt
nem akarja. Mert végre is a koczkázat a 38 kr. Helesfa 2 zsák búza. N agyváty 3 frt hatják. E szép és kedvelt lapot minden szülő megnyug hiszem, mindnyájan ismerjük s nem tartjuk
kibocsátóra s forgatóra nézve úgy szólván és 3 méter vászon. Pécs sz. kir. város 100 vással adhatja leánya kezébe. Olcsóságáuál fogva a leg- nagyon veszedelmesnek ; pedig a csábitó
nagyobb, mint az elfogadóra nézve, a ki ama frt. B áthory István vaiszlói lelkész 1 frt. czéUzerübb ajándék, iskolai könyvtárakban pedig pó első fellépése nem egyéb, mint udvarlás,
Ára fél évre 2 frt, mi Dolinay Gynla szer
adós-levelet, mely alá az „elfogadom" szócs Kovácsi István katádfai lelkész 1 frt, össze tolhatatlan.
kesztő czim alatt Budapest, Kecskeméti-ntcza 13. t»z. a. mert hiszen senkisem elég merész ajtóstul
kát sajátkezüleg irta, a maga saját adóssá sen 183 frt 18 kr. Összes adomány befolyt küldendő.
rohanni egy nő szentélyébe. De ha ez igy
gának ismervén el, köteles is volna e tarto 1752 frt 96 kr. A jótevők fogadják a tüz
Garay Jáncs müveiből megkaptuk a 20—24. fü van : akkor a csábitó első fellépése magá
zását számba véve, annak kifizetéséről károsultak hálás köszönetét. Oszró, 1888. zeteket. E kötetekben az elbeszélő költemények Szent ban véve még nem veszélyes, s azt könnyen
gondoskodni. De ha ez esetben nem történik márczius hó 28-án. I v á n y o s Soma, ref. Lászlóval befejezést nyernek ; egyszersmind z negyedik vissza verheti a nö, ha már a kopogtatás
kötetben megkezdődnek : az „Árboca" és „Országh
meg, akkor a másik két aláíró abban a lelkész.
Ilona" czimü szomornjátékok. E jeles mii megjelenik nál azt mondja neki, hogy nem szabad. Ha
kellemetlen meglepetésben részesül, hogy
Budapesten, Méhner Vilmos ismert jó hírnevű könyv- azonban ezt tenni esmulasztja : úgy az ő
kereskedésében. Ára egy füzetnek 35 kr. A bekötés engedékenysége, s nem a csábi tó ügyessége
oly tőke kiegyenlítéséről köteles gondoskodni,
táblák darabonkint 90 kr.
a mely az ő kezei közé sohasem folyt be s
nyitja meg ennek az ajtót. Mikor Ottó hera melynek igy tehát semminemű hasznát
czeg Melinda előtt szerelmi esen kedéssel
Jókai legújabb regényeinek Révai testvéreknél
vagy előnyét nem élvezte. Mindezeken felül megjelenő füzetes kiadásából, nevezetesen a „Három
le té rd e lt: az megrettent e mozdulattól, s
még ama kellemetlen s káros küvetkezmé márványfej" czimü regényből most kaptuk meg a befe
igy utasitá vissza a tolakodót: „Szabad
nyekkel is jár e hármas aláirás, hogy ép jező 17—20. füzeteket. Ez nem is méltatható, nálunk
tekintet,
szabad szív, szabad szó, kézbe kéz,
A
hűtlen
nő.
valóban páratlan vállalat immár a harmadik Jókai-repen a könnyelműekre nézve könnyittetik gényt fejezte be a mostanival és bizony, a kik a füze
és szembe szem, — minálunk igy szokta a
Irta: Dr. ILLÉS KÁROLY.
meg a kölcsön-folvétel. mert nem neki, teket meglepően olcsó, 20 krajckáros áron eddig is
szerelmes. A ki itt letérdel, az vagy imád
(Folyt, és vége.)
nem az ő, de társaláírói hitele nyomán ju t járatták, az elenyészően csekély áldozatot észre sem
kozik vagy ámít. Ő mondta ezt, ám ító! és
kölcsönpénzhez. A zt nem tudom, vájjon véve, most már az újabb regényirodalom, de koszorús
Igen, — a nemezis itt is mindig utói- bizony Bánk nem hazud: s ezért megvet
írónk legjelesebb müveiből is a három legkiválóbb alko
szakszerüleg megítélve az eszmét, helyes e tást bírják teljesen, Jókai e regényeiben ismét az a éri a bűnt; és mégis azt látjuk, hogy midőn Melinda." Ilyen az önérzetes és tegyük
mindaz, a mit itt mondok, de annyi bizo hatalmas szellem nyilvánul, melyet a hatvanas évek száz nő egymásután beleesik a verembe, a hozzá — a magyar nő fellépése az udvar
nyos, hogy soha azelőtt egy embernek va- felé irt regényeiben bámulunk és hogy a ragyogó százegyedik ismét ugya.iazou nyomon indul lóval szemben, — s ez mindenkor elég, de
gyonbukása oly sok embert belé nem sodort toll most is csak szivet, lelket gyönyörködtett, azt han meg. Csodálkoznunk kellene ezen, ha nem szükséges is. Azon nő ki fülét az udvarló
goztatnunk is felesleges. A ki Jókainak csak egyetlen
az örvénybe, mint jelenleg Százakra megy kis elbeszélését olvasta, rajta lesz, hogy minden mun tudnék, hogy a nők többsége nem igen haj nak megnyitja, rosszul fogja megvédni szi
azok száma, a kik ez eljárás révén álszé káját olvashassa s ha már a régiek birtokába nehezeb landó okulni más kárán s hogy tetteikbe v é t; s a vár, mely elfogadja a feladásra
vonatkozó ajánlatot, már hajlandóságot
gyenből. jószívűségből vagy minden önössé- ben juthat, Révai testvérek füzetes vállalata módot ad inkább a szenvedély, mint a megfontol
get kizáró meggondolatlanságból tönkremen arra, hogy azokat mindeuki megszerezhesse. A mennyire által vezéreltetnek. Bürne e tekintetben azt mutat az iránt, hogy m agát feladja. íg y a
elleuségei vagyunk a silány termékeket, rémregényeket
nek, a nélkül, hogy azt, a kiért feláldozták terjesztő füzetes vállalatoknak, ép oly melegen sjáljnk mondja, hogy a nő olyan, mint a faggyú hűtlen asszony is ok nélkül hivatkozik
magokat, megmenthették voli.a.
ezt a hazafias vállalatot mely czéljánl tűzte ki, gyertya, melynek hamva, bármily szorgosan arra, hogy a csábitó megejtette, mert ez
Jókai müveit minden magyar ember bírhassa és koppautjuk le, csakhamar újra megnő. íg y csak azzal történhetik meg, ki erre különben
— Főbíró a közügyben. A pécsi járás hogy
megszerezhesse. Rövid idő alatt kötetekké gyűlnek a
nő hibás hajlamait is hiába nyessük a is hajlandó.
föszolgabirája, F orray Iván, c hó 3 án So füzetek és hisszük, hogy ép úgy mint mi, az előfizetők
mogy községbe összehívta a járás kilencz lelkes örömmel sorozzak könyvpolczakra a legnagyobb ész koppantójával, mert a szenvedély lángj;
Tehát nem ez elhibázott
körjegyzőjét értekezletre, melyen a minisz magyar :ró szebbnél szebb termékeit, melynek olvasásá újra megnöveszti azt. Ez ugyan kissé elavult gonosz férj, s az ügyes csábító okozzák a
teriális és alispáni rendeletek kiviteli módo nál csak azt óhajtjuk, hogy maga a vállalat is mind képlett a mai elektromos és gázfényü világ nő hűtlenségét, hanem oka ennek rendszerint
felvirágozzék. Révai testvérek félévre és egészzatait tárgyalták, nemkülönben több köz jobbantorjedö
bán, sőt a fiatal hölgyek nagy része való maga a hűtlen asszony, vagy — ha már
előfizetést is elfogadnak, a mikor is a fü
érdekű ügyre hiván föl a körjegyzők zeteket bérmentve küldik az illetőknek. Legjobb egyene színűleg nem is tudja, hogy mi az a köp konczessziót akarunk tenni : az illetőnek
figyelmét, megbeszélés tárg y át képezte a sen kiadóhivatalokhoz fordulni (Budapest, IV. váezi- pantó, — de azért a hasonlat mégis igaz temperamentuma, elhanyagolt nevelése, s
selyemtenyésztés emelése, a kisdedóvók s utcz 11.)
marad. Ezzel szemben a hűtlen nő védel ebből kifolyólag tisztesség és kötelességéi*
A szabad kömüvesseg lényege, alap«]vei, törté mére három körülményt szoktak felhozni:
nyári menhelyek létesítése, az utak és hidak
zetének hiánya.
neti
fejlődése,
szervezete
és
feladatai
Különös
tekintettel
jókarban tartása. Volt aztán szó a tanügy hazai viszonyainkra. — Második kiadás.
az elhibázott házasságot, a gonosz férjet s
Sokat lehetne még mondani a nő hűtemeléséről s a tűzrendészet gyökeres szer
az ügyes csábítót — de már előre is meg
Valóság és ámítás. Adatok a szabadkőművesség
vezéséről, faiskolák létesitéséröl stb. Mind ellenségeinek leálczázásáboz. Dr. Csápori Gyula „Ámí jegyezhetjük, hogy elfogadható és teljes leségéről és ennek okairól, s azon utakról
és
módokról,
melyeken e társadalm i bajt
ezek oly közérdekű dolgok, melyeknek tás és valóság" ez. röpiratára. Irta: Kontra Győző. mentségnek ezek egyike sem válik he.
hathatós előmozdítása édes mindannyionk Megjeleet Budapesten, Aigoer Lajos bizományiban
A házasság ideálját az képezi, midőn orvosolni leh etn e; de a modern házasság
érdeke. Nagyon szép és dicséretes a főszol Ára 15 kr.
két lény a szerelemben egygyé lesz; s h; gyökeres kritikáját s az egész nőkérdés
„Ország-Világ" húsvéti száma egész sorá*
gabírótól, hogy a tevékenység rugóját buz- közli azAzérdekes
ez nem történik m eg: a házasság C9ak külső alapos megfejtését tenné szükségessé. Ezt
közleményeknek és művészi illusztrá*
góságával mozgásba hozta s kívánatos lenne, czióknak és jutalomkép gyanánt Guido Reni híres fest forma, mely hazugságot takar. Erről szók azonban ép úgy, mint pl. a kormányozható
ha példáját követve, a többi főszolgabirák ményének, az „Ecce homoknak fénynyomatú másolatát ták mondani, hogy elhibázott házasság s léghajó feltalálását, a jövőre kell bíznunk ;
is megkezdenék a mozgalmat. Az értekezle adja. Igen Mkerültek Gyárfás Jenő illustrácziói Debreni ebben keresnek némelyek privilégiumot arra, s ha valaki már most vállalkoznék e fel
költeményéhez, « érdekesek gr. V. P. vázlat-rajzai saját
tét Morócz Lajos somogyi körjegyző ven afrikabeli
hogy a valódi szerelemnek, mely mindenki adatra : valószínűleg ott állapondnék meg,
útleírásához. E számban harmadik kép- és
dégszerető házánál kedélyes lakoma követte. czikk-küzlemény van a régi és modern képek kiállítá ben nyilatkozik, más irányban áldozzanak. a hol cserei-berei Farkas András, ki hosszú
fáradozás után ezen szavakkal tette le a
— Szőiöojtási tanfolyamok. A földmive sából s ezúttal a Meissoiner-terem, az aquarellek és a Hogy a modern házasságok nagy része ilyen,
lésügyi minisztérium reudelete folytán D e z s ő különféle kiállítók terméből vau bemutatva egy részlet. ez kétségtelen, de ha ennek az okát kutat to lla t:
A lap egyéb közleményei közül megemlítjük Benedek juk : úgy rájövünk, hogy abban a nő nem
„Asszony állapotját sokáig kutattam,
Miklós I. és II. kerületi szőlőszeti vándor- Elek, a szerkesztő „Tartóztasd a hitet" czimü fantasz
Semmire sem menvén, végre abban hagytam."
tanár április havában a következő helyeken tikus történetét, Abelino humoreszkjét („Tudósítások a mindig ártatlan, mert gyakran önként megy
Záradékul tehát csak egy megjegyzést
ta rt szőlőojtási tanfolyamokat a szőlőnek az vetések állásáról,") Lindau Pál „Loió" czimü regényét, szive ellenére ahhoz, k! neki kényelmesebb
úgynevezett „fás" ojtási m ódjáról: április Perczel Bala életrajzát (arczképpel), Lévay húsvéti köl existencziát biztosit, mint a másik, a kit teszek még. A magyar nö mindig az eré
teméuyet, Székely Huszár heti tárczáját stb. A képek 9zeret. Ilyenkor azután a házasság edényébe nyesség és hűség mintaképe volt, s ez szc
7 én és ti án Csurgón ^Somogymegyében); közt még kiválik Rubens „Kelj föl Lázár!" czimü fest
április 14-én és 15 én Pécsett ; április lti án ményének művészi reprodukciója. — Előfizetési fölté két idegen test kerül, melyek közül a nőt rint az, ki a magyarosodást terjeszti, a női
és 19 én Szegzárdon (Tolnamegyében). A ne telek : január-deczemberre 10 frt, január—júniusra 5 bátran illó olajnak mondhatjuk, mert már erénynek is té rt hódit. Minthogy pedig ez
vezett váiidortanár fölhívja az érdeklődőket, frt, jnlius—szeptemberre 2 frt 50 kr. jul. —deczemberre eleve azon számítással záratja magát a viz az erény alapja a családnak, az egészséges
5 frt. Az egyerértéssel eggyütt: Egész évre 28 frt, fél
hogy minél nagyobb számban jelenjenek évre 14 frt, uegyedévre 7 frt, egy hóra 2 frt 50 kr. zel egy közös edénybe, hogy abból időről- családi élet pedig támasza és talpköve az
meg, s minden egyes gazda 50—60 szál Az előfizetési pénzek a Pailas irodalmi és nyomdai időre elillanjon. Ezek már csak nem ment államnak : ennélfogva hölgyeink közvetve
hetik magukat azzal, hogy házasságuk, a magyar állam fölvirágoztatásának is
érett szőlővesszövel és jól kiélesitett késsel részvénytársasághoz küldendők Kecskemét i-uteza
Nincsen a magyar családoknak olyen gazdag melyet ők akartak ilyennek, elhibázott. — tényezőivé lehetnek, ha leányaikat valódi
lássa el magát, hogy a mostani válságos
köoytára,
melyen
annyi
szellemi
szórakozást
találhatna
időben a phylloxera elleni védekezésben eddig a család minden tagja, mint a mennyit a „Képes csa Vannak azonbaij, nők, kik csak kénytelen- magyar nőkké nevelik, s a magyarosodást
ismeretlen módozatokat gyakorlatilag elsa ládi Lapok" válogatott közleményei nyújtanak Nincsen ségből lépnek érdekházasságra, hogy ez által saját körükben is előmozdítani törekesznek.
játíthassák s a maga helyén alkalmazni a családi életnek s a gondosan vezetett magyar vendég a szülői, vagy idegen zsarnokság alul meg íg y aztán bekövetkezhetik az a kor, midőn
szerető háznak olyan kérdése, melylyel e lap melléklete szabaduljanak, vagy a vén leány sorsát el Magyarországon majd elmondhatják, hogy
képesek legyenek.
nincs többé hűtlen nő. S ez nemcsak afféle
a „Nő a házhau" szakavatottan ne foglalkoznék. A
— Fénykópkirakat. Z e l e s n y Károly „Képes Családi Lapok" előfizetési ára a „Nő a házban" kerüljék; ezekre nézve azonban még az ily frázis, mint mikor pl. azt hirdetik, hogy nincs
udvari fényképész egy uj fénykép kirakatot czimü divat melléklettel együtt egész évre 6 frt, félévre házasság is javulást képez, mert hiszen ez többé kopasz fej ; mert a fizikai világban
helyezett el a városháznak a föutczára eső 3 frt, negyedévre 1 írt 50 kr. s a kiadóhivatal (Buda által megnyerik szabadságukat, holott a térj egy és más dolgot megakadályozni vagy
nagy korona-nteza 20. sz.) melyhez az előfizeté ugyanazt még a legszerencsésebb házasság
falára. Nem közönséges kirakat, melyhez már pesten,
megváltoztatni lehetetlen, — az erkölcsi
sek legczélszerübben postautalványon intézeudük, kívá
szokva vagyunk — nem is emlékeznénk ak natra bárkinek ingyen és bérmentve szolgál mutatvány ban Í9 elveszti, vagy legalább leköti. Ha világban azonban helyes utón é9 erős aka
tehát az ily nő veszi fel az illó olaj szere
kor meg róla, — hanem egy rendkívül számokkal.
ra tta l mindent el lehet érni, tehát idővel
p é t: ez legalább is hálátlanságot képez.
nagy, impozáns, díszesen kiállítva, melynek
Ezerszeres kamattal fizeti vissza a csekély elő
Egyébként nem is mindig az érdek- azt is, a mi nekünk még lehetetlenségnek
mását csak egyes országok fővárosaiban is fizetési dijat a „Magyer Háziasszony" czimü háztartási
kitűnő s szakavatott tanácsai által, melyek a házasságból kerülnek elő a hűtlen nők, ha látszik : a női hűség általános diadalát.
csak ritkán találhatni. A benne ízléssel el hetilap
háztartás és gazdálkodás minden ágát felölelik. E lap
helyezett fényképek megszólalásig hű hason azonkívül kellemes élvezetet is nyújt „Munka után" nem megtörténik az is, hogy férj és feleség
lato-ságát. finom kidolgozását, szép kiállítá czimü szépirodalmi mellékletében és külön regény mel- a legrajongóbb szerelemmel kelnek egybe s
Menetrend
sát fölösleges dicsérni, nem szorul az reá, lékletáben. melyek egy év alatt {egész kis könyvtárra a nő mégis hűtlen lesz. Már most ki itt a
hibás? Természetesen mindig a férj, mert
való muilattató és élvezetes olvasmányt tartalmaznak
mert dicsérik azok önmagukat. Zelesny legjobb
a)
Az
üszögh
pécs domhovár-bpest vonalon.
íróktól közöltéinek regények, elbeszélések vi
figyelmességét a közönség iránt ezzel is sek s. a t. A „Magyar Háziasszony,, előfizetési á hisz ö volt az, a ki nejét megunva, máshol
kimutatta, hogy ne csak azok láthassák a egész évre 6 frt, félévre 3 frt, negyedévre 1 frt 50 kr. kereseti szórakozást s ez által példát neki S
Menetar
krban
Á l l o m á s o k
fényképészet legújabb vívmányait, melyet ő s a kiadóhivatal (Budapesten, nagy korona-ntcsa 20. ő adott a bűnben. Erre ugyan azt lehetne
melyhez az előfizetések legczélszerübben bostautal- mondani, hogy 9enkise tanuljon bűnt más US
I.
11 III
figyelemmel kisér és követ is, kik műtermében sz.)
ványon intézendök, kívánatra bárkinek ingyen és bér bűnéből; de tegyük fel, hogy a megtorlás
fölkeresik, hanem mások is.
mentve szolgál mutatvány számokkal. A legújabb szám a jog szempontjából kifogástalan volna: vaj
. indul 1 toj
- - Üszögh . . . .
— A pécsi bazilika rajzai Bécsben. kővetkező változatos tartalommal jelent meg: !. F ő la p . jou elfogadhatjuk e azt a nő saját érdeke
figyelmébe. Hasvét és az anyák. — Tavaszérkezik 1115
Ő fölsége uralkodásának negyven éves for Hölgyeink
5
31 22 46 P é c s ..........................
szempontjából
?
Hisz
nyilvánvaló,
hogy
a
szál. — Orvosi tanácsadó. — Kézi munka. *— Házi
dulója emlékére a bécsi képzőművészeti italok. — Konyhászat.— Heti étlap. stb. II. „ Mu n k a férj esapodársága egészen más természetű
» ...........................
társulat nemzetközi kiállítást rendezett, a tá n ." Szép Írod. melléklap. — Föltámodás. — Buda. és jelentőségű, mint a nő hűtlensége. Erkölcs
mely ritk ítja párját, részint a kiállított pesti élet. — C'harlottenburg. — Őrangyal, stb- III. telen s kárhozatos az is, s mint az adott 24 1 15 101 73 Szt.-Lörincz . . . .
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„A
szivvilág
titkaiból."
Re
tárgyak számával, részint azok nagyszerű gény, Lanka Gusztávtól.
férfiszó megszegése, egyszersmind jellemtelen 71 428 299 214 Uj-Dombovár . . . .
érkezik
ségével. Az arhitekturai osztályban Schmidt
Éppen most jelert meg a szerzőnél (Szabadka, is; de mig a férj kihágása a családi szen
Frigyes építészeti főtanácsos a pécsi bazilika I. kör Árpád
indul 2«a
„
. . . .
ntcza) ngy a szabadkai könyvkereskedők tély sorompóin egészen kívül is maradhat
tervrajzait is kiállitoíta. valamint a fest utján megrendelhető : — Érintkezés a postával a mü és nem rontja meg sziikségkép a házasságot
mények cziklusát is. mely Adám és Évát veit közönség legszükségesebb tudnivalói a postai eljá addig a nő hűtlensége mindig megsemmisíti a 151 909 637454 Sárbogárd .................
5„
a paradicsomban felöleli. E sikerült nagy rásnál ozimü füzetke. szerkesztette: B. Deák Lajos. családi élet tisztaságát s következményei
146o 1020|720 Budapest (közp. p. udv.) érkezik 8 ,
fénykép Zelesny Károly udvari fényké Minthogy a közönség igen tájékozatlan a poétán szál ben visszahat a gyermekekre is. E zért az 243
lítható tárgyak nemei, azok alakítási módja, a szállítási
pész műterméből került ki.
dijjakra stb. irányuló feltételek és szabályokra nézve, asszonyt e tekintetben sokkal magasabbra
— Színészet. Somogyi Károly huavét a postabivatalnok pedig, túlterheltetése miatt, pontról helyezzük, mint a férfit s egy anyára b) Budapest dombóvár pécs üszöghi vonal.
ntasitást nem adhat s ebből nem csak contliktnnapján kezdette meg szinielőadásait váro pontra
sok származnak, de több idövesztesség és sok esetben nézve nem lehet nagyobb dicséret, mint az,
Menelár
sunkban a „Czigány báró" val szépen telt nagyobb költség háramlik a postát igénylő félre: ennél ha leányának érdemül tudjuk be, hogy
krban
Á l l o m á s o k
ház előtt. Hétfőn a „Piros bugyelláris“-t fogva jelen zsebkonyvecske, mint a mely az érvényben mindenben hozzá kasonlit, — mig megfor
I.
II 111
adták, kedden „Francillont“-t, szerdán a levő szabályok alapján magában foglalja az összes pos dítva : a hűtlén nő nein csak magának árt,
„Csókon szerzett vőlegényét, csütörtökön a tai eljárást ngy a bel mind a külföldi forgalomban, — hanem égő rágalom ama család tagjai ellen
indul 7,.
Budapestről . . . .
igen nélkülözhetlen mindenkinek. Ára 30 kr.
„Mikadó“-t, tegnap pedig a „ P á risiit.
is, melyhez tartozik. A nö tehát ne azért
Vas
Sereben
összes
munkáiból
megjelent
a
27i>
Sárbogárd
.
.
.
.
92
550
380
n, 4
Valamennyi előadás kielégítő sikerrel folyt 47—52 füzet. Ezen ; özet ben megkezdetett a VI. kötet. legyen hű férjéhez, mert hozzá ez is hű,
le. A szereplőkkel részletesebben csak ké „Epy fa|o két bakter." — Király és a bolond.*' — hanem azért, mert erre a természet örök 173 1040 720 510 D om bóvár................. érkezik i „
sőbb foglalkozunk; nem akarunk az első „Az nt melleti kereszt" — „Egy gombolyag fonál."
törvénye kötelezi; s ha férje esetleg rossz
indul 2,.
benyomás hatása a la tt kritikát gyakorolni. ,,Earázs fészek." czimü elbeszélésekkel. Ezen Gyulai ú tra tévedt, ami — valljuk he őszintén —
*
..................
Kászló rajzaival díszített müvet kiadja Méhner Vilmos.
A nnyit azonban előre is mondhatunk, hogy Bndapeéten. Ára egy füzetnek 25 kr.
néha csakugyan megtörténik : ez ne ösztö 219 1310 920 65*• Szt.-Lörincz . . . .
3*.
a társulat erősebb a tavalyinál. Mindazon
nözze a nőt arra, hogy Pontamafrél ur ő
Ohnet György legújabb regénye az „Akarat
által meg kell jegyeznünk, hogy nem a megjelent
1000 710 P é c s ..........................
kegyelmének
feleségét
utánozza,
hanem
*238
1430
4*o
Singer és Woltner ezég kiadásában, mint az
leghelyesebben cselekszi Somogyi, ha a szó „Egyetemes regénytár" III. évfolyamának 11. és 12. serkentse azon nemesebb feladatra, hogy
4*.
szoros értelmében vett ,.kezdő színészekére kötete. — A francziák manapság legnépszerűbb regény férjét visszahódítsa. Helyesen mondá még a 242 1460 1020 720 Üs/ögh ......................
is biz elsőrendű szerepeket. A pécsi közön írójának e müve eredetiben két bét alatt százötven múlt században Teodor taottlieh von Hippel,
kiadást ért. E Fraucziaországban is hallatlan siker leg
ség kész színészeket akar látni. A tanuló ékesebben szóló dicsérete Ohnet regényének s azt je hogy a nő, midőn elég szerencsés férjét a
c) Barcs-pécs-mohácsi vonal.
pénzt fizesse meg Szigetvár és Siklós. Pécs lenti, hogy a kitűnő szerző e müvével önmagát múlta házasság rendes kerékvágásába visszavezeti,
nagyobb igényekkel áll elő. — Ma ,,Rip felül. Az „Akarat" hősnője egy nagyszivtt, uemeslelkü nagyobb csodálatot érdemel, mint a minő
Menetár
nő, ki jósága, tisztasága erejével diadalmasan vívja ki megillette akkor, mikor öt, előtte még
van W inkle" kerül színre.
krban
Á l l o m á s o k
az ármány és hon ellenében családja boldogságát. A
— Az oszrói tüzkárosultak részére tör hősnő s a feszítő érdekességü mesében melléje sorakozó ismeretlen bájai áltftl lebilincselte és szabad & I. II. III
választását
a
maga
részére
megnyerte.
A
tént újabb adakozások: A szavai ref. egyház jóbarátok és a rátörő ellenségek, megannyi eleven em
Barcs
. . .
indul
N.
Czucz Lajos lelkész által 4 tr t 60 kr. ber; oly csodálatos közvetlenséggel festett alakok, hogy mirtus koszom, melyet esküvője napján ár 30
maradnak és tovább élnek, cselekszenek képze tatlanságának jeléül viselt, most okos ön 45 172 129 58 Szigetvár
y«i b - —
„Pécsi H írlap" által egy névtelen adománya velünk
b,« —
letünkben akkor is, mikor a kiolvasott regényt már rég
64 258 193 87 Szt. Lórincz
*»„
1 frt. Baranyamegye nagys. alispánjától visszatettük a kőuyvespolezra. — „Lise Flenron", mérsékeltéért illeti meg.
—
69 366 175 123 Pécs . . . . érkezik llo.
Ez m in d s z é p é s i g a z le h e t, fogják
„
. . . .
indul Hit
6„
Trixler K ároly szt.-lőrinczi járás főszolga- „A Bánya", „A Croix Mórt grófnők" és „Sarah grófnő"
. . érkezik
572 429 208 Villány
«„ 7*.
birája által 18 frt, 25 frt 60 kr., 2 frt 10 kr. mellett az „Ákarat" bizonynyal kedves és maradandó n é m e ly e k m o n d a n i, d e hátra van még a n ői
—
(Eszék felé indul)
lesz a magyar közönségnek. A regényt h ű s é g
l.s
le g n a g y o b b
e l l e n s é g e : a csábitó.
Szt.-Lőrinczi jótékonyczélu tánczvigalom jö olvasmánya
91
U
8,.
Villány
(Mohács
felé)ind.
T ó t h Béla fordította. A huxzonkettedfél Ívre terjedő
1«*
B o c s á n a t, e z a k if e je z é s a fin om g a v a l l é  110 634 476 234 Nemet Boly
vedelme 16 frt 40 kr. A siklósi ref. egyház díszes, piros vásnonkötésü két kötet ára csak 1 frt.
1.4
r
o
k
k
a
l
s
z
e
m
b
e
n
k
is
s
é
t
á
n
n
a
g
y
o
n
i
s
e
r
ő
s
?
266
Mohára
.
.
éik
zik
708
532
•G
o.
124
1*4
Zeke Lajos lelkész álta l 2 frt, */« búza, 1
Vettük a „Lányok Lapja" utóbbi
ntoDoi füzetét.
inseiei. Ez
m
--—
: ,,,,
7 , .,
,
9Mák s 2 pár fehérruha. A nagyharsányi érdek*s k i. lap már 14 éve hogy fent áll és kizárólag* M o n d ju k in k á b b : h á z ib a r a t, — d e e z m é g a

Irodalom.

14-ik szám
d) Mohács-pécs-barcsi vonal.

£

Menetár
krban
I.
II. III.

14
25

Mohács . . .
80 61 34 Német Boly
108 108 61 Villany

1

60 258

Á l l o m á s o k

„ ...
. . . .
„ ....

158 142 Pécs

79 339 339 179 S ít Lőrinci .
94 403 403 208 Szigetvár . .
124, 532 532 266 Barcs . . .

3„

5 ,t

. érkesik
>ndnl
. érkezik *>«
indul 6.,
b„
7„
. érkeaik bi>

«a»

»0,
9s,
u*

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

Csarnok.

F E E E N C Z ,
laptulajdonos.

K IS

JÓZSEF,

VÁRADY FERENCZ,

felelős szerkesztő.

főmnnkatárs.

Nyiittér.*)
Szerencsétlen öngyilkosság
Folyó év márczins 29 én d n. 9 óra felé egy
lövés h alaszott a sásdi indóháztól mintegy 200 lépés
nyire; Az ott levők közül többen a lövés helyszínére
siettek, hol e*y erőteljes ifjnt vérében fetrengve talál
tak A már félig holt ifjút a szolgabiróságboz szállítot
ták, hova Dr. Btein orvos úr segélyére sietett, s midőn
őt sikerült eszméletre hozni, hosszas kérdezés után
megvallotta, hogy neve Dents Sámuel, Győrött szüle
tett, foglalkozása kereskedő, az ínség vitte e rettene
tes tettre.
A szerencsétlen négy napig feküdt a szolgabiróság fogdájában, hol Tarnoczy Lajos ntbiztos úr szeretett
s mindenki előtt kedvelt neje Tarnoczy Lajosné nrhölgy
ápolta.
Nem mulaszthatom el eme nemes tettét forrón
megköszönni, ki egyeJüli gyámolz volt z szerencsétlen
ifjúnak, s ki saját apró gyermekeit mellőzve, órákon
át ápolta a szenvedőt, s kinek ápolása nélkül alig ma
radt volna az élők sorában.
E nemes nö nem elégedett meg a nappali ápo
lással, ott láttok öt többször éjelenkint a beteg mellett,
láttak akkor is, midőn Pécsre szállíttatott a szenvedő,
tudjak, hogy minden igyekezete odz irányait, hogy mi
nél gyengéd bben helyeztessék el védencze.
Az Ég áld a meg Tarnoczynét e nemes tettéért.
Az izr. hitközség megbízásából.

Honig Jakab.

Hirdetések.
Kaufer Sándor
műépítész és építő-mester
Pécsett, Ferencziek-utcza 14-ik szám.

IFJ. BUDAY 1
(Lukas : Pécs, Józscf-ulcza 35. sz. —
Üzleti helyiséi/ és raktár: Pécs, Szé
chényi tél* 1Ó. sz.
A jánlja:

festő- és mázolási-üzletét
berendezve a legújabb franczia, né
met és olasz renairsance mintákkal.
Úgyszintén dúsan felszerelt,
nyitott üzleti ra k tá rá t:

dörzsölt olajfestékeit, lakk
jait és olajait
továbbá raktáron t a r t :

m in d e n n e m ű e csete k e t,
sz o b a la k k - és p a r k e ttm ó z a t
mindenféle színekben.
Vidéki megrendelések pontosan eszközöltetnek

293. szám.
végr. 1888.

Á rverési hirdetm ény.
A lulirt kiküldött végrehajtó az 1881,
évi LX. t. ez. 102. § a értelmében ezennel
közhírré teszi, hogy a pécsi kir járásbíróság
íéösT sz^mu végzése által Jankovifs Sándor
végrehajtó javára Dinesz György pécsi lakos
ellen 67 frt 54 kr. töke, ennek 1888* évi
január hó 10. napjától számítandó 6#/0 ka
matai és eddig összesen 25 frt 95 kr. per
költség követelés erejéig elrendelt végrehaj
tás alkalmával biróiíág felülfoglalt és 367
frt becsült bútorok, 1 drb ló és I varrógép
ből álló ingóságok nyilvános árverésen
eladatnak.
Mely árverésnek a
sz. kiküldést
rendelő végzés folytán a helyszínén, vagyis
Pécsett, alperes lakásán (Mária-utcza 30. sz.
a,) leendő eszközlésére 188:*. évi április hó
14 ik napján délelőtt 9 órája határidőül kitűzetik és ahhoz a venni szándékozók ezen
nel oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy
az érintett ingóságok ezen árverésen az 1881.
évi LX. t. ez. 107. § a értelmében a leg
többet ígérőnek becsáron alul is eladatni
fognak.
Az elárverezendő ingóságok vételára
az 1881. évi LX. t. ez. 108. §-ában meg
állapított feltételek szerint lesz kifizetendő.
Kelt Pécsett, 1888 ik évi márczius hó
31-ik napján.

Kremmer Ferencz,
kir. bírósági végrehajtó.
*) Esen rovatban khalottakért a szerkesztőség
felelősséget nem vállal.
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Szabadalmazott szeges gőzeséplőgép

KLEIN-TESTVEREK

g y a k o r ló o r v o s

divat- és kézmüáru-üzlete Király-utcza »ARANY HAJÓ* szálloda
épületében.

f. évi ápril hó 15-ikétől fogva

a király-üícza 31- sz.

vászonárukban,
kész női felöltőkben, u. m. mantillok, gyöngy-, fiehus- és esőköpenyekben.

lakik.

3'|2 és 4
lóerejü

3'k és 4
lóerejü

Ajánlják dúsan felszerelt raktárukat a legújabb

fa - , s z ó n .- v a g y

Napernyőkben különlegességek.

s z a l z n a f - Ű L t ó a n i g 5 7 . m o z g o n . y o k ■ z á .m á u x a ,

10 órai uiunkakép sség 4500 —6000 kéve, teljesen tisztán elcsépelve és osztályozva,

Valamint női és férfi febérnemüek a lehető legjutányosabb árakon.

so k k a l c s e k é ly e b b

s z ü k s é g le t b a j t e r ö

é t fűtőanyagban.

tetemesen nagyobb és jobb munkaképesség,
k ö n n y e b b szállitdus, m in i a. v e ic lé c z e s gépeknél.

Árjegyzékek kívánatra.
Ezen gépeket erős szerkezetbeu gy ártja és gyorsan, valamint előnyösen szállítja

GROSSMANN és RAUSCHENBACH

le k

és

e lső m a g y a r g a z d a sá g i g é p g y á r a
6-1

^ 3 T J .c L a .3 P © S " t,

külső váczi-út 7. szám

Európa legnagyobb állatkertjeiből.

A rarák, kakaduk
papagájok
10írttól 300írtig.

I

J . K özönség!
A város javait szerető derék városatyák

ISZDimyBK

5

írttól 25 írtig.

É rd em e s U raim !

MAJMOK

BSBjl]jB2$ ]n>(18U

s\no3vwoso m ioins

™

ten g eri ö rle e se k és e v e tk é k f

3439. sz.
tkvi 1888.

így választékban kaphatók.
nagy

í?

Bővebb értesítést nyerhetni

Á rverési hirdetm ény.
A pécsi kir. törvényszék, mint tkvi ható
ság közhírré teszi, hogy Sziebert Nándor
ügyvéd pécsi lakos végrehajtatónak Lovrits
Mária és Lovrits Teréz pécsi lakosok végre
hajtást szenvedők elleni 60 frt tőkekövetelés
és járulékai iránti végrehajtási ügyében
a pécsi királyi törvényszék területén lévő,
Pécs sz. kir. város határában fekvő a pécd
1237. sz. tjkvben telvett 1815. h. sz. 690.
sorsz. házra s udvartérre 750 frt, a pécsi
2723 sztjkvben felvett 4833. hszsz. szőllő s
pinezére 402 frt, és a 4868 a 1 hszsz. rétre
200 tit kikiáltási árban elrendelte és hogy
a fennebb megjelölt ingatlan az 183 8. évi
junius hó 28 ik napján d. e. 10 órakor Pécsett
a tekkvi irratárban megtartandó nyilvános
árverésen eladatni fognak.
Árverezni szándékozók tartoznak az
ingatlanok becsárának 1 0 \ á t vagyis 75 frt
— kr., 40 frt 20 kr. és 20 frt készpénzben;
vagy az 1881 : 60 t. ez 42. § ában jelzett
árfolyammal számitottt és az 1881. évi no
vember hó 1 én 3333. sz. a. kelt igazságügyminiszteri rendelet 8 ik § ában kijelölt
óvadékképes értékpapírban a kiküldött kezé
hez letenni, avagy az 1881. 60. t. ez. 170.
$-a értelmében a bánatpénznek a bíróságnál
előleges elhelyezéséről kiállított szabályszerű
elismervényt átszolgáltatni.
Kait Pécsett. 1887. évi márezius hó
3. napján, a pécsi kir. törvényszék mint tkvi
hatáság.

Bogyay Pongrác?.
kir. törvényszéki bíró.

Maoar háziasszonyaink
figyelmébe!
Minden magyar háztartásban
divattá vált már a

LKNCK-KÁVÉ
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-káré 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 eleget tenni.
Minták kívánatra ingyen és
bérmentve.
P écsett a gyár képviselője:
V isnya S ándor ur.

J á n o s - u t c z a

3.

s z á m . a l att-

Ugyan itt egyes állatfajok megtekinthetők.
K a t a l ó g u s k í v á n a t r a d íjm e n te s e n k ü ld e tik

2952. sz.
1888.

Hirdetmény.
A vízjogi törvény 191-ik §-a alapján

Elvitázhatatlan való igazság, hogy a város
nak kell vízvezeték; de az is tagadhatatlanul áll,
hogy viccz-vezetékre is van szükség.
A vízvezeték terve még csak készül; a
viccz vezetek már kész.
Vezesse hát be minden gazda a házába az
én kipróbált s mindenképen jónak és „képestnek
ta lá lt viccz vezetékemet, melynek az á r a :
egész évre . . 6 frt,
fél évre . . .
3 frt,
negyed évre
1 fr t 50 kr.
A jó víz és a jó viccz igen egészséges!
Elősegíti az emésztést.
A kit megmosnak vele, megtisztul tőle.
Csak szerecsent nem lehet vele fehérre mosni.
De hát, ha Feketék és „Schwartz" ok van
nak is közöttünk, szerecsenek nincsenek.
E gy van csak, patika a „szerecsen^-hez.
Ezt a szerecsent a laboráns mossa.
Mi csak fehéreket és „fekete sárgákat1 mosunk.
Azért hát, hogy legyen nagy mosás és mozsdatás, tessék a vicczvezetékre prenumerálni.
Tisztelettel

felhívom a város területén létező azon vízmüvek és vizhasználati jogosítványok tulajdonosait.

f
L I

„ VERÉB J ANKÓ"
viccz vezetéki vállalkozó.

kik e jogosítványokra vonatkozó engedélyt, illetőleg a

2 0 évi háboritlan használat igazolását
múlt évi 14749. sz. a. kibocsátott hirdetményben kitűzött s

folyó évi márezius hó 26 án lejárt határidőig

jobb as z t al i - é s üd í t ő i t a l .

nálam b<* nem jelentették, hogy 6 hónap alatl, vagyis:

Hazánk legkedveltebb

évi szeptember hó 28 -ig

1888

savanyuvize

ezúttal kiterjesztett határidő alatt az engedélyért folyamodni
annál is kevésbbé mulasszák el, miután különben jogosítvá
nyuk elenyészettnek tekintetik s vizi müveik felett a ható
ság intézkedik.
Az engedélyérti beadványok s egyéb csatolmányok bélyegmentesek.
A folyainodási kötelezettség minden hatósági engedélyre szoruló vizi
munkálat tulajdonosára kiterjed: tehát öntözési, lecsapolási, ármentesitési,
ipari vállalatokra, továbbá nyilvános és magán vízvezetékekre, nyilvános és
magán csatornákra, védgátakra és zsilipekre egyaránt megkívántaiig.
Ezen hirdetmény a hivatalos hírlapban három Ízben s a város terü
letén a legkiterjedtebben köztudomásra hozatik.
P é c s e t t 1888- évi márezius hó 27-én.

-^ - id - I n r L g - e x
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s. k.,

I
m ely nem csak a polgári körökben kedvelt, de u tat tört m agának a felsőbb és legfelsőbb
körökben is.

■a s z t a l é n r e n d e s i t a l u l s z o l g á l .
K o n s t a n t i n á p o l y I m i i . A l e x a n d r i á b a n , legközelebb F i ú m é b a n is ép ngy
m int h a z á n k b a n általánosan a k ó l ó r a m egbetegedés ellen p n i e s e r v a t l v gyógyszer
nek bizonyult. — Mindazon tisztelt fogyasztóinak , kik ezen ásv á n y v iz et akár borral, gyógy
czélokra, v a g y tisztán m in t a sztalivizet elő szeretettel használják, kérjük azt rövid ítve

kir. tanácsos polgármester.

Á G N E S
forrAs n éven k iíz o lg ü ta tn i. _ A nagyérdem ű k özön zégnek kavánvvizfinket aiivea jóindu
latába aján lva, m aradtunk te ljes tisztelettel
a z Á . G IN E S - f o r r A s
k n t k s i o l ö s é f • M ohán.

^ r e r ^ L lix o .g ' I^ á iro l3 7 -

Friss töltésben az ország minden gyógyszertárában, fUszerkereskedésében és ven
déglőjében kapható.

kárpitos és díszítő üzlete. Józsrf-ntcza 28. szám.
Elvállal minden e szakba vágó kárpitos és
szólták kárpitozását, továbbá kaphatók ugyanott

W

terem díszítési munkát,

kész bútorok

E

n. m pamlapok. uttornának, egész fain itnrák, a legdíszesebbtől a legegyszerűbbig, minden
a l e g - j - u . t á n . y o s a b ’b á x a J c mellett.
Megrendelések vidékre is eszközöltetnek, ngy mindennemű javítások is

Országos főraktár

d e sk u t y

L.

. k ir . és s s e rb k i r . u d v a r i á s v é n y v ix - sx&Litén&l
B U D A P E S T E N . E r u é b é t - t é r 7. u .

Minták és árjegyzékek bérmentve.
Fontos és lelkiismeretes kiszolgálásért kezeskedik

Borral használva kiterjedt kedvességnek örvend.

Kremling Károly,
kárpitos és díszítő P é c s e t t .

,
:E = é c « « tt- . Irgalmatok gyógytára, Sipőcz István gyógyoerész, Bökni Násdór, I>obszay A., Eizer János, Frankfurter Albert, Gyimóthy Gyula, Hergert Jézsef, Herdleú
Lajos, Lili János, ífj. Rézbányái J., Simon János, Scheibner János és Spitzer Sánd. fia uraknál.

Pécsett, 1888. Nyom. a Ramaxetter féle
< -

nyom dában

KolUr I.ipAfv»A|
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