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A mohács-pécsi vasút 
államosítása.

E  lap  legu tóbb i szám ában egy 
közlem ény je len t m eg válaszképen a 
„F ü n fk irch n erZ e itu n g i4-nak  a  m ohács- 
pécsi vasú t állam osítása  ügyében ho
zott czikkére, m elyben a  czikkiró, a 
kinek a  m eggyőződését tisztelem , be 
csülöm , a  m ennyiben m eggyőződés; 
m indam elle tt nem hagyhatom  szó nél
kül, először azért, m ert okom  van a 
tisztelt czikkiró  vélem ényével az üg y 
ben ellenkező vélem ényt táp lá ln i, m á 
sodszor pedig lehetetlen  h ibáztatás 
nélkül hagynom  czikkezőnek azon el
já rásá t, hogy a tá rg y tó l eltérő leg  sze
m élyeskedésbe bocsátkozik , gyanusit 
s holmi „sine cu ra  ‘-k ró l beszél.

H a „fehér ho lló44 az, a  ki ism erve 
közgazdasági v iszonyainkat, ism erve 
a ko rm ány t és ism erve az „á llam i'1 
fak to r >knak nem  ritk án  czélzatosan 
e lkövetett h ibáit, ak k o r én is „fehér 
holló4' vagyok, m ert tökéletesen  egyet
értek  azzal ab izonyos „ fe h é rh o lló iv a l ,  
a ki aggodalm ainak adva kifejezést e l
lene van a m ohács-pécsi v a sú t á llam o
sításának. S m eg vagyok ró la lelkem  
m élyéből győződye, hogy nagyon sok 
a , .fehér ho lló '4 ez ügyben. M ert elvi- 
tázh ata tlan  tény, hogy a nyak ra-fő re  
e rőszakolt állam osítás könnyen káros 
következm ényeket v onhat m aga u tán , 
a  m it m a m ég ta lán  csak sejtenünk  
lehet, holnap  m ár keserű  tapasz ta la tok  
fognak beigazolni. T én y  az, hogy  ha 
az állam  m inden t a h a ta lm ába  kerít s 
az egyes válla latok  e lnyom ásával m eg
szünteti a versenyt, nem  lévén sen k i
től és sem m itől sem ta rtan ia , kénye- 
kedve szerin t fog sú jtan i, vagy  épen, 
m int a  czikkiró  nagy  könnyedén  meg- 
koczkáztatta  a gyanúsítást:,,s ine  c u ra '4- 
ka t osztogat. Ea hogy ez m egeshetik , 
a rra  példák  vannak.

Az á llam  elég h a ta lm as ; ne ad junk  
m indent a  kezébe, m ert hiszen elég 
panasz m erül föl úgy is, hogy e h a ta l
m ával g y ak ran  nagy  nehézm énnyeket 
görd ít az egyes közjó féle irányuló  
tö rekvések  e lé ; m ert az is tudvalevő 
dolog, hogy az „állam " nem  m indig 
tek in ti az „állam -érd ek ek e t44 annak, 
a m ik voltaképen, m e rt h iszen  az á l
lam ot a korm ány  képv iseli s a  ki a 
mi szerencsétlen ko rm án y u n k  tényke-

T Á R_C Z A.
A r o n g y k i r á l y  o r s z á g a .

(Egy  tengerész elbeszéléséből.)
Az 1835-ik évben egy nagy angol 

nyngatindiai gőzöst az Atlanti Óceán déli 
részében borzadaimas vihar érte utói. Az 
óriási hullámok a nagy hajóalkotmánynyal 
úgy báutak el, mint valami faforgácscsal. 
Néhány órai küzdelem után egészen el 
volt terelve útja eredeti iráuyából. A kapi
tány észrevette, hogy belekerültek abba 
az örvénybe, mely egyenesen egy zátony
csoport felé hajtja őket.

Ez a zátony félelmes volt a hajósok 
elölt. Tudták, hogy a ki abba belekerül, 
az többé ki nem szabadul.

Egy nagy gőzösnek is ez lett a sorsa.
Egy kiálló éles sziklán léket kapott 

és elsülyedt az utasokkal együtt. Csak 
Walter főkormányos és négy matróz tudtak 
egy csoloakot leoldani és abba beleülni.

A csolnakban ülök borzasztó küz
delmet vívtak a hullámokkal. A küzdelem 
azonban hiába való volt. Át kellett magu
kat engedDiök a hullámoknak, mely végre 
egy nagyobb puszta zátonyra dobta őket.

Az öt ember, a kik között egy Kovács 
János uevü magyar fiú is volt, eleinte örült 
annak, hogy a pillanatnyi életveszélyből 
megmenekülhetett.

Csak később kezdtek a fölött gondol
kozni, hogy mitévők legyenek.

Átázva, fázva menekültek egy kő
szikla oltalma alá. Nem volt ennivalójuk, 
sem tüzelőjük s e mellett a hullámok csak
nem minden félórában felcsaptak a szikla 
tetőzetéig.

A menekülteket szórnom sejtelem fogta el.
— Ide csak egy második halálba 

menekültünk! — szólt az egyik matróz. — 
Jobb lett volna meghalnunk.

dósét ismeri, nagyon jó l fogja tudni, 
hogy m iképen m érlegeltetnek  s m iként 
b irá lta tn ak  el az állam  érdekei.

Hogy az á llam -vasút tariffája ez 
időszerin t e lőnyösebbnek m utatkozik, 
ez nagyon term észetes. A versenynyel 
szem ben neki is olcsónak kell lenni s 
az á llam vasu t lehet olcsó, m ert ha vé 
szit, fizeti az állam . De az olcsóság 
csak addig  ta rt, m ig valam ennyi vo
na la t a  ha ta lm ába  keríti s a verseny t 
m egsem m isíti, a k k o r aztán  m ajd busá
san fogja pótolni a  veszteségét s az 
efféle e ljárás csak az ipar- és kereske
delem  e lő reha ladásának  rovására  t ö r 
ténik.

Igaza van czikkirónak, hogy a  i 
bányatelep-v illány i vonalrészre közölt 
19 frt 30 kr. d íjté te l m agas, ám de nem 
hagyható  figyelm en kívül, hogy e d íj
tétel, ha  úgy m ondható  „ h á b o r ú s -  
d i j  t é t e l , "  m ert tudvalevőleg  a t á r 
saság és az á llam vasu tak  é le t ha lá lra  
tusakodnak . Nem kételkedem , hogy 
n tóvégre a  m agyar á llam vasu tak , m int 
ha ta lm asabbak  s erősebbek, d iada l
m askodni fognak, de hogy ennek épen 
a  p é c s i e k  örü ljenek, azt legkevésbé 
sem  tudom  m egérteni.

E g y éb k én t fölfogás d o lg a : az á l
lam osítás m elle tt lenni, vagy ellene 
küzdeni. A fődolog a  város érdekeit, 
más szóval a közérdeket szem e lő tt 
ta rtan i s m eggyőződésből cselekedni. 
A czikkiró azo n b an .—  föltéve, hogy 
csakugyan  m eggyőződésből beszél az 
á llam osítás m ellett —  egy  nagy h ibát 
k ö v e te tte l, m ert lelépett a  tá rg y ilag o s
ság  sim a terérő l s á tcsapo tt a  sze
m élyeskedés göröngyös és szerfölött 
tövisés ta la jára , úgy látszik érdekelt 
fél, m ert kölönben nem  le tt volna sza
bad kidöczczenie a tá rgy ilagosság  ke 
rékvágójából.

H a valak i különvélem ényen van 
s elég bá to r a  többséggel szem ben is 
állást foglalni s érvekkel bizonyítani 
vélem ényének igazságát, azt egysze
rűen  gyanúsítással letorkolni, éppen 
nem  ill< és helyes dolog. Az állam o
sítás irán ti ellenszenv e lbén itására  
legkevésbé sem szükséges gyanúsítás
sal élni. K ülönben  is hiába m inden 
tö re k v é s ; az e llenszenv gyarap ítá sá ra  
m egdönthetetlen  tapaszta latok  szol
gálnak  s ezt m erő gyanúsítással tönkre 
s ilány itan i lehetetlen.

H a  gyanúsítássa l ak arn ék  élni,

— Ne essetek kétségbe, — válaszolá 
a fökorinánvos. — Még mindig remélhetünk!

Eközben a sziklacsúcsáról vizsgálta a 
vidéket.

— Hogy menekülhetnénk meg? — 
kérdé Kovács keserűen — melyik bajó 
jönne erre a biztos halálba ! Hisz harmincz 
mérföldnyire vagyunk a hajójáratok Htjá
tól. Csak egy eset lehetséges. Ha valami 
ezirkáló czethalvadász erre tévedne, akkor 
megmenekülhetnénk.

— Igazad van ! — szólt a többi ma
tróz. — Menthetetlenül elvesztünk ! Jobb 
lett volna, ba a többiekkel balunk meg.

A fökormányos a ki az időközben 
kiderült láthatárt vizsgálta, ekkor öröm
teljesen ^fölkiáltott.

--É s mégis megmen ekültünk ! monda. 
Nézzetek oda !

A matrózok valamennyien a kijelölt 
irányba pillantottak.

Déli irányban a kékes ködből sötét 
tömeg emelkedék ki.

— Föld! kiálltottakegyszerre többen
— Igen szárazföld! — felelt a fökor

mányos.
De micsoda vidék az?
— Tristban d’ Acunha szigete! Ha 

oda jutottunk, meg vagyunk mentve.
— Ez a debillantiüdítő sziget. Nemde? 

— kérdé Kovács.
— Igen, vannak rajta édesvíz forrá

sok és ott gyakran kikötnek a czetbalászok! 
Egyébként is nagyon termékeny a sziget. 
Gyümölcs bőven terem s ezenkívül kosok, 
kecskék és szárnyasok is vannak nagy 
számban.

— Vannak a szigetnek lakói?
— Vannak! Néhány család él ott 

teljesen robinsoni életet. A szigeten Bab 
király uralkodik 50 lakosú országa fölött. 
Rongykirálynak is hívják, mert nincsen 
ruhája s csak rongyokba burkolódzik.

én is m ondhatnám , hogy soha se ju 
to tt volna senkinek se eszébe az á lla 
m osítás, ha  éppen K e  e h  Ferencz 
bányatu lajdonosnak  és városi b á n y a 
bérlőnek nem volna rá  szüksége s ha 
éppen ez a  tisz telt u r nem  volna a  vá
ros nagybefolyásu  és nagyképüsködő 
uraival o lyan  bizalmas, benső össze
kö tte tésben . É s  m int am olyan tapasz
ta lt em ber a  ki országot-v ilágot m eg
já rtam  4s életem  java kenyerét elfo
gyaszto ttam , m eggyőződésből szoktam  
beszélni, s elm erem  m ondani, hogy ez 
a  gyanúsítás, m erő igazság. Ki tudja  
nem -e éppen azok rem élenek „sine 
c u ra w-kát, a kik  m ást gyanúsítanak  
azza l?  A lá tszat legalább nagyon so 
k a t enged sejteni.

De elvégre nem a z  az én czélom 
je len  közlem ényem m el, hogy ak á r  az 
egy „fehér holló“ -t m entegessem , hisz 
neki nincs szüksége az én védelm em re; 
az se czélom. hogy leleplezéseket te 
gyek ; m indössze városom , Pécs város 
közönsége irán t v iseltető  jó  indu la t az, 
m ely m egszólaltatott, s a z t szeretném , 
hogy m indenkor és m indenben e lte 
k in tve a  szem élyektől s a szem élyes 
é rd ek ek tő l: a közérdek, édes m ind- 
anny ionk  érdeke lebegjen szem eink 
előtt.

H a az állam osítás előnyösebb a 
közjóra, legyünk  m ellette  szivvel-lé- 
lekkel e g y arán t; ha a  m agán tá rsu la 
tok  n y ú jtan ak  több  előnyt, védjük 
m eg s ta rtsu k  fenn ezeket.

M érlegünk legyen biztos, pontos 
és jó  s a  mi fő —  b e k ö t ö t t  s z e m 
m e l  m é r l e g e l j ü n k .

Egy 4 8 -a s .

Országgyűlés.
Szombaton a képvisolöháznak izgatott 

ülése volt; a katonai kötelezettség meg
hosszabbításáról szóló javaslatot tárgyalták. 
A tanácskozás hangjának elélesedésére 
Fejérváry báró bonvédelmi miniszter szol
gáltatott okot, ki Ugrón Gáborral és Bol
gár Ferenczczel szemben olyan viczczekre 
ragadtatta magát, melyek a kaszárnyái kan- 
tinókban talán megjárják, de parlamentben 
s épp egy miniszter szájából sehogy sin
csenek helyükön. Hogy ezért aztán külö
nösen Ugrón Gábor ugyancsak megrakta 
a vitéz generáli* urat, az egészen magától 
értetődő dolog. Ezenfelül Pnlszky Guszti 
is megkapta a magáét Fenyvessy Ferencz 
tői, aki egy kissé taláu tniságig is ment 
a személyeskedésben. A vitát különben 
az ellenzék tárgyilag is tartalmassá tette. 
Igen fontos és helyes módosításokat uyuj

— Egyébként azt halottam, hogy na
gyon barátságos ember

— Igen, csakhogy nem tengerész.
— Nem, felelt a fökormányos, Porth- 

muthban egyetmást hallottam róla elbe
szélni. Tulajdonképen Bab Richárdnak hív
ják. Az angol csapatokban tüzérkáplár volt 
és Waterloo-nál vitézül barczolt Napóleon 
ellen. Mikor Napóleont Szent Ilonára vitték 
az angol hadseregből, egy ezred katonát 
helyeztek oda őrizetére. Ezek közt volt 
Bab káplár fs. Mikor Napóleon meghalt, 
a katonákat visszahívták, de a káplár és 
még bárom társa annyira megszokták az 
ottani életet, hogy megnősültek és család
jaikkal valahogyan a Tristban szigetre ve
tődtek. Ott községet alapítottak, Bab lett 
a király, a biró, a lelkész, a jegyző s 
minden egy személyben. Jelenleg megsza
porodott családjaikkal együtt 50 (élekből 
álló országot képviselnek.

— Oda kell menekülnünk!
— Azoknak van ennivalójuk a csö

mörlésig, mig mi szerencsétlenek itt éhezünk!
— Meg kell kisérlenünk legalább a 

menekülést.
— De hogyan?
— Adjunk vészjelet!
— Nincsen arra való zászlónk !
— Ruhánkból kell tépnünk!
— Az nem használ semmit. Nincs itt 

olyan rúd a melyre feltüzhetnénk. Gyújtsunk 
inkább tüzet, azt hamarább észreveszik !

— De ne feledd el, hogy gyújtónk 
sincsen!

— Megálljatok! kísértsük meg egy 
láp építését. Deszka van itt elég a hajónk
ból. Hármunknak meg van az oldalfegy
vere szögeket meg találunk bőviben a ron
csokban.

Diadalkiáltás fogadta a helyes indít
ványt.

Egész éjjel dolgoztak és reggelre egy

tott be Nagy István, Helíy Ignácz, Ho- 
ránszky Nándor, Bolgár Ferencz és Ap- 
ponyi Albert gróf; a többség azonban, 
mely az egy Pnlszky Ágostom kívül ma 
is teljesen néma maradt s egAzen a mi
niszterelnökre, honvédelmi miniszterre és 
az előadóra bízta a javaslat védelmét, a 
módosításokat mind elvetette s változtatás 
nélkül fogadta el a törvényjavaslatot. E 
szerint most már meg van szavazva a négy 
évi szolgálati kötelezettség, rábízva a strá- 
zsamesteri bölcseségre.

A keddi rövid ülés Irányi Dániel fel
szólalásával kezdődött, ki néhány szóval 
indokolta az árvizek tárgyában minap be 
nyújtott indítványát. Baros Gábor közleke
dési miniszter, fentartva az ösmert állás
pontját beleegyezett abba, hogy az indít
vány tárgyalásra kerüljön. Ennélfogva az 
alkalmas időben napirendre fog tűzetni. 
Ezen napon ment végbe a tartalékosok behi- 
vásáról szóló törvényjavaslat harmadik ol
vasásban való imegszavazása is. A két el
lenzék ezúttal együtt szavazott ugyan a 
javaslat ellen, s igy a mérsékelt ellenzék 
valamennyire kikorigálta szombati hibáját, 
azonban a többség igy is 95-öt tett. Tá
vol most 198 képviselő volt. Mindenesetre 
jellemző, hogy ily fontos szavazáskor a 
képviselőknek körülbelül a fele nem tartja 
szükségesnek megjelenni.

Kedden, szerdán nem volt ülés.

A városház kibővítése és restau
rálása.

Pécs szab. kir. város tanácsbázának 
kibővítése iránt kiirt nyilvános pályázatra 
több terv érkezett be, melyek közül a 
„Si Deus pro nobis, quis contra nosu jeli
gését nekünk is megküldötték, 8 mi helyén 
valónak találtuk a nagy közönséget közel
ről érdeklő középület átalakítási terveze
tének ismertetését, különösen azon czól- 
ból, hogy mielőtt illetékes bírálat alá ke
rülne, a nyilvánosság szigorn és igazságos 
bírálatának alá vetessék. A többi terveket 
is szívesen ismertetjük, ba azok rendelke 
zésünkre bocsáttatnak.

A terv általános részében a követke
zőket mondja a pályázó :

Mindenek előtt szabad megjegyeznem 
azt, hogy a régi épületnek egy uj épület
résszel való megtoldása folytan a régi és 
uj épület közötti külső és belső egyönte
tűség elérése, valamint a régi épület szer
kezeti viszouyai akadályoztak abban, hogy 
az egyes helyiségek kívánt elhelyezésénél 
a megállapított építési program minden 
egyes pontját és teltételeit szigornan be
tarthassam.

Nevezetesen nagy akadályt képezett 
ama programszerű előirt körülmény, hogy 
a mintegy 180—200 □  mét. területű
közgyűlési terem a Széchenyi-tér és Ó-Posta 
utcza sarkára még pedig az épület 2-ik 
emeletén karzattal és tetömagasitással ki- 
kivántatik.

Nem állítom ugyan, hogy ezen kivá

meglehetős nagyságú lápot bocsáthatták 
vizre.

Mind az öten rajta voltak. Széles 
deszkadarabokkal eveztek a sziget felé; 
két napig küzdöttek már a hullámokkal, 
bárom nap óta voltak ében szomjan s a 
matrózok a kormányos minden intése da
czára is mohón szürcsülték a tengervizet.

A negyedik napon Kovács, a magyar 
matróz, örömteljesen kiáltott föl.

— Mi az ! ? — kérdék a többiek.
— Vitorla ! Felénk közeledik !
— Mentve vagyunk ! — szólt a kor

mányos.
A vitorla csakugyau közeledett. Szem

látomást küzdött az ellenkező széllel, de 
iránya határozottan a hajótöröttek felé ve
zetett.

Mikor közelebb jött a kormányos töl
csért csinált a tenyeréből és átkiálltott a 
vitorlásra.

— H ollá! Vegyetek fel bennünket.
— Hisz értetek jövünk! — hangzott 

a válasz. — Honnan jöttök ezen a nyo
morult alkotmányon ?

— A zátonyról! A Herkules-hajó el
veszett. Mi menekültünk csak meg.

— Szerencsétlenek !
— Van-e egy kis vizetek ?
— Van ! Ennivalót is hoztunk!
— Hála Istennek. Haihó! Vessétek ki 

a kötelet!
— Itt van! fogjátok meg!
Néhány pillanat múlva a hajón voltak

a menekültek.
A hajón négy derék fin ült, 18—20 

évesek lehettek.
— Édes apánk, a király, látcsövén 

fedezett fel beneteket s értetek küldött. 
A szigeten szívesen lát.

— Vizet, vizet adjatok!
— Itt vau!

Y

nalomnak semmi körülmények közölt sem 
lehetett volna megfelelni ; mintán a terve
zetei lehet ezen alapon is kombinálni. Én 
azonban — azon nézeteknél fogva, melyek
kel jtgy czélszerüen berendezendő köz- 
igazgatási épület iránt bírok — nem tar
tom' ezen az építési programban a köz
gyűlési teremre nézve kiszemelt helyet 
legalkalmasabbnak, különösen a terem oly 
szerkezete és méreteivel mint a hogy az 
az építési programban kívántatik.

Részemről egy közigazgatási épület 
czélszerU és adminisztra.ió szempontjából 
alkalmas csak úgy lehet, ha annak helyi
ségei agy a nagyközönség, mint a hiva
talokban működök részéről könyen és 
mindenképen hozzáférhetők. Ha az egyes 
helyiségek világosak, lehetőleg tágasak, 
úgyszintén, ha az egyes helyiségek egy
másközti folytonosságuk melett lehetőleg 
sok külön kijárattal bírnak, hogy igy az 
egyes hivatal-helyiségekben működők feles 
leges keresztüljárk&lással ne zavartassanak.

En tehát ezen szempontokból vezérel
tetve az épület belsejébe emeletenkiot, il
letve épület tagonkiut z á r t  f o l y o s ó k a t  
terveztem, a jelenlegi meglevő zárt folyo
sók meghagyásával. — Ezzel ugyanis el
érni szándékoztam azon czélt, hogy a je
lenlegi épületen leendő minél kevesebb 
átalakítás mellett az egyes helyiségekhez 
— azok belsejébeni kellő folytonosság 
melett — kivülröl is létesittessék több 
helyen küuuyü és zavartalan hozzáférhetés.

Már most, ba a kívánt terjedelmű 
közgyűlési terem az Ó-Pósta-utcza és Szé- 
chényi-tér sarkán létesittetnék, azon eset
ben a jelenlegi zárt és világos folyosók 
meghagyásával azok folytatásában az egész 
épület belsejét övedzö ugyancsak zárt és 
világos folyosókat nem volna lehetséges 
létesíteni.

Ez volt tehát egyik, de mindenesetre 
fő ok arra nezve, hogy mért nem tervez
tem én a közgyűlési termet az építési 
programhoz híven Ó-Posta-ntcza és Sxé- 
chenyi-tér sarkára.

A másik ok, mely végett nem tartom 
czélszerünek a közgyűlési teremnek a 
Széchenyi-tér és 0-Ponta-utcza sarkán való 
elhelyezését, különösen a program szerint 
kívánt tetümagasitás és karzattal — az 
abbuu ötpontosul; mivel egyrészről az 
épület ezen részét a hivatalos helyiségek 
ezéijaira sokkal jobban lehet gyümölcsö
zővé tenni, másrészről pedig mivel a pro
gram szerint kívánt tetömagasitás az épület 
külső arányaira és komoly jellegű hóm 
lokzatára zavarólag hatna.

Hogy miért terveztem a program sze
rint csakis egy emeleti magasságra terjedő 
közgyűlési terem helyett egy kétemeleti 
magasságra terjedő termet — erre nézve 
bevallom, hogy ebben egyrészről Pécs sz. 
kir. város tekintélye, másrészről pedig a 
városi nagyközönség igényeinek lehető ki
elégítése vezérelt.

Részemről ugyanis azon körülménynél 
fogva mivel Pécs város közönsége nagyobb

A kimerült matrózokat úgy kellett be
emelni a  vitorlásba.

Félóra múlva kikötöttek a szigeten, 
a hol az egész lakosság örömriadallal 
fogadta őket.

Erős, megtermett férfiak, asszonyok, 
leányok, gyermekek! megannyi&n majd 
kicsattantak az egészségtől. Ruházatuk 
kecskebörböl készült s nagyon hiányos 
volt, de ennek daczára, vagy talán éppen 
ezért mind erősen kifejlett teetalkatúak 
voltak a sziget lakói.

A csoport közepén szürkebajú ember 
állott. Az egyetlen ember, a kinek czivi- 
lizált, de végtelen kopott és rongyos öl
tözete volt. Nadrág, sárga mellény, kék 
kabát, s mintegy királyi koronaképen, te
jén egy angol katouasipka, melynek arany 
zsinórja már nagyon meg volt viselve.

— Örülök, hogy a bátor angol hajó
sokat togadhatom ! — szólt büszke mél
tósággal. — Legyetek üdvözölve, mind 
vendégeink. Ebédünk egyszerű, de meg 
kell elégednetek azzal, amink van. Ti nem 
vagytok olyan brutális emberek, mint az 
amerikai czetvadászok, a kik mindig meg
rabolnak bennünket, 8 igy szívesen foga
dunk ! Zsuzsanna, jó  vacsorát a  derék fér
fiaknak ! Menjünk a faluba!

Zsuzsaua, a rongykirály leánya, gyö
nyörű tizeunyolezéves leány volt. Szegény 
ruházatában sem szégyelte magát az ide- 
geuek előtt. Előre futott fölfelé a meredek 
parton, mely a sziget belsejébe vezet.

A menekültek pompás vacsorát kap
tak, s annyira megtetszett nékik a patri
archális élet, hogy ott megtelepedtek. A 
kis falu ezáltal öt erős férfival szaporodott 
meg, a mi a rongy király országának ja 
vára volt.

A kis kezdetleges falu gyorsan épült 
s már néhány hónap múlva látható volt, 
hogy milyen jó hatást tett az öt tengerész
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és czélszerlleu berendezett termek dolgá
ban ez idő szerint tényleg szűkölködik, 
kedvezőnek gondoltam a jelenlegi alkalmat 
arra nézve, hogy a tervezendő városi tanács
ház építésénél a városi közönség méltányos 
igényei is figyelembe vétessenek.

Nagyobb és czélszerübb termek hi
ányában a városi közönség ebbeli igényein 
— addig is mig e részben másként intéz
kedés nem történnék — akként lehetne 
segíteni, ha a jelenleg tervezett városi 
tanácsházban létesítendő és karzatokkal 
ellátandó közgyűlési terem nagyobb Ünne
pélyességek, hangversenyek és esetleg el- 
sőbbrendü farsangi iáuczcstélyek czéljaira 
a városi nagyközönség által is igénybe 
vétethetnék. — Magától értetődvén, hogy 
a terem ilynemű használatáért bizonyos 
megállapítandó dij volna a község pénz
tárába fizetendő, miáltal az épület építé
sére fordítandó töke ezen oldaláról is hoz
hatna nem épen megvetendő kamatot.

Hogy pedig nyilvános és közigazga
tási épületek termei ily czélokra tényleg 
használhatók, a mellett szól ama körülmény, 
hogy a budapesti megyeháztermét igen 
sokszor használták, sőt használják is még 
bálok és hangversenyek megtartására. És 
viszont a budapesti újvárosház! közgyűlési 
terem elkészülte előtt a városi közgyűléseket 
rendesen a vigadó épület egyik karzatos 
termében tartották meg.

Azon esetben tehát, ha tervezetemben 
felvett közgyűlési terem csakugyan táucz- 
estélyek és Ünnepélyek megtartására is 
használtatnék, akkor az I-sö emeleten köz
vetlen a közgyűlési terem ruhatára meletti 
hivatalos helyiségek esetről esetre — ha 
az csakugyan szükséges volna — az illető 
estély tartamára éttermek gyanánt volnának 
berendezhetök. Úgyszintén a király-ntczai 
szárnyépület meletti hivatali árnyékszékek 
ily estélyek alkalmával a férfiak részrre, 
a közgyűlési teremhez tartozó elkülönített 
árnyékszékek pedig a nők részére volná
nak fentartaudók.

Megjegyzem miszeriut az ily estélyek 
megtarthatása czéljából kedvező azon be
rendezés is, melynélt'ogva tervezetemben az 
ó-posta-utczai gyalogbejárónál levő lép- 
csözet a teremhez közel van, továbbá, hogy 
a terem és melléhelyiségei mellett elvonuló . 
zárt folyosók légvouatmentesen üvegajtók
kal elzárhatók, esetleg pedig a terem gőz- 
vizfütésével kapcsolatban füthetök is vol
nának. A kocsi közlekedés az O-Posta-utczán 
át elég alkalmas és végül előnyös azon 
körülmény, hogy tervezetem szerint a terem 
a hivatali helyiségektől független, miért is 
az esetleg nappal és a hivatalok műkö
dése alatt is a közgyűlési teremben tar
tandó ünnepélyességek nem zavarnák a 
hivatalbani nyugodt működést, miután a 
teremhez vezető ó-posta-utczai lépcsözetet 
nem szükséges a hivatalok részére foly
tonosan és állandóan használni, tehát lehet
séges ezt a hivataloktól esetről esetre el
vonni.

A terem nappali világítását nyeri az 
ó-posta-utczai kétemeleti 8 ablakon kívül 
még a terem menyezetén lévő 3 nagyobb 
méretű Uveg-felülvilágitón át. Éjjeli vilá- 
gitásképeu pedig a terem menyezetén 
egy disz légszesz-csillár valamint az alsó 
karzati oldalfalakon alkalmazandó szüksé
ges számú karlégszesz lángzók volnának 
felgyujtandók. Estélyeg alkalmával a terem 
alsó oldalfalai az illető alkalmas helyeken 
tükrökkel volnának felszerelendök, úgy
szintén ily alkalmakkor a közgyűlési padok 
szétszedhető szerkezetben esetröl-esetre vagy 
az emeleti folyosókon vagy pedig a sou- 
terrainbeli raktár helyiségbe volnának el- 
helyezendök.

Megjegyzendő végül, hogy a terem 
karzata 80— 100 ülőhelyre vagy pedig 
200—300 állóhelyre alkalmas.

Az épület egyéb berendezésére nézve

beköltözése a szigetre A hajózás mellett 
mindenikük értett valamely mesterséghez.

Ott tartózkodásuk alatt az egyik, a 
ki egykor szabó volt, kikészített szarvas- 
bőrből az egész országot ellátta ruhával. A 
másik meg nj építményeket készített fa
törzsből és bútorokat hajlított favesszöből.

Félévi ott tartózkodásuk után egy 
hollandi gőzös kötött ki a parton. A ma
trózok közül négyet nagyon elfogott a 
honvágy és szívélyes búcsú után fölvetet 
ték magukat a kollandi gőzösre, mely ha- 
zájokba vitte őket.

Kovács János, a magyar fiú ott maradt. 
Nagyon megragadta őt a nyugodt, szen
vedélyek nélküli életmód. Volt más oka 
is ottmaradásáuak. Beleszeretett a rongy
király szép leányába, Zsuzsannába.

A leány nagyon vonzódott a szép 
derék ifjúhoz, a ki csakhammar nagy te
kintélyre tett szert a benszülöttek között.

Három év sem múlt el, és a magyar 
fiú feleségül kapta Bab király leányát. 
Képzelhető, hogy a kis birodalom milyen 
fénynyel ülte meg az esküvőt. Valamennyi 
virágot leszakiták az nap tövéről, hogy 
az uj pár utján elhintsék.

Maga a király eskette őket össze egy 
nagy fakereszt alatt.

Kovács azóta már belső tagja lett a 
nagy családnak. Nyilván való volt, hogy 
Bab királyt is ö fogja követni a trónon, 
mert éleseszű, nagyelméjű ember volt, aki 
nem egyszer tett igazságot a viszálykodók 
fölött.

Hogy nem lett király, az csak egy 
közbejött incidensnek köszönhető.

Egy napon ugyanis egy nagy czet- 
halászbárka jelent meg a szigeten, a mely
ből két csolnakon 16 ember lépett ki a 
partra.

A sziget lakói eléjük mentek.

I megjegyzem, miszerint nem volt lehetséges 
a kívánt hivatalos és egyéb helyiségeket 
mind az uj szárnyépületben elhelyezni úgy, 

I hogy azok nézetem szerint az. administra- 
tió szempontjából és czéljaiknak minden
kép megfelelhessenek, miért is elkerülhet- 
len volt az építési programban a jelenlegi 
épületre nézve már elölegeseu megállapí
tott hivatal-helyiségek beosztását és né
mileg a tervezés combinatiójának keretébe 
vonni.

Ugyancsak az administratió és fegye
lem szempontjából nem véltem az építési 
program ama kívánalmát sem betartani, 
hogy a jelenlegi rendőrségi laktanyának 
csakis egyrésze csatoltassck a jelenlegi 
bolthelyiségekhez, mig annak megmaradó 
részre továbbra is rendörlaktanya egy ki
egészítő részekint használtassák. Nem vél
tem pedig ezt czélszerünek azért, mivel az 
építési programban különben is a rend
őrségi laktanya mintegy 30 ember részére 
az uj épületszárnyban kivántatván, én ré
szemről ezen egy természetű helyiségek 
megszakítását semmiképen sem láthatom 
előnyösnek.

Nem véltem továbbá czélszerünek az 
építési program ama követelményét sem 
követui, hogy a börtönök az udvari hátsó 
szárnyépület I-ső emeletére helyeztessenek. 
Nem pedig azou okból, mivel az építési 
program szerint ugyancsak I-sö emeleten 
levének clhelyezcudök a polgármesteri és 
más főbb tisztviselők hivatalos helyiségei 
is ; ilyképen ezen magasabb állások mél
tóságával és tekintélyével nem tarthattam 
összeegyeztethetőknek azt, hogy azok a 
börtönök és magánzárkakkal egy és ugyan
azon emeleten legyenek elhelyezve. De 
neui hagyható figyelmen kivül az építési 
program ama kívánalma sem, hogy a szám
vevőség és pénztárak valamint az ezekkel 
rokontermészetü hivatalok is az épület I-sö 
emeletére helyeztessenek.

Belátható tehát, hogy a már fentebbi 
alapos megjegyzéseimtől egészen eltekintve 
— egyrészről az épület helyszűke, más
részről pedig biztonsági és czélszerüségi 
okok sem engedhetik meg azt, hogy a 
börtönök és magánzárkák ezen utóbb em
lített s ugyancsak programszerüleg az I-ső 
emeletre kívánt hivatal helyiségekkel együtt 
egy és ugyanazon emeletre jussanak akkor, 
midőn lehet az épület egy más talán alá- 
reudeltebb helyén a czélnak tökéletesen 
megfelelő alkalmas és kifogástalan más 
helyet találni.

Nem ajánlhatom továbbá kiviendönek 
az építési program ama kívánalmát sem, 
hogy a jelenlegi földszinti pénztár és végre
hajtó helyiségek boltokká alakíttassanak 
át. Nem ajánlhatom pedig ezt azon okból, 
mivel ilyformán az épület főhomlokzata 
előtt a Széchenyi-tér lejtős járdájánál fogva 
vagy a boltokhoz kellene lépcsözetet ké
szíteni, — ha a jelenlegi padlómagasság 
megtartatnék — a mi a járdafoglalás miatt 
a közlekedésre nézve mindenesetre aka
dályt képezne s a lépcsőfokok pedig üz
leti hátrányok miatt a boltok értékét ha
tározottan csökkentenék.

Vagy lehetne még a bolt helyisé
geket itt úgy is létesiteul, ha a jelen
legi padlótalaj a Széchenyi-tér járda ma
gasságával egyszinben eresztetik le. Ezen 
átalakítás és az ilyképen nyerendő bolt
jövedelme azonban korán sincs aráuyban 
ama hátránynyal a mi ezen költséges átala
kítás folytán az épület széchenyi-téri fő
homlokzatára hárainlanék miután tagad
hatatlan, hogy az ilykép leeresztendő bolt 
ajtók szerfölötti magassága a széchenyi- 
téri főhomlokzaton visszatatsző kedvezőtlen 
benyomást tenne a szemlélőre.

Végül nem követhettem tervemben ama 
programszerű követelményt, hogy a Szé
chényijén jelenlegi széles kapubejárat át 
helyeztessék. Nem követhettem pedig ezen

— Ki közületek a király ? — kérdé 
a czethalász vezetője.

— Éu vagyok — felelt az öreg Bab.
— Hát te ki vagy ?
— Hopkins kapitány vagyok
— Mit akartok ?
— Vizet és eleséget!
— Azt kaphattok !
Hat legényre is szükségem van ! Egy 

csolnakom elsülyedt a közelben s legényeim 
közül 8 a teugerbe fűlt.

— Emberekkel nem szolgálhatok, 
kapitány.

— Hát nincsenek fiatal emberek a 
szigeten ? Például ez ?

Rámutatott Kovács Jánosra.
— Ez az én vöm!
— Lesz még kívüle is 5 — 9 legéuycd!
— Tévedsz kapitány ! Itt nincs nél- 

küülzhetlen ember.
— Erről majd beszélünk. Egyelőre 

vizet és burgonyát adjatok. Hát még mit 
adhatsz ?

— Főzelékfélét és gyümölcsöt.
— Néhány sertésed nincs ?
— Az is vau, ha megfizeted !
— Természetesen.
A kért eleség csakhamar előkerült s 

a hajón volt.
— No most áttérhetünk a legényké

résre is. Csakugyan nem engedsz át hatot 
alattvalóid közül ?

— Nem kapitány !
— Akkor erőszakot fogok használni. 

Te bitorlód ezt a szigetet, mert az tulaj
donképpen amerikai birtok.

— Az nem igaz !
— Lambert Jonatháu Baltimoreból 

elfoglalta a szigetet az Uuió részére.
— De aztáu megint elhagyta!
— Az mindegy! Törvényesen itt a 

csillagos lobogó loboghat csak . Hat em
bered velüuk jön !

kívánalmat azou okból, mivel ugyancsak | 
a program szerint az ó-pósta-utezai részen j 
csakis gyalogbejáró kivántatván, igy min- . 
deuesetre gondoskodni kellett az iránt, 
hogy a tűzoltó szerkocsik, lovak s több 
eféle tárgyak és szállítmányok az épület 
egy tágasabb kapuján át közlekedhesse
nek. Miután pedig a jelenlegi kapu bejárat 
czéljának e részben tökéletesen megfelel 
s az újonnan készítendő homlokzatra az 
semmi hátránynyal sincs, enuek folytán 
részemről azt jelenlegi helyén meghagyan- 
dónak véleményezem.

Az építési program egyéb követel
ményeivel tetjesen egyetértek s iparkod
tam is azoknak mindenképen megfelelni, 
agy, hogy tervezetem a helyes adminisztrá- 
czió és a nagy közönség igényeit minden 
képen kielégíthesse.

Fősulyt különösen arra fektettem, hogy 
az egymással rokon és összeköttetésben 
levő hivatalok ügykörükhöz képest a meny
nyire csak lehetséges egy helyen csopor
tosítva legyenek, hogy igy az épület be
rendezése az adminisztráczió előnyére é 
az épületben közlekedő felek megeléges 
dcsére történjék.

Részletezés.
A fentebbiek elörebocsájtása ntán ter

vemet a következőkben vagyok bátor rész
letezni :

Tervein szerint az épület 6 részből 
áll u. m. gl) Udvarokból. 35) Souterainböl. 
<€) Földszintből. 3)) I-ső emeletből. 2?) II ik 
emeltéből. %) Padlás és toronyból.

gl) Az u d v a r o k .
A hivatalhelyiségek világossága, azok 

helyes szellőztetése, valamint világos és 
szellőzésre alkalmas folyosók és árnyék
székek létesithetése czéljából tervezetemnél 
2 udvar vetetett alapul, u. ni. egy nagyobb 
udvar, melyet körülövedz egy a helyiségek 
körül haladó zárt folyosó és egy kisebb 
udvar a szomszédos telkek mellett.

A nagy udvar 32 méter hosszúsággal 
és 10l/t  méter mélységgel, valamint széles 
kapubejárattal bírván, a tűzoltó szerekkel 
való közlekedésre alkalmas.

A kis udvarnak rendeltetése az épü
let hátsó udvari helyiségeinek, valamint a 
közgyűlési terem melletti mellékhelyiségek 
s az a felett levő Il-ik emeleti békebirói 

! helyiségek kellő megvilágítása; továbbá a 
! tűzoltó szerek tisztogatására és az épület 

ezeu részére eső áruyékszékek kellő vilá
gítása és szellőztetésére nézve alkalmas 
hely létesítése.

A nagy és kis udvar kövezve és csa
tornázva terveztetett, az árnyékszékek pe
dig pöczegödrökkel terveztettek.

c73) S o u t e r r a i n .
Az épület ezen részébe terveztem az 

építési programtól eltéröleg a következő 
helyiségeket u. m. 1. Lejárat a souterrainba 
és a tűzoltó istállókhoz. 2. Tűzoltó istálló 
8 lóra. 3. Kocsis szoba. 4. Takarmány- 
szoba. 5. Szerszám szoba. 6. Folyosók az 
istálló és raktárakhoz. 7. A közgyűlési 
terem gőzviztütéséuek kamrája. 8. Raktár 
helyiség külön kijárattal az Ó-Pósla-utczára. j 
9. Fa- és szénraktárak. 10. Lépcsöház a 
börtönökhöz vezetve. 11. Porkoláb szoba, j 
12. Kis kamra. 13. Kisebb magánzárkák ! 
=  3 drb. 14. Nagyobb közös zárkák =  j 
4 drb. 15. Folyosó az elzártak részére, j 
16. Árnyékszékek az elzártak részére. j

Megjegyzendő, hogy a souterrain helyi- j 
ségek az Ó-Posta-utcza felé a járdán felül j 
annyira kiemelkednek, hogy magábau az 
ó  Posta-utczábau már földszintnek is vehe- | 
tök azok.

°C) F ö l d s z i n t .
Az épület ezeu részébe törekedtem | 

az építési program kívánalmához képest j 
azon hivatali és egyéb helyiségeket elhc- ! 
lyezni, a mely hivatalok tisztán rendőri és I

— Ez gyalázatos emberrablás, — ki 
áltott az öreg király.

Most már Kovács is előlépett. Kését 
kivonta övéből.

— Őrizkedjetek az erőszaktól, dörgött 
a kapitányra.

— Ne dühöngj öcsém! — szólt a 
kapitáuy. — Hó, legények, fogjátok !

— Megállj! — kiáltott Kovács.
A czethalászok vad kialltásbau tör

tek ki.
Már megakarták rohanni Kovácsot, 

mikor a láthatáron hirtelen füstfelhö emel- 
kedet és egy ágvu dördült bele.

Hopkins kapitáuy most már megijedt.
— Az ördögbe! Mi ez ?
— Hajó ! Angol hajó ! — kiáltották 

a szigetbeliek.
Csakugyan egy augol fregattá volt, 

mely gyorsan közeledett.
— Megálljatok ! — kiáltott Bab király 

a halászlegényekre. — Éu mint született 
skót, ezt a szigetet ezennel az angol,, lo
bogó védelme alá helyezem! Éljen Őfel
sége az angol királyné !

A fregattá hamar kikötött. Bab király 
átadta a tengerész kapitánynak a szigetet, 
a ki kitűzte az angol lobogót és Bab Ri- 
chardot a sziget kormányzójának kinevezte.

A czethalászok káromkodva távoztak.
Bab király nem sokáig élt. Utána az 

angolkormány Kovács Jánost, a magyar 
fiút nevezte ki kormányzónak, s a szigeten 
erődött építettek.

Nem sokára virágzó kultúra keletke
zett a szigeten s ma már több mint 2000 
lakója van.

A Tristan d' Acnnha szigetet azonban 
I még ma is a Rongykirály országának hívják. 
! M

közrendészeti ügyekkel foglalkoznak Ne
vezetesen itt nyernek elhelyezést: 1- 
őrségi laktanya 30 ember részére, i .  iüz- 
oltó legénységi szoba 8 ember részére. 4. 
Tűzoltó laktanya előszoba és kézi raktár.
5. Kocsi és fecskendő.szinek 8 —10 kocsi 
és fecskendő részére. 6. A rendőri őrmes
ter lakása.*) 7. Polgári és katonai nyilván 
tartás. 8. Csel4dbivatal 9. Rendőri főkapi
tány. 10. Rendőri I. és II. alkapitányok.
11. Rendőri fogalmazó. 12. Rendőri iktató 
és levéltár. 13. Rendőri biztosok. 14. Az 
ó-pósta utczai gyalog bejáró. 14. Az ó-posta- 
utczai 2-ik lépcső. 16. Lejárat az istállók
hoz és souterraiube. 17. Áruyékszékek a 
hivatalok részére. 18. Árnyékszékek a bol
tok részére. 19. Árnyékuzékek a legénység 
részére. 20. Bolthelyiségek.

Ezen bolthelyiségekre nézve azonban 
megjegyzendő, miszeriut azok kibővítése 
nagyobb terjedelemben történt, mint az 
az építési programbau kivántatott. Neve
zetesen a jelenlegi rendörlaktanya egész 
terjedelmében a boltokhoz csatoltatott még 
pedig azon okból, mivel ilyképen az épi 
tési programban a Szécheuyi-térre kívánt 
boltoknak tervezetemből való kihagyása 
folytán ezeu oldalról! jövedelem hiány más 
oldalról lenne pótolva.

Megjegyzendő egyszersmind, hogy a 
Király-utczára eső kibővített bolthelyiségek 
az udvarokra külön kijárásokkal tervez
tettek.

3)) I - s ö  e m e l e t .
Az épület ezen részébe terveztem az 

építési programhoz híven a következő he 
lyiségeket u. m. 1. Számvevőség. 2. Szám 
vevöségi levéltár 3. Föpénztárnoki külön 
szoba. 4. Számtiszti szoba. 5. Pénztári 
könyvvezetés. 6. Pénztárak. 7. Tanács 
terem. 8. Polgármesteri helyiségek. 9. Fő
jegyző. 10. I. és II. aljegyzők. 11. Köz
gyűlési terem, mellékhelyiségeivel és a 
szavazatszedő szobával. 12. Negyedmester. 
13. Kataszter. 14. Fogyasztási hivatal. 15. 
Végrehajtók. 16. Árnyékszékek a hivatalok 
részére. 17. Árnyékazékek a közgyűlési 
terem részére. 19. Lépcsöház. 20. Folyosók.

5E) I l - i k  e m e l e t .
Az épület ezen részében a következő 

hivatal helyiségek nyerhetnének elhelyezést 
u. m. 1. Iktató. 2. Levéltár. 3. Mérnöki 
hivatali helyiségek. 4. Mérnöki hivatali 
műszerraktár. 5. Orvosi hivatali helyiségek.
6. Bizottsági ülés terme. 7. Gazdasági hi
vatal. 8. Árvaszéki hivatal. 9. Ügyészség. 
10. Békebiró helyiségei. 11. Közgyűlési 
terem karzata 3 külöu kijárattal, melyek 
közül azonbnu rendesen csakis az egyik, 
vagyis a folyosóra uyiló használtatnék. 12. 
Rendelkezés alatti üres hivatal-szobák. 13. 
Folyosók. 14. Árnyékszékek a hivatalok 
részére. 15. Lépcsöház. 16. A torony és 
padlásra vezető melléklépcsö.

Levelezés.
Pécs, 1888. május ^-án.

Becses lapja legutóbbi számában egy 
g ö r c s ö n y i  levél közöltetett, mely hosz- 
szan és meleg hangon emlékezik meg egy 
z s i d ó  leánynak és egy r e f o r m á t u s  
vallásu asszony és két gyermekének a 
róni. kath. vallásra történt ünnepélyes á t
téréséről. Értein ugyan a levelező örömét 
a kath. hívek c szaporodása fölött, mert 
ki őszintén szereti vallásai az bizonyara 
örül is, ha vallásához m e g g y ő z ő d é s  bői  
újak csatlakoznak, de őszintén kimondom 
a vallási türelemmel, a más vallásnak iráuti 
köteles tisztelettel s a katholikusok szám
beli nagy többsége hatalmi sulyáuak er
kölcsi érzületével neiu tartom összeegyeztet 
hetönek, hogy az ily öröm osteutative mint
egy demonstratív hangon nyerjen manapság 
nyilvánosan kifejezést, mert az minden
esetre sértőleg hat ama vallásokra, me
lyekből az illetők kitértek és fájdalmat 
okoz ama zsidó leány szüleinek, kikuek 
ellenzése daczára tért át ősi vallásáról a 
kath. hitre, hogy házasságra léphessen egy 
kath. férfiúval.

Miért szembeállítani az anya könyét, 
az atyának bizonyára hitéhez való ragasz 
kodásából származott erélyes intelmeit az 
ifjú leány elhatározásával, hiszeu ki tuduá 
megmondani melyikben mutatkozik a na
gyobb erkölcsi érték ? Abban-e, hogy a 
szülök természetszerű jogaiknál fogva és 
vallásukhoz táutorithatianul ragaszkodván, 
óvják gyermeküket az áttéréstől és ellenzik 
azt, vagy abban, hogy a leány hitének 
feláldozásával érhet csak czélt s inkább 
feláldozza ezt, iniutsem lemondjon szive 
hajlamairól? Tisztelem az utóbbit is, mert 
eléggé igazolja, hogy a szív köteléke 
gyakrau erősebb mindeu más paraucsuál, 
— de vájjon azok az anyai könyek és 
atyai dorgálások, melyeket az alkalmi je
les hitszónok ur oly szivinditóan ecsetelt, 
de egyúttal az áttérés jogával ellentétbe 
helyezett, uem méltók-e szintén a tiszteletre 
s nem-e ép oly jog szerint megkövetelik a 
méltáuylatot, mint a szép 'nuepély egyéb 
akkordjai? Felér-e az áttérés teletti öröm 
a szülök mély keservével s hol találunk 
igaz megnyugvást arra nézve, hogy az 
áttérésben valóbau a vallás, avagy a szív, 
a szerelem volt-e a győztes?

Legyünk őszinték : egy igazán vallá 
sós kedélyben nem az ezen áttérés feletti 
öröm az első érzet, mely hangot ad, hanem 
a fájdalom érzete, hogy a szív  csakis a 
hit változtatásával érhet czélt, mert nincse
nek törvényeink, melyek az ily házasságot 
c nélkül megengednék. Ez az eset is élén
ken illusztrálja az ily törvények szükségét;

*) Ezen helyiség a kapu mellé azért tervez
tetett. hogy az illető alkalmazott mint házkezelő 
is egyszersmind az épületben közlekedőket szem
mel tartsa s az épületben közlekedőknek a szűk 
séges felvilágosításokat megadhassa.

az eziránti törekvés tehát nem úgynevezett 
Szabadoucz idea“, hanem a természet, u  

egyenlő emberi jogok követelménye s ha 
ez csak liberális szempont, úgy valóban 
méltó a liberálizmus szelleméhez.

És ha a polgári házasságot megengedő 
törvény daczára törtéunék az áttérés, ak 
kor azután méltáu elhihetuők, hogy a hit
változtatás nem szükségből történt, hanem 
a meggyőződés eredménye volt, akkor az 
öröm és ennek manifesztácziója teljesen 
helyén lenne, mig most ki áll azért jót, 
hogy abban a leányban szent hitüuk ereje 
végleg betöltendi azt az Űrt, melyet szivé
ben a szülőktőli elválás és szerető nagy 
szülöiveli meghasonlása bizonyára előidéz
tek, ki tudja lesz-e a jövendő oly áldásos, 
hogy lelkében a megtévesztett egyensúlyt 
helyreállítsa ? Ám reméljük azt, bízzunk 
vallásunk erejében, de ne hirdessük zen 
gedezvo dicsőségként és fényes győzelem
ként azt, hogy mi megnyertük azokat, kiket 
mások elvesztettek, mert ép oly sértő lenne 
ránk nézve az, ha a reformátusok hirdet
nék országról-világra, hogy egy a mi juha- 
iuk közül ment at hozzájuk, ha ők tennék 
az ily hitváltoztatási esetet, mely rendsze
rint tőlük nem függő kényszerűség! okok
ból ered, közttnnepély tárgyává s ezzel 
hitünk supprematiájat akarnák ellenünkben 
feltüntetni, a mi pedig még kevésbé lenne 
feltűnő, mert számban kevesebben vaunak 
és igy a dicsekvésuek némi plausibilis 
okát adhatnák.

Én tehát az idézett áttérési eseteket 
érdekes hírnek tartom, melyuek regisztrá
lása a sajtóban időszerű, elmaradtiatlau 
és tauulságos is, de hogy azt vallási szem
pontból nyilvánosan dicsőítsük és győze
lemként kürtöljük, arra a más vallasus'z 
iráuti tiszteletnél fogva semmi szükség uiuus, 
sőt egyenesen tapiutatlansug, mert hábon- 
tólag hat a vallások békéjére s a valiasi 
dobok vitatását hozza teljtseu időszerűt
lenül felszínre.

Ezeket akartam ama görcsönyi levélre 
válaszolui, mert ismerve az ily ezélzatos 
levelek hatását, kishitűségnek tartanám el
hallgatni azt, a mit olvasásánál én és velem 
bizonyára sok katholikus érzett, kik tudjuk 
hitünket szeretni s ahoz táutorithatianul 
ragaszkodni auélkül, hogy azért elfogultak 
lenuénk.

Bolgár Kálmán,
Ugvvéd.

K ü l ö n f é l é k .
— J.nszky előléptetése. Most ide s 

tova két éve városunk utczáin esténkint 
mindig az volt a jelszó ,Abczug Janszky!“ 
Tauulók és muukások, fiatalok és öregek 
csapatosau járták be az utczákat, melye
ket rendőri és katouai őrjáratok tartottak 
megszállva. Valóságos lorradalmi képe volt 
a városnak, mind egy emberért, a kinek 
a ueve J a n s z k y  Lajos s a ki azt a 
vakmerőséget követte el, hogy budavár 
bevételének évfordúlójan ilentzi és társai 
sírján a magyarok kegyeleten érzelmeit 
sértő katonai emlék-ünnepet reudezett. E 
név, mely két év előtt oly gyűlöletesen 
hangzott, múlt hét végén újra elénk ke
rült — a h i v a t a l o s  l a p b a n ,  melyuek 
egyik száma arról ad hirt, hogy Janszkit, 
a magyarok ellen tüntető generálist, so
ro n  k í v ü l  a l t á b o r n a g y  g y á  lé p 
t e t t é k  e l ő.  S törtéut ez épp akkor, 
midőn ismét a nemzet áldozatkézsségére 
appellaltak, midőn azt kiváuták tőlünk, 
hogy súlyosítsuk meg a véradót s legyüuk 
készen rá , hogy pénzbeli újabb meg- 
terheltetéseiuek s m fognak elmatadui. 
Es a magyar nemzet, mikor ezt az uj 
sértést vágják az arczába, hallgat. Nem
hogy a méltatlaukodás, a felháborodás 
hangját hallanók, de még csak a pana
szát sem. Teljesen belenyugszunk abba, 
hogy előléptetésre és kitüntetésre való 
czimül tekintessék az, ha valaki rajtunk 
sérelmet ejt, és senkinek se ju t eszébe 
tiltakozni az ellen, hogy Bécsben érzel
meinket, vágyainkat és jogaiukat nemcsak 
figyelembe nem veszik, hanem minden 
kínálkozó alkalommal inzultálják. Mert a 
Janszky esete nem az első eset s uem is 
a legnagyobb és nem is az utolsó. Egé
szen rendszeresekké váltak már a táma
dások államiságunk, nemzeti aspiráczióink 
és önérzetünk ellen. S fajdalom, e táma
dásokkal szemben mind gyöngébb ellen 
állást tanúsítunk, a mi nemis csoda, mert 
hisz a kormány, melynek a törvény sze
rint függetlennek és magyarnak kelleue 
lennie, beállott Bécs szolgájának s ma
gyar hazafiság helyett a Jókai által fel
talált tágabb osztrák-magyar hazafiságot 
gyakorolja.

— Jubileum. Tegnap délben ünnepel
ték meg városunkban a derék vasútistak 
Schiebinger Fereucz állomás-főnök és a 
„Pécs-barcsi vasutu busz éves jubileumát. 
Déli 12 órakor folyt le az ünnepélyesség 
a helybeli állomás II. osztályú váró-ter
mében, hol is Scbneeveisz Fereucz teher- 
feladási pénztáruok üdvözlő beszéd kísére
tében díszes albumot nyújtott át az Uuue 
pelt ősz férfiúnak, ki a kitüntetést nagy 
meghatottsággal fogadta. Az albumban 
mintegy 80 fénykép volt, az állomás és 
vonatkísérő személyzet arczképe. Este ax 
Uuuepeltnél barátságos vacsora volt. Ma 
pedig a vasúti restauratióban társas vacsora 
fog rendeztetni Schiebinger Ferenc* tisz
teletére, melyen a vasúti tisztek s család
jaik vesznek részt.

— Igazságügyi palota Pécsett. Schavel 
Károly a pécsi kir. törvényszék derék 
elnöke, a legnagyobb elözékeuységet ta
núsítva, szives volt Schlauch Imre előnyö
sen ismert építőmesterünk által késziieü 
palota-tervet bemutatni. Őszintén elmond
hatjuk, hogy — nagyszerű. A* épül®1
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díszes é§ kényelmes, berendezése gyakor
lati, czél- és okszerű. Három ntczára nyílik, 
és pedig a Nepomak-utczára, a hal-tér 
közre és a Majláth-térre. A főbejárat a 
Nepomuk utcza felén lesz, tágas portáléval.
A földszinten a telekkönyv foglalja el a 
legnagyobb részt. A telekkönyvi szakma 
9 szobából áll. A báltér-közre néz 3 bírói 
szoba, pertár, polgári iktató, polg. kiadó 
s a polg iroda. A Majláth-térre a polg. 
irattár 4 szobával, az udvarra egy tartalék 
szobával, árverezési helyiséggel és szolga- 
lakással. Az emeleten az elnöki szoba és 
iroda, igazgatói iroda és raktár, polgári 
törv. tanácsterem, 7 bírói szoba, stb. A 
hal-tér-közre és Majláth-térre a járásbíró
ság 12 szobával. Az udvar közepéu lévő 
épületben a büntető tanácsterem van el
helyezve, mellette tágas helyiségek a ta
nuknak, a törvényszéknek s védőknek. 
Minden a legnagyobb figyelemmel s gond
dal a jelen kor követelményeinek a leg
nagyobb kényelemnek megfelelőleg van 
berendezve. Ismét haladás, újra egy gyö
nyörű épülettel gazdagszik a város.

— Hymen. Vasárnap kelt egybe a 
helybeli zsinagógában H i r s c h  Henrik 
tamásii bérlő, S t e i n e r Róza kisasszony 
nyal, özv. Steiner Lipótné kedves és mü 
veit leányával.

—  Herczenberger táncza a népszin- 
házoan Az a magyar társas táucz, melyet 
Herczenberger szerzett s melyet átdolgozva 
nemrégiben nagyobb közönség előtt, az ép 
itt járt dr Ágai Adolf jelenlétében be is 
mutatott, legközelebb kerül a népszínház
ban bemutatóra. Herczenberger ezelőtt pár 
héttel a fővárosba utazott s ott a nép 
színház igazgatójánál kieszközölte, hogy 
az altala szerzett esinos uemzeti táuczot 
ott bemutathassa. Evva igazgató készség
gel nyitott teret ennek előmozdítására s 
mar a népszínház női- és férfi-karának tag
jai s több műkedvelőből alakított colonue 
a szerző személyes vezetése mellett napon
ként szorgalmasan tartja a próbákat.

— Iskolaszéki ülés Pécs szab. kir. 
város iskolaszéke ma d. u. 3 órakor a 
városház közgyűlési termében ülést tart.
A napirend főtárgyát képezi a községi is
koláknál megtartandó vizsgálatok sorrend
jének megállapítása.

— Ismét öngyilkosság. Múlt vasárnap 
délután ismét öngyilkossági eset merült 
tol városunkban. Valami Battyáni Lajos 
37 éves nőtlen ember, pár évvel ezelőtt 
volt péuzügyöri fő vigyázó, lőtt magába 
h a t golyót. A szerencsétlen embernek 
rossz fegyvere és jó koponyája volt; igy 
történt, hogy az öngyilkos jelölt a hat 
lövés daczára életben maradt.

— Tűz a sátortáborban. Vasárnap és 
hétfő közti éjjel tiiz volt a sátortáborban.
A tábori konyhák elején támadt a tűz s 
szerencsére gyorsan el is nyomatott.

— Községi közügyek. Forray Iváu a 
pécsi járás föszolgabirája t. hó 3-án Rácz- 
petrén járási értekezletet tartott a jegyzői 
hivatal vizsgálatával kapcsolatosan. Jelen 
voltak a ráczp^trei körjegyzőséghez tar
tozó Kis és Nagy Budmér, L) vecser, Kasaa, 
Hereud, Belvárd, m.-Peterd és Rácz-Petre 
község bírái. Az értekezleten kimondatott, 
hogy ezentúl szigorúan tilos az országutak 
melletti sánezokban való legeltetés, minden 
házuál egy házőrző ebuél többet tartani s 
az is nappal kötve tartandó, csakis éjjel 
bocsátható az udvaron szabadon, a mi- 
döu is az ajtók, kapuk bezárandók. Gon
doskodjanak a községek előre a faluu 
kívül eső szérűkről, mert a gabonát ka
zalba rakni a falu belterületén szigorúan 
tilos. A tűzbiztonság tekiutetébenf ölhivat
tak a községek a tUzifecskcndöket és 
tűzoltó-szereket jó karban tartani, ameuuyi 
ben pedig ilyenekkel nem rendelkeznének, 
mihamarább tartoznak beszerezni. Minthogy 
a 7 éven aluli beteg gyermekek gyógy
kezelését uagyon elhanyagolták, a fönulló 
miniszteri rendelet betartására újból föl
hivatnak a községek. Szó volt a községi 
faiskolák mikénti kezeléséről, viczinalis 
utak és hidak jókarbau tartásáról, iskola
mulasztók bejelentéséről, óvodák fölállítá
sáról, állatuemesitésról stb. Fölhivattak a 
bírák a községi számadások rendes keze- 
lésésre,,a megyei alapok pontos befizeté
sére. És hogy az értekezlet méltóan fe
jeztessék be, egy uernes czélu eszme is 
pendittetett meg, a jegyzők árváinak segé
lyezésére irányuló alap létesítése. Az esz
mét mindjárt áldozatkész tett követte és 
az elnöklő főbíró 5 frttal kezdve meg a 
gyűjtést, e nemes czélra csakhamar 28 frt 
50 kr. gyűlt össze. Mindezt Klobucsárics 
Józset körjegyző vendégszerető házában 
barátságos lakoma zárta be.

— Joszivü vendéglős. Nem minden
napi körülményről értesítettek bennünket, 
mely tekintve a jelen kor mostoha viszo
nyait s a tehetős!) nagyjaink Harpagonsá- 
gát, valóban följegyzésre méltó : egy pécsi 
zsidó vendéglős naponta számos szegény, 
nyomorban sinlő koldust lát el étellel, 
itallal. Egy szemtanú beszéli el, hogy egy 
pénteken több miut busz koldusnak adott 
étket a nemes szivü ember-barát, a ki 
nem más mint Szatler József a vasúti ál 
lomas vendéglőse. A jótékonyságért az Isten 
áldása legyen megérdemlőit jutalma.

— Halálozás. A mi derék jó Czury 
bátyánkat pótolhatlan veszteség érte. Édes 
anyja Nagy-Kozáron végelgyengülés kö
vetkeztében elhunyt és temetése csütörtö
kön a pécsiek szép számú részvétele mel
lett ment végbe. A pécsi és környékbeli 
tanítóság szintén képviselve volt. Zosel Ede 
lakatos mester, ügyes toronyóra-készítő, ki a 
pécsi kiállításra is készült egy praktikus to 
ronyórával, múlt hó 29-én,életéuek 54-ik évé
ben jobb létre szenderült. Temetése kedden

ment végbe nagy részvét mellett. — Béke 
poraikra!

— Uj egylet. Német-Boly Ugybuzgó 
plébánosa Schtreicher József kath. legény 
egylet alapítását tűzte ki czélul, mely már 
múlt vasárnap ünnepélyesen meg is tar
tatott. Hogy pedig ez üdvös eszme meg
valósulása emlékezetes ttnnepélylyel legyen 
összekötve, gondoskodott arról dr. Rézbá
nyái József pécsi legéuyegyleti aleluök, 
ki egylete ifjúságával ápril 29 éu az ala
pítás magasztos téuyéuek teljességéhez 
hozzájárult. Valóságos ürömüuuepe volt ez 
a derék bólyiaknak, mert százakra ment 
azok száma, kik a nagy vendéglő tágas 
helyiségében még állóhelyet sem kaptak. 
Volt ének, alkalmi szavalat és színdarab, 
mely pompásan sikerült. Azonkívül a nem 
rég alakult dalárda énekelt, mely az ot'ani 
segédlelkész Piánk Kamii vezetése alatt 
áll. Az uj egyletben már is többen vannak, 
belátván anuak messze kiható kulturális 
czélját, melylyel egyúttal önmaguk, műve
lését mozdítják elő. És e haladó község 
vagyonos polgárai szívesen áldoznak e 
zsenge iutézméuy fenntartására s kétséget 
nem szenved, hogy azou szép számú iparos 
ifjúságra, mely eddig kevés jelét adta ily
nemű társadalmi érzékének, mindeme össz- 
müködő buzgóság csak serkentőleg fog hatni.

— Egyleti élet. Folyó évi ápril 29-én 
tartotta meg a dárdai kasziuó elnökválasztó 
közgyűlését; mely lírsziny Pál eddig volt 
elnök, és uéhány választmányi tag lekö 
szönése miatt hivatott egybe Elnökké 
megválasztotta a közgyűlés egyhangúlag 
Decleva Béla kir. aljárásbirót, a kasziuó 
eddigi igazgatóját, kinek helyébe az igaz 
gatói állást sziutéu egyhangúlag dr. Kis 
Emil ügyvéd nyerte el. Válazztmányi ta
gok lettek : Fridiid) N. takarékpénztári 
könyvvivö és Stefan Antal tanító. A meg 
ejtett választás biztosítékul szolgál arra 
nézve, hogy a kaszinó érdekei lelkiismere
tes buzgalommal és tapintattal foguak 
képviseltetni.

— Színészet Mohácson. Borsodi Vilmos ! 
színigazgató (most hallottuk a nevét elő- j 
szőr) f. hó 26-án kezdi meg előadásait 
Mohácson és pedig a „Vas-eiuber“-rel. 
Az előleges jelentésben közli tagjainak 
névsorát. Van egy pár ismerős, de már 
elvirult tehetség tagjai sorában, akik azon
ban kisebb helyekeu, hol nem állhat elő 
a közönség nagy igényekkel, megjárják 
még mindig. Említésre méltó: Aitner Ilka,
B. Prielle Kornélia, Ruszai Etel, Boross 
Endre és Szatmári Károly A múlt héten 
pedig Füredi Lajos daltársulata mulattatta 
a jó mohácsiakat.

— Dárdai élet. Csak nem régiben em
lékeztünk meg arról, hogy Dárdán dalárda 
és zene egylet alakult. Maguuk is kezdtünk 
kételkedni, ha vájjon bir e ezen faluhelyen 
olyau ritka egyesület létjogosultsággal és 
életképességgel; és ime ezen törekvő egye
sület igeu rövid idő alatt bizonyságát adta 
anuak, hogy nemcsak uévleg létezik, de 
tényleg is valóságos dicsőséget arat. April
29-én az egyesület tagjai társas vacsorával 
egybekötött hangversenyt rendeztek a dár
dai kaszinó által átengedett helyiségekben. 
A terem szép díszítésé, a dúsan felteritett 
asztalok, a fényes világítás már magábau 
véve kedvező benyomást tett. Este nyolez 
óra tájban száliiukózni kezdtek a meghí
vott vendégek mígnem */49 óra tájban 
felhangzott a kilencz tagból álló zenekar 
áltál valódi hévvel előadott induló. Enuek 
befejeztével megkezdődött a vacsora, me
lyen 50 személy vett részt. Az első fel- 
köszöntőt dr. Kiss Emil, mint az egyesület 
elnöke mondta a megjelent vendégekre, 
kiket szívélyesen üdvözölt, s kiemelve azt, 
hogy a múzsa első czéija a társadalmi 
összhang, egyetértés ápolása, felvirágoz
tatása felkérte a jeleuvoltakat ezen czél 
támogatására. Majd Perczel Béni tb. fő
szolgabíró az egyletre s a Dárdáról távozó 
s a társadalmi egyetertésuek folytonosan 
éber őrére, Neudtvich Gyulára emelt po
harat ; Neudtvich Gyula az egyletre, sziut- 
úgy Bihari Benő is, kire viszont mint ala
pító tagra Takács Fereucz állomásfönök 
ürítette poharát; dr. Jellachich a zene- 
egylet karmesterére Stefan Antalra. A va 
csora után a dalárda és zeuekar felváltva 
gyönyörködtették a közönséget praecis elő- 
adásu játékaikkal. Különösen Rapuu 
Aladár művészi játéku prímás vezetése 
alatti zenekar, melyet, valamint a dalárdát 
Stefan Antal helybeli tanító-karmester diri
gált — nyerte ki a közönség tetszését. 
Első sorban elismerésben részesült a kar
mester, ki véghetetlen buzgalommal s pél
dás türelemmel párosítva érdemesebb he
lyen is érvényesíthető elismert művészetével 
alig két hó alatt csodát müveit, s majdnem 
lehetetlenséget produkált. Azok kik egyes 
hangszert soha sem kezeltek, most az ő 
vezetése s oktatása mellet, hangjegy utáu 
kielégitöleg kezelik. Éjfélig tartott a hang
verseny, a midőn a közönség általáuos 
kívánságára a saját zenekara rázendítette 
a talp alá való csárdást s egyéb táucz- 
darabokat. A reggeli irigy napsugárban fosz
lott szét a kellemesen átmulatott éj gyö
nyörűsége. A miut eddig értesülünk az 
egyesület a kaszinó tekehelyiségében mű
ködő tagjai által a pártoló- és kaszinó 
tagok szamára hetenkint sétahangversenyt 
8 negyedévenkint hangversenyt rendez.

— Gyilkosság a duna-szekcsői sziget
ben. Dimit8 Dömötör duna-szekcsői lakos 
ápril hó 21-én reggel 7—8 óra körül a 
duna-szekcsői szigetben levő szállására 
menvéu, útközben megtámadtatott és oly 
annyira agyba-főbe veretett, hogy eszmé
letét vesztve összerogyott. Később kissé 
magához térvén, minden erejét összeszedve 
szállására vánszorgott; életereje azonban 
már annyira elhagyta őt, hogy nejének

alig volt már képes gyilkosainak nevét | 
megmondani, kik szeriute Csicsits Tódor 
és fia Rádo. — Dimics Dömötör a tettet 
követő éjjel sebeiben meghalt. Súlyos gya 
nuok alapján a két nevezett egyén elfo
gatott és a mohácsi járásbíróságnak át
adatott.

—  A halottkisérés és az egészségügy.
A rendelet az egyházmegyei főhatóságok
hoz van intézve s a következőleg szól: 
„A hazánkban kimutatott roppant nagy 
halandóságnak okai közül nem utolsó helyen 
állanak régi időkből a mai korra átszár
mazott bizonyos szokások, melyek a népet 
a megbetegedés esélyei közé heyezik és 
ezáltal a közegészségre veszélyessé válnak 
Ily szokásnak találtam a halottaknak az 
iskolás gyermekek által énekléssel való 
kikiséretését, mely uémely vidéken kivált 
a protestáns felekezetek iskoláiban még ma 
is divatban van. Mint minden népszokás 
nak, úgy ennek is kétségtelenül meg volt 
a maga erkölcsi alapja, mely azonban 
a szokásnak mintegy üzletszerű gyakor
lása folytán igen kétes értékűvé vált, az 
okozott károk mellett pedig egészen eltör
pül. Nem említve azt, hogy a gyermekek 
gyakrau egész délutánonkon át az isko
lától elvouatuak, ama szokás főleg köz
egészségi szempontból kárhoztatandó. Jár
ványok alkalmával, melyek, fájdalom, oly 
gyakoriak, a gyermekeket a raegfertőz- 
tetés vesz' lyéuek kiteszi és a járványt 
terjeszti. Késő ősszel, télen és tavasszal 
pedig a többnyire fogyatékosán öltözött 
gyermekek órákon át a rossz időjárás 
minden káros behatását kénytelenek el
viselni, lábuk átázik, testük megfázik és 
torkukat a hosszú éneklésben, szélbeu és 
esőben szerfölött megerőltetik, minek foly
tán mindeu ily alkalommal néhányan meg
betegednek. Ezen körülményre van sze
rencsém a főhatóság figyelmét oly kérés
sel felhivni, miszerint mindeu rendelkezé
sére álló eszközzel oda hatni szivesked- 
jék, hogy ezen szokás lassanként teljesen 
kiszorittassék, főleg pedig saját hatásköré
ben intézkedni méltóztassék, miszerint já r
ványok idejében és a rossz időjárású év
szakokban az említett temetési szolgálat 
egészen mellöztessék. Budapest, 1888. uiárc. 
28-án. Trefort.

— Palavesszök. A vallás és közokta
tásügyi m. kir. miniszter, f. évi 4232. alatt 
a következő körrendeletét intézte vala
mennyi egyházi főhatósághoz és kir. tan
felügyelőhöz. A külföldi verseny az orszá
got legújabban oly pala-iróvesszökkel 
árasztja el, melyek papiros helyett festék
kel vannak bevonva. A m. kir. állami 
vegykisérlcti állomás nyilatkozata szerint 
ezen vesszők mindegyikén részint kátrány, 
részint ólomfesték található mely tekintet
ben arra, hogy a gyermekek a vesszőket 
szájukba szokták venni, azonfelül az iró 
gyermek kezéhez tapadván, egészségét ve
szélyezteti. Ezen oknál fogva indíttatva 
érzem magamat a festékkel bevont pala 
iróvesszőknek az iskolában való haszná
latát megtiltani és az iskolai hatóságokat 
figyelmeztetni, hogy csak oly iróvesszők 
használatát engedjék meg, melyek papiros
sal vannak bevonva Kelt Budapesten, 
1888. évi márczius hó 20-án. A miniszter 
helyett Gönczy Pál, s. k. államtitkár.

— A részletivekkel való visszaélések. 
A részletivekkel űzött kereskedés oly tág 
terét nyújtja a legveszedelmesebb vissza 
élésnek, hogy a többnyire szegény embe
rekből álló részletiv-vásárló közönség pa 
naszai sok dolgot adnak az illetékes 
hatóságnak, de mennyi azoknak a száma, 
kik keservüket csak szomszédoknak pana
szolják el, vagy magukba fojtják, mert 
nem tudják az utakat és módokat, hogy 
hol és miként mondja el baját. Az 1883. 
évi XXXI. törvényezikk 8. szakasza azt 
az iutézményt tartalmazza, hogy a részlet- 
ügylet megtámadható, ha az értékpapír 
oly árban adatott el, mely az üzlet meg
kötésekor jegyzett árfolyamot és anuak a 
részletügylet tartama szerint számitaudó 
évi 15 százalékát meghaladja. A törvény
hozó intencziója kétségtelenül az volt, 
hogy a vevőt, ki többnyire oly körökbe 
tartozik, mely az árakkal és számításokkal 
nem igen van tisztában, megóvja az uzso- 
ráskodó kiszipolyozástól; és különben a 
15 százalék már elég dús polgári haszon 
oly üzletnél, hol az eladó jelzáloggal biz
tosítva van Tehát a törvény értelmében 
az eladó jogosítva volna, oly papirost, 
melynek árfolyamértéke 100 frt, 116 frton 
eladni. Azonban a gyakorlatban másként 
áll a dolog. A részletüzleteket legalább 
34, de jobbára 36 havi részletre adják 
el és a 15 százalékos hasznot nem úgy 
számítják, miut a törvény szelleme kívánja, 
azaz a küuulevő tőkeösszeg után pro rata 
temporis, hanem az üzlet egész tartamára, 
úgy, hogy egy 100 frtos értékpapír 24 
havi részletre 130 frton, 36 havi részletre 
145 frton adatik el. Minthogy a törvény 
értelmében az egyes részletek közötti ha
táridőnek egyenlőnek kell lenni, világos, 
hogy az eladónak az eladott értékpapírban 
beruházott tökéje, a részletügylet megkö
tésétől annak lejártáig számítandó idő 
feléig van csak künn. így tehát az eladó
nak a törvény 8 ik szakaszában engedé
lyezel 15°/, helyet 30'/, haszna van oly 
üzletnél, melynél az eladott tárgy maga 
biztosítékul mindaddig az ö birtokában 
marad, mig a vételár az uzsorahaszon, a 
bélyegilletékek, különböző dijak és költ
ségek teljesen nincsenek lefizetve. Ha 
ezeket a dijakat és mellékköltségeket

| mind hozzászámítjuk, akor a legritkább 
I esetben marad a túlfizetés 50—60% on 

alul. Egy 8 frt 30 kr. értékű Basilika 
! sorsjegy részletfizetésre vásárolva egy sze- 
| gény mosónénak épen 16 frtjába kerül.

Ezt pedig nem lehet már polgári haszon
nak mondani, ez veszedelmes uzsora.

Szí nésze t .
Somogyi iránt valóban elismeréssel 

kell lennünk; minden héten újabb és újabb 
darabokkal nyújt élvezetet a közönségnek. 
Egyik előadás jobb miut a másik s a da 
rabok kiállítása mindenkor ízléses és díszes.
A „Nebántsvirág“-ot, melylyel Somogyi 
nemcsak erkölcsi sikert aratott, de pompás 
anyagi hasznot is nyert, a „ K i r á l y 
f o g á s "  követte, Konti József a népsxin 
ház karmesterének kedves zenéjü operettje, 
melyhez a szöveget Csiky Gergely irta. A 
zene fölséges és nem csoda, az ismertebb 
operettek legszebb melódiái képezik alapját.
A szövegében megtaláljuk valamennyi 
operettben szokásos bohóságokat, csak 
Csiky tollát keresnénk hiába, mert biz 
enuek uyoma siucs a darabban. A kedves 
zenéjü operett eddig háromszor került színre 
nálunk ; a premiere pénteken volt. A pén
tek — babonás felfogás szerint rósz nap 
— hát biz ez a direktorra is rósz nap 
volt, mihez a pénteken kívül a „fölemelt 
helyár" is jelentékeny mérvben járult s 
igy történt, hogy Somogyi pénteken a 
„K i r á I y f o g á s“-sal nem jó fogást csi
nált. Gyér közönsége volt. Egyébként a 
a kelemetlen idő is visszatartotta a közön- j 
séget. Másnap szombaton ismét gyenge 
közönség előtt adták a darabot. Kedden 
már aztán „rendes helyárak"-kal igen szép 
közönség hallgatta végig. A jegyek csak
nem miud elkeltek. Az előadás nagy
szerűen sikerült. K. Hon ti Mari szere
tetreméltó kedvességgel játszotta Fjórá t.
Ez úttal hangjának fátyolozottsága nem 
igen volt észrevehető. Tetszett is a közön
ségnek, minden énekét zajosan megtapsol
ták, többször meg is kellett ismételnie 
egyik-másik áriáját. S z i 1 a s i Irén kis 
szerepében igen jó volt. Sikerült játékával 
jelentékenyen járult a jó összeredményhez. 
P i n t é r  Imre (Radzivil) várakozáson felül 
kielégítette műigényeinket. Kellemes tömör 
és érczes baritonjával teljes érvényre jut
tatta szerepét. Mindjárt a belépő-éuekével 
szép hatást ért el. A legnagyobb sikert a 3-ik 
felvonásban érte el remek szólójával. A 
hymnu8zszerü gyönyörű ének fénypontját 
képezte az operettuek. D o b ó  Sándor (Don 
Beruardo) diserét játékával s egészséges 
humorával többször megnevettette a közön
séget. Kupiéi nagy részben helyi érdeküek 
lévén, falrengető tapsokat arattak. S z e 
p e s i  (Kopek) és B e c z k ó i (Marx) az 
„alászolgája" kuplékkal szintén nagy ha
tást keltettek; igaz, hogy nem annyira 
énekelték, mint inkább játszották; ez egyéb
ként a kupié sikerének javára volt. Utóbbi, 
már t. i. Beczkói komikai tehetségének 
fényes jelét adta. A náthás diplomatát utól- 
érhetetlen élethűséggel játszotta. Ezt a sze
repét méltán számíthatja legjobb alakításai 
közé. B ó n i s  (Arnadil) igen szép alak s 
ügyes színész; hangja is van s csak az 
„e" két ne ejtené ki diftongizálva, hát 
semmi kifogásunk sem lenne ellene. A ka
rok igen jók voltak. S mindezért a főér- 
dem a karmestert illeti, ki úgy látszik 
komoly gondot fordít a darabok betanítá
sára s igazi figyelemmel, odaadással ve ! 
zérli az éneklőket.

Vasárnap „Az á r e n d á s  z s i d ó “-t j 
adták. Ezt már mi annyiszor láttuk, hogy ! 
úgy szólván közönyösek vagyunk a darab 
iránt s ha még olyau jól adják is, nem 
igen van ránk hatással. No de anuál na- ! 
gyohb hatással volt a közönségre. A sze- 
replök tőlük telbetöleg igyekeztek a darab 
sikerét biztosítani s törekvésük nem is 
maradt eredménytelenül; mindazonáltal meg 
kell jegyeznünk, hogy B e t t i  nem 8 z i I a s  i 
Irénuek való szerep, különösen akkor, a 
midőn erre, jól értsük meg, e r r e  a sze- ' 
repró alkalmasabb tagja is van a társulat
nak K. H o n t i Mari személyében.

Hétfőn „Az i d e g e s e  k“-et adták 
kevés közönség előtt. Az előadás jól sike
rült ; a szereplők mindannyian dicséretesen 
megállották helyüket.

Szerdán egy uj franczia vígjátékot 
láttunk Seribe és Legouvé tői Feleky Mik
lós fordításában, a „T U n d é r u j j a k“-at. 
Ez a darab noha magán viseli a „t'rau- 
cziás" jelleget, nem bir az újabb franczia ! 
darabok szikrázó szellemével, pikantériái
val. Inkább mondhatnánk nehézkesnek, 
erőltetettnek, mint gördülékeny- és köny- 
nyednek. Tagadhatatlan, hogy sok élet
igazság és tanulság van benne. Nevet
ségessé teszi az üres rangot s dicsőíti a 
munkát, az ipart. L a c z k ó  Aranka (Hetén) 
kezében volt a főszerep s dicsérettel ját 
szotta le. Törekvő, szorgalmas színésznő ; 
kár, hogy az arezjátéka nem kifejezőbb. 
Három-négy változata van; tud örülni és 
haragudni, sirui és nevetni, de már az 
apróbb érzelmek kifejezésére nem igeu 
alkalmas. Ruhái mindig, most is igen szé
pek voltak. K o m j á t h i  (Tristán) szerepét 
gonddal s ügyességgel játszotta. F o 11 i n u s 
(Kerbrián) kitűnő volt. Elismerésre méltók: 
Somogyiné (Mainville), Závodszky (Berny), 
Bodroghyné (Lesnevenné), Beczkóiné (Ber- 
tha), Dálnoki (Lesneven) és Bónis (Penmár) 

Csütörtökön „Ango"  t adták telt 
ház előtt. Szólók, duettek a az összénekek 
egyaránt sikerültek. K o z m a  erős tenor 
ral bir, de nem elég hajlékony s igy ke
vésbé élvezetes.

Irodalom.
—  Most jelent meg a legújabb bási „tanács

adó” önügyvéd, vagyis gyakorlati útmutató mindeu 
pere* ós perenkivüli ügyekben. írta Kassay Adolf. 
E mű magyarázva adja elő mindazon törvényeket 
és szabályokat, a melyek szerint a községi bírás
kodásnál, polgári peres űgyekbeu, kereskedelmi 
ügyekbeni eljárásnál, birtokháborításnál, továbbá

a peren kívüli ügyekben, mint örökösödési gyám, 
házassági, örökbefogadási, törvényesitési, holttá 
nyilvánítási, hitbizományi, elveszett okiratok meg
semmisítésénél stb. a feleknek eljáruiok kell, ha 
jogaikat érvényesíteni és sértett jogaikat sikeresen 
és eredményteljesen orvosolni akarják. Fő súly 
helyeztetett a curiai döntvényekre, a melyeket a 
fent elősorolt szakok illető helyein fel lehet találni, 
miután a curiai döntvények az előforduló esetekben 
tájékozást nyújtanak. Ily döntvényeket számosakat 
tartalmaz, mit nemcsak a felek, hanem a bírák és 
ügyvédek segélyforrásul használhatnak. Az iro
mánypéldák pedig könnyitendik a feleknek a fent 
elősorolt ügyekbeni eljárását. Ára a teljes műnek 
8-szoros sziunyomatos borítékban fűzve 1 frt. — 
Kemény kötésben 1 frt 20 kr. — Megjelent ée 
kapható: Wodianer F. és Fiai (Lampel Róbert) 
cs. és kir. udvari könyvkereskedésében, Budapest, 
Andrássy-ut 21., valamint minden vidéki könyv- 
kereskedésben.

i T  3T  i  1 1  - 1  ó  r_ *)

Dr, Tolnai Vilmos
egyetemes orvostudor, 

szem orvos

lakik május hó 1-seje óta 
Király-utcza 18-ik szám alatt,

a katona kórház mellett.

Köszönetnyilvánítás.
Fogadják mindazok őszinte szív

ből eredő köszönetünket, kik bol- 
dogúlt Z o s e l  E d e  elhalálozása 
alkalmával meleg részvétüknek ad
tuk kifejezést s a temetésen való 
megjelenésükkel igyekeztek eny
híteni fájdalmunkat. Külüoöseu kö
szönetét mouduuk a dalkoszoruuak 
szives megjelenéséért és részvétéért.

Pécsett, 1888. május 4.

A gyászoló család.

•) E rovat alatt megjelentekért nem vállal 
felelősséget a szerkesztő.

iT -A -G -T T  F E E E 1 T C Z
laptulajdonos.

K I S  J Ó Z S E F ,  VÁRADY FERENCI!
felelős szerkesztő. főmunkatárs.

Hirdetések.
! 1026 

.  1887. ,

Árverési hirdetmény.
Alulirt kiküldött végrehajtó az 1881. 

évi LX. t. ez. 102. §-a értelmében ezennel 
közhírré teszi, hogy a pécsi kir. jbiróság 
6911/87 számú végzése által Grecsák és 
Komjáthy végrehajtó javára Fleischer Já 
nos pécsi lakós ellen 148 frt 14 kr. tőke 
s járulékaiból még vissza levő összeg ere
jéig  elrendelt kielégítési végrehajtás alkal
mával biróilag felül foglalt és 1088 frt 
80 krra becsült bútorokból álló ingóságok 
nyilvános árverésen eladatnak.

Mely árverésnek a 9305/1887. sz. ki
küldést rendelő végzés folytán a helyszínén, 
vagyis P écsett a lperes boltjában (feren- 
c/.iek u tc /a  4. sz. a  ) s fo ly tató lag  al 
peres lakásán  fereueziek-u teza 9. sz a. 
leendő eszközlésére 1888. évi m ájus hó 
7-ik  nap jának  d é lu tán i 3 ó rá ja  határ 
időül kitúzetik és ahhoz a venni szándé
kozók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak 
meg, hogy az érintett ingóságok ezen ár
verésen az 1881. évi LX. t. ez. 107. §-a 
értelmében a legtöbbet ígérőnek becsáron 
alul is eladatni fognak. Az elárverezendő 
vételára az 1881. évi LX. t. ez. 108. § á- 
ban megállapított feltételek szerint lesz 
kifizetendő.

Kelt Pécsett 1888. évi április hó 24. 
napján.

Kremmer Ferencz,
kir. bir. végrehajtó.

Magyar háziasszonyaink
figyelm ébe!

M inden m agyar háztartásban

divattá vált már a

LENCR-RÁVÉ
használa ta  s nem csak azért, m ert 
m agyar gyártm ány , hanem  m ivel a 
Lenek-kávé  arom a, illa t és a lk a t
részek kifogástalan  minősége te 
k in tetében fölülm úlja a kereskede
lem ben előforduld összes pótkávékat.

Lenck-kávé  kapható  m in d en  
fűszer- és csem ege-kereskedésben, 
s a hol a készlet m ár elfogyott 
volna, a  t. közönség követelje mint 
m agyar g yá rtm á n y t; a  Boproni gyár 
képes a  legnagyobb m egrendelé 
seknek  is eleget tenni.

M inták k ívána tra  ingyen és 
| bérm entve.

P é cse tt, a g y á r k épv ise lő je : 

V isn y a  S á n d o r u r .



18-ik szám.
Május 5-én „PÉCSI FIGYELŐ"

Egy j ó  karban le v ő

Schuttleworth-féle
8  l ó  e r e j t l

g ő z g é p
(Locomobil)

ju tányos áron eladó.
Bővebb felvilágosítást a lap kiadó- 

hivatalánál.

hidegvíz gyógyintézet
az Engel-féle ftlrdflbcn Pécsett 

tetemesen nagyobbitva

április 1-én megnyittatott. 
Villamozás, inassage 

és villamos gyógyfürdők.
A viígyógyintótet több évi fonállá** óta 

kimutatásai szerint legjobb sikert eredményezett a 
legkülönfélébb idegbantalmaknal az emésztő szer
vek pangásainál, mindennemű férfi- é8 nöi-bajok 
vérszegénység, gyengeség, köszvény és csúszbán- 
talmaknál stb., de különösen oly egyéneknél, kik 
vértorlódási bántalmakban a fej és mell felé. gya
kori fejfájásban mellszoruláspan. idegizgatottságban 
álmatlanság szédülés, szívdobogás, gyomor- vagy 
bélhurut, székszorulásban atb., szenvednek. Idült 
gyermekbetegsegek úgyszintén scrofulosls és tüdő
vész ellen a vizkura és általánosan elismert leg- 
hatbatósabb gyógymód. Felvétel és orvosi

rendelés. Széchenyt- ér 2 sz. a. naponta 
II—3-ig. ' m i

E r .  X j Ö",vV I  L I P Ó T  rendelő orvos. 
Levelekre szívesen válaszoltatik. Lakszobák egész 

hóra 10—15 frt.

Árverési hirdetmény.
A pécsi kir. törvényszék mint tkvi 

hatóság közhírré teszi, hogy a német boly i 
külcsüuös segélyzö egylet végrekajtatónak. 
Meiszter György és neje Ilcidt Magdolna 
szederkényi lakosok végrehajtást szenve
dők elleni 200 frt tőkekövetelés és járul, 
iránti végrehajtási Ügyében a pécsi kir. 
törvényszék (a pécsvaradi kir. járásbíró
ság) területén lévő Szederkény község ha
tárában tekvö a szederkényi 21. sz. tjkv- 
ben Ulrich Mátyásáé szül. Ritz Terézia 
tulajdonául felvett 26. hszsz. 3 a sorszámú 
házra, közös udvartérre, legelő és erdő il 
letményre, úgy a szederkényi 17. sz. tjkv- 
ben Meiszter János és neje Hornung Ka
talin tulajdonául felvett -+- 985 hsz. számú 
szöllöre, az árverést 170 illetve 146 frt 
ezennel megállapított kikiáltási árban el
rendelte, és hogy a fenuebb megjelölt in
gatlanok az 1888. évi m ájus hú 11 ik 
napján déle lő tti 10 ó rako r Szederkény 
község házánál megtartandó nyilvános 
árverésen a megállapított kikiáltási áron 
alól is eladatni fognak.

Árverezni szaudékozók tartoznak az 
ingatlanok becsarának 10";,-át vagyis 17 frt 
illetve 14 Irt 60 kit készpénzben, vagy 
az 1881 : LX. t. ez. 42. § abau jelzett 
árfolyammal számított és az lrt81 -ik évi 
november bő 1-én 3333. sz alatt kelt 
igazságUgymiuÍ8zteri rendelet 8. §-aban, 
kijelölt óvadékképes értékpapírban a ki
küldött kezéhez letenni, avagy az 1881 : 
LX. t. ez. 170. §-a értelmében a bánat 
pénznek a bíróságnál elöleges elhelyezé
séről kiállított szabályszerű elismervényt 
átszolgaltatui.

Kelt Pécsett, 1888. évi január hó 4-ik 
uapjáu, a pécsi kir. törvényszék mint tkvi 
hatóság.

Bogyay Pongrácz.jj
kir t> rvszéki bíró.

áá is

tk. 18b 7

Árverési hirdetmény.
A pécsi kir. törvényszék, mint tkvi 

hatóság közhírré teszi, hogy Bálint Jánosné 
oszrói lakos végrekajtatónak Bodis Fe- 
rencz végrehajtást szenvedő elleni 80 fit 
tőkekövetelés és járul, iránti végrehajtási 
ügyében a pécsi kir. törvényszék (a szt- 
lörinczi kir. járásbíróság) területén levő, 
Oszró község határában fekvő, az oszrói 
27. sz. tjkvben felvett 30. hszsz. 22. sz. 
házra és közös udvarra egészben, a 32. 
hrsz. kertnek */« telepnek fele részére, agy 
az oszrói 135. sz. tjkvben felvett 51. hrsz. 
közös udvarra az árverést 910 írt ezennel 
megállapított kikiáltási árban elrendelte és 
hogy a fennebb megjelölt igatlanok az 
1888. évi május hó 7-ik napján dél
előtt 10 órakor Oszró község házánál 
megtartandó nyilvános árverésen a meg
állapított kikiáltási áron alól is eladatni 
fognak.

Árverezni szándékozók tartoznak az 
ingatlanok becsárának 10°/0*át, vagyis 42 
frt, 4 írt 70 kr., 32 írt, 6 frt 50 kr. 
és 5 frt 80 kr. összegeket készpénzben,, 
vagy az 1881. é. 60. t. ez. 42. §-ában 
jelzett árfolyammal számított és az 1881. 
évi uovember hó 1-én 3333. sz. a. kelt 
igazságügyminiszteri rendelet 8. §-ában 
kijelölt ovudékképes értékpapírban a ki
küldött kezében letenni, avagy az 1881. 
év 60. t. ez. 170. §-a értelmében a bá
natpénznek a biróságuál elöleges elhelye
zéséről kiállított szabályszerű elismervényt 
átszolgáltatni.

Kelt Pécsett, 1887. évi uovember hó 
23 ik uapján a pécsi kir. törvényszék mint 
telekkönyvi hatóság.

Bogyay Pongracz.
kir. törvszéki bíró.

Árverési hirdetmény.
A pécd kir. törvényszék mint telek 

könyvi hatóság közhírré teszi; hogy La 
kács Anna férj. Bartolovits Stánkóué bir 
jani lakos végrehajtatnak Lukács Ivó 
neje Gezekits Anna birjáni lakos végre 
hajtást szeuvedő elleni 65 írt tőkekövete 
lés és járulékai iráuti végrehajtási ügyé 
ben a pécsi kir. törvényszék (a pécsi kir 
járásbíróság) területén lévő Birjáuban fekv 
a birjáni 229. sz. tjkvben felvett 228b 
hszsz. alatti tekvőségre 109 frt. becsárban 
a 105. sz. tjkvben felvett 819. hszsz. a 
szöllöre 122 frt udvarra 423 frt min 
ezennel megállapított kikiáltási árban el 
rendelte és hogy a fentebb megjelölt in 
gatlau az 1888. évi Május hó 18. napján 
d e. 10 órakor Birján község házánál 
megtartandó nyilvános árvérésen megálla
pított kikiáltási áron alftl is eladatni fog.

Árverezni szándékozók tartoznak az 
ingatlanok becsárának 10%-át, vagyis 10 
frt 90 krt, 12 frt 20 kr. és 42 írt 30 krt. 
készpénzben, vagy az 1881. LX. t.-cz. 42. 
§-ában jelzett árfolyammal számított és az 
1881. évi november bó l én 3333. sz. a. 
kelt m. kir. igazságügyminiszteri rendelet 
8-ik § ában kijelölt óvadékképes érték
papírban a kiküldött kezéhez letenni, avagy 
az 1881.LX. t. ez. 170. §-a értelmében 
a bánat pénznek a bíróságnál elöleges 
elhelyezéséről kiállított szabályszerű elis
mervényt átszolgáltatni.

Kelt a pécsi kir. törvényszék mint 
telekkönyvi hatóságánál 1888. évi február 
4. napján.

Váry Gyula,
kir. törvszéki bíró.
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1888. Ko s - e l a d á s .
5 A ni. kir. terezianum i báttaszéki a lap ítvány i uradalom  törzs-
/  jubásza tában

< az 1885-ik évi Ludapesten tartot t  országos kiálli- 
J táson valam int a budapesti múl t  évi tenyész-állat
< vásáron első dijakkal k itü n te te tt
»^G oedecke H. porosz sziléziai tenyésztő  zuzellai törzsnyájából szárm azó O  
J  ram  b a r ''e t  kosoktó l és az országos kiállításon  szinte k itün te te tt ura- 
J  dalim  hazai fésűs anyákból tenyésztett

f 30 darab két éves kos eladó.
; F e lv ilágosítást a d :

£ A z tauradalom tisztség-e X
. Báttaszéken, (Tolna-megye). X
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X yoniatott Taizs Józsel könyvnyomdájábau.

Árverési hirdetmény.
A lu liro tt, m in t néhai dr. L aubhaim er F erenc/, apát katlanok úr 

végrendeleti végrehajtó ja, közh írré  teszi, m iszerin t a hagyatékhoz  tartozó 
ln iio rnem üek , házi- és konyhafe lszere lések  ISS8. é v i m ájus hó 14 és 15 én, 
a  különféle borok pedig  16-án, m indenkor délelőtti 9 ó rako r kezdendő, a 
székesegyházi p lébán iaiakban  (S citovszky-té r 8. sz. házban) m egtartandó  ár- 
verésen készpénz fizetés m elle tt e ladatn i fognak.

Pécsett, 1888. évi m ájus hó  1-én.
Aschinger Ferencz s. k„

vígrendeleti végrehajtó.

S z a b a d u ln i,  s z e g e s  g ö z c s é p lö g é p e k
GROSSMANN és RAUSCHENBACH-tól

B T  B U D A P E S T E N .
T udósítást

g y á r t m á n y a i n k  k ö n n y ű  h a j t á s a ,  
csekély fűtőanyag fogyasztása,

I g e n  n a g y  m u n k a k ó p e s t ó g e ,  

a sietnek kitűnő tisititása és osslályozása. valamint erős szerkezete tekintetében
Ö  S  «  Z  o  s

eddigi számos vevőink nyújtanak, kiknek névjegyzéke a t. gazda urak rendelkezésére áll.

GROSSM ANN És RA U SCH EN BA CH
első magyar gazdasági gépgyára,

Budapesten, külső váczi-út 7-ik szám.

Árlejtési hirdetmény.
Vb. A lt M árk volt bej. kereskedő

siklósi lakós közadós csődválasz tm ányának  f. 1888. évi áp rilis  hó 20-án  hozott 
h a tá ro za ta  értelm ében a  csődtöm eg tu la jd o n á t képező, — és pedig a S ik ló son  
felvett le ltá r 13— 188. és 2 5 6 — 416 . té te lszám ai a la tt előforduló, összesen 
518 0  fr t 90 k rra  becsü lt ingóságok (nyers, félig fe ldolgozott bőr-áruk , anyag- 
szerek, üzleti felszerelvények, bolti á llványok  stb.), —  úgy a  B arcson  felvett 
le ltá r 1 — 6. tételszám ai a la tt előforduló, összesen 3584  frt 90  k rra  becsült 
ingóságok (gubacs és különféle bőrök) z á r t  a já n la t i  á r le j té s  u tján  a  legtöbbet 
ígérőnek  k é sz p é n zf iz e té s  m e lle tt  e ladatn i fognak.

F e lh iv a tn a k  ennélfogva venni szándékozók, hogy vételi aján lata ikat 
zárt levélben, m elyhez bánatpénzü l a  becsérték  10°/o-a  készpénzben mellék
lendő, m indkét helyen  levő ingóságokra  kUlön-kiilön, a lu l i ro t t  töm eggond- 
n o k lio z , f. é. m á ju s  hó  10-ig, d é li 12 ó rá ig  annál is inkább  benyújtani szíves
kedjenek, m ert későbben  érkezett a ján la to k  figyelem be vétetni nem fognak.

A csődválasztm ány m égis fen ta rtja  m agának a  jo g o t a beérkezett 
a ján la to k  el- vagy el nem  fogadása i rá n t  szabiidon határozni.

Mi azzal hozatik  köztudom ásra, hogy a S ik ló so n  levő ingóságok a 
közadós vo lt üzleti helyiségeiben  a helyettes töm eggondnok D r. G o jk o v its  
S ab b a s  siklósi ügyvéd u r k ö z b e jö t té v e l ,—  a  B arcso n  levők pedig  a  „M a g y a r 
le sz á m íto ló  és p é n z v á ltó  b a n k “ b a rc s te le p i k ö z rak tá ra ib an  elöleges beje len
tés  u tán  m egszem lélhetők, — a m indkét rendbeli ingóságokra  vonatkozólag 
felvett csőd leltárak  pedig, az e ladandó tá rg y ak  és becsértékük  részletezésével, 
a lu lirt töm eggondnoknál (Pécsett, K irá ly -u teza  28 . sz. a.) betek in thetők .

Pécsett, 1888. évi április hó 25-én.
Dr. Daempf Sándor,

lömeggondnok-

HIRDETMÉNY.
IWF* A vaiszlói  pótvásár

a bf Vj miniszteri rendelet alapján

e z  é v b e n  m á ju s  h ó  í r .  és s * -á n
azaz hétfőn a b a r o m  v á s á r  és Im iden a r u h a v á s á r

fog megtartatni.
Tisztelettel

a< T o é r l ő l r .

1
a C S U K Á S  Z O L T Á N

épület- és disznói-bádogos

Pécsett. Király-uteza 27. szám (Gianone ház).
í j  (Ajánlja miudemicDitt érezte
t i  mez munkáit, elvállal konylia- 
*K és házberendezéseket, szoba
i é  és házi closettek fölállítását,
£  készít fürdő* és ilfökádakat 
y  öuítttő kályhákkal, vizhordó 

2  sajtárokat, borhütőket stb. —
2  Vállalkozik különösen épit- 
J  kezéseknél tetőfedésre, óno- 
TŰ zott (teh é r), horganyozott 
í (  (vas) és horganylemezből,
^  függi! és szegély ■ csatorna 

tülrakására, valamint disz- 
S  gömbök, szélkakasok készi- 
2  lésére stb.
1  Javítások és festések ju-
2  tányos áron elvállaltatnak, 
u  meSre“delcsek mérték vagy rajz után pontosan és gyorsan eszközöltetnek.

F ü rdő  /sőlyék őufűtö-kályhákknl a leg jobb m inőségűek 
csakis nálam kaphatók.


