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ELŐFIZETÉSI DÍJ:
Pistái iifi Ptcull tiik u lilltt:
EGÉSZ ÉVKE 5 írt — kr.
FÉL ÉVKE
2 „ 50 „
KEGYED ÉVKE 1 „ 2 6 „
E U V K S S Z Á M ÍO k r .
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Weldinger Nándor köny vker.
(8*4chéiyi-Ur.)

2 3 -IIc s z á m ,

P écs, 1888. junius 9-én.
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HIRDETÉSEK ARA:

PÉCSI FIG ELÓ.

A felelős szerkesztő lakása:
Ó - p o s t a - u t c z a tf > - ik s z á m .
Kéziratok viasza nem küldetnek.

A népnevelés mint a közegészség
alapfeltétele.
íi.
Hát — éu nem látom ugyan be,
hogy csakis a kormány és hatóság lenne
a* oka mindeu roszuak ; mert hiszen az
rosszabb alig lehet, mint — mi magunk
vagyuuk; és éu azért sok tekiutctben iukabb a uagy társadalmat vádolom, mely
_ daczára a benne rejlő reudkivüli erő
itek — többé kevésbbé csak a kész teritet asztalhoz szeret lecsücsttlni. — De ba
mégis és a uieuuyibeu a koruiáuy leuue
n közegészség rosszaságának is az okoxója: úgy éu a következő intézkedéseket
tartanám a legszükségesebbeknek:
1. Az oi szag mindeu községében —
k i v é t e l n é l k ü l — legalább is egy, a
uagyobbakbau azonban aránylag több, cs
k é p z e t t d a j k á r a b í z a n d ó , m e ti
ké ly állitaudó fel, hova a szülök 2—6
éves gyermekeiket tavasztól őszig bejáratni
kötelesek. A meubely ingyenes és a köz
ség tartja íeun.
2. A népoktatási törvény, mely ez
előtt 20 évvel hozatott ugyan, de még
most is(!) c s a k a p a p i r o s o n létezik,
nzigoruau életbelépteteudö. (Nevezetesen,
ba felsőbb iskolába nem megy) 6 teljes
évig utiudeu gyermek a mindennapi, 3
évig pedig az i s m é t l ő (télen beteuként
5, uyarou 2 óra, a mit legtöbb helyeu
unt nem is ismernek .) elemi iskolába járni
köteles; osztályonként legfellebb 80 gyer
meknél több fel nem vehető stb.
A tautervuek a tudományos színezet
mellőzésével a gyakorlati élet követelmé
nyei szerint kell hogy átalakuljon.
Tisztában kell lenni azzal, hogy az
elemi iskola ezélja a u é p u e v l é s , va
gyis: a uépet értelmi és erkölcsileg auyuyira képezni, hogy abból a korúak meg*
íelelöleg keresetképes, munkás, a sajat
érdekeit felismerő, tetterös és a polgári
és hazafias kötelességek iránt érzékkel
bíró uemzedék váljék, mely mind magúuak mind a társadalomnak javára iegyeu.
A népiskolába nem való hát tudó*
uiáuyos czifrasag (mint pld. a természet
rajz elbadarasa stb.), hanem annal ala
posabb, kenyeret adó elemi ismeret, továbbá
az e m b e r é s p o l g á r u i i u é l j o b b
kiképzése.
Szóval: miutáu az állam erősségének
es miudiukább fokozódó terbeiuek f ö s u 1y a
a uépen fekszik, ennek adózó képessége,
egeszsege és sok egyéb jó pedig a neve
lés alaposságának mérvétől függ: a u é p
ne ve l e s m i n é l á l t a l á n o s a b b és erőt e l j e s e b b f e j I es z t é s é r e a l e g n a 
gyobb goud fordítandó.
3. 11a az Í8kolafentartó kötelezettsé
gének meg uem felel: úgy az iskola az
uj szeszadóalap terhére á l l a m i v á t e 
tt n d ö.

T Á R C Z A.
Csendes kis faluban . . .
Csendes kis faluban — távol,
Hosszé a világ rajától —
Élek ón.
Szeretőm től körülvéve,
A boldogság égi fénye
Hinti augárit felém
Oh de nem volt tr. igy mindég!
Én nekem ia volt búm elég,
Sok baj é r t ;
Még amidőn elhagyottan
Egy magamban kóboroltam . . .
Kern csüggedtem el azért!
Reméltem és tűrtem némán
Sejtéin, hogy a bora utáu
Derű jő.
Öröm vegyült az ürömbe,
Mintha tudtam vón előre
Mit boa nekem a jövő . .
Éa úgy történt, amint sejtéin ;
Nincs ború már éltem egén.
E helyett
Azúrkék aa, ragyog napja,
Sugarával elolvasztva
Mindenfelé ez eget.
Ha munkámban elfáradok,
Hitvesi szerető karok
Adnak fr t. .
Édes igy aa élet teher!
A aors szeszélye le uem ver,
Mérjen bár rám kiara kínt.
Utaimból hazajővén,
Kis leány om szalad elém
És kezem'
Megcsókolva igy szól hozzám :
,,Isten hozott édes apám t
Mondd csak, mit hoztál nekem?!"

A lap szellemi részét illető közlemények és előfizetések

a

szerkesztőséghez, hirdetések pedig a kiadóhivatalhoz intézendők.

Előfizethetni helyben: a kiadóhivatalban, KÖSZL JÁNOS úrnál a városház épületben, LILL JÁNOS úrnál a budai külvárosban,
valamint a vidéken minden póstahivataloál.

így legalább azon szesz, mely a nép | székhelyének, mely mind a szellemi mind
nek ez idő szeriut többnyire romlására az anyagi eszközök felett is leginkább
van; közművelődés alakjában auuak, de rendelkezik, kellene több más megyei
meg az országnak is, javára visszatérül. székhely példájára az erötejlesebb közmű
Kétségkivüli, hogy ba a mostani bo- velődésre való mozgalmat megkezdeni!
Nézetem szerint miuden megyében
torkálás helyett ily határozott útat követ
nének ; úgy a népneveién felvirágzása kétféle mozgalmat kellene a közművelődés
csakhamar diadalát ülvén, a közegészség érdekében megindítani: egyet t á r s a d 1m i
javulása is a legbiztossabbau haladna előre, úton, hogy t. i. egylet alakíttatnék, mely
és pedig annál iukább, mivel a közműve bizonyos szabályok szerint ott nyújtana
lődés terjedésének arányában a közvagyo- segélyt, hol ez a legszükségesebb és lég
nosodás is emelkednék, mi a nagyobb költ czélszerübbuek mutatkoznék; egyet pedig
hatósági úton, mely szerint a megye pénz
ségekkel járó intézkedéseket is megengedué.
A kormáuy azoubau, mely tudvalevő tárába miuden adózó pld. 2°/, közművelő
dési
pótlékot fizetne. E pótlék minden köz
leg örökösen a péuzbiány kórságában
szenved és legfőbb gondját a katonatartás ség javára iratváu : abból elsősorban az
foglalja el, nemhogy mindig többett for- illető község menbelyi költsége fedeztet
nék , a nctáni felesleg pedig az elemi
ditaua a népnevelésre, hanem attól már
már el is csipked. Nem gondolja meg, iskola javítására fordittatnék.
A szegénységet nem találom elég in
hogy a népuevelés emeli leginkább az
egyre súlyosabb adózásra való képességet doknak arra, hogy amiatt bármely község
is njabb cs újabb keresetforrások nélkül is a népuevelés előmozdításának kötele
a folyton nagyobb terhekkel járó háztar zettségétől felmentessék. Mert a népneve
tás súlya alatt a nemzeteknek végre is lés uem fényűzés, hanem a leghasznosabb
össze kell roskaduia; s nem gondolja meg, s azért legszükségesebb befektetés, mely
hogy a népnevelés földjébe elvetett mag épeu a keresetképességet minden egyébuéi batbatósabbau emeli, mely tehát ép a
az egyedüli, melynek gyümölcseire biztosau
legszegényebbuek a legfőbb megmontöje is.
számitb atnuk . . .
A társadalomnak pedig sok oly forrás
A kormány különben sehol a világon
sem tehet annyit, hogy a nagy társada áll rendelkezésére, melyet elég érdeklődés
sel
és
hazafiassággal meg lebetue nyitólomnak ue maradna szintén még sok tennivaója. Az ország nemcsak a kormányé, gatui, hogy azon darab föld, melyet hazánk
hanem a társadalom nagy tömegéé is, nak nevezünk, azok által minél inkább
mely annak miuden javában, de meg a j megtcrmékenyitteH8ék.
Ha azou források nem is öntenék bő
bajában is résztveszen: a munkában tehát
uemcsak a kormánynak, hanem — a hol ven a táplálékot: azoknak a népuevelés
csuk lehet — auuak a uagy t á r s a d a  elhanyagolt talajára való á l l a n d ó per
l o m n a k s z i n t é n részt kell veunie I — m etezése annak áldástbozó termékenysé
Így a uéptölkclésuél is a munka azon gét miuden egyébnél iukább biztosítaná.
Teljesen igaza van Trefortnak, midőn
részét, melyet a kormány akár elhanyagol,
akár meg nem győz, a társadalomnak kell hármas jelszavát: k ö z m ű v e l ő d é s ,
v
a
g
y o n o s o d á s és e g é s z s é g ,
teljesítenie, jól tudván, hogy a mit c téren
tesz, azt — nem a kormány hanem a minden alkalommal emlegeti I E háromság
nélkül nincs jólét s még kevésbé lehet
haza és a maga javára teszi.
jövő ! Kuruzslással semmi téren sem lehet
A mi vidéküuk sem dicsekedhetik na
előre menni!
gyon azzal, hogy a népnevelés tekinteté
Ha azt akarjak, hogy egészséges le
ben és annak úgy a közegészségi, mint gyen a test; a szellem egészségét is kell
egyéb viszonyokra való kihatásában jól akarnunk; mert a z e t t ő l feliételeztetik.
állana: nem ártana hát, ba a mi társadal Azért a közegészség csakis úgy és auuyimunk érzéke is felébredne valabára és hau fog az állam és egyesek javára feliudittatva erezné magát „arra, hogy ü is virágnzui, a mennyiben a népuevelés is
teuue már valamit . . . () is megnyithatná elömozdittatik.
forrásait, hogy azokkal közművelődésünk
Az emberekuck a k a r n i o k k e l l ,
szomjas talaját egy kissé szintén terméke- hogy egészségesek legyenek; az ebhez
uyiteui segítené !
szükséges eszközöket is kell bút akarniok !
Hazánk felett úgyis olyan nehéz idők Nos! — a z o u „ a k a r á s t 11 i s ki k e l l
járnak, és az még nehezebb oly niegprÓ- | h á t f e j l e s z t e n i !
báltatásoknak uéz elé, hogy ideje lenne, j
Mohács, 1888. máj. 24.
ba auuak miuden komoly és bű polgára j
Serli S ándor tr.
szövetkeznék arra, hogy az a folytonos
járáaorvos.
veszélyekből kibontakozva, minél inkább
megerősödhetnék!
Baranyavármegye selyemtenyész
Miután a dunántúli közművelődési
tése 1887-ben.
egyesületet eszméje, mely különben is
halva született, kísérteni már megszűnt:
A gubóuak beváltási ára kilónként
Pécsnek, mint a megye központjának és átlag, vagyis első és második osztályt egybe
Nem fél-, egész éltet élek,
Mert uem lehet egész élet
E kívül.
E kedves családi tűzhely
Mennyei gyönyörrel ér fel.
Annyi öröm vesz körül.
Boldogsággal van azúrn tele,
Amióta éltem ege
Ily d erü lt!
— Mit érezek, nem mondhatom!
De most adieu I inért karomou
Kis fiam elszenderült.
Somsich Sándor.

Népünnepély.
Izgatott kíváncsisággal leste mindenki
junius 3-nak uagy napját, kérve a felsőséget, hogy egy hívatlan záporral ne mossa
el mind ama szép reményt, melyet e nap,
— teljes joggal — magához és a nagy
közönség szivéhez fűzött. A kérés meghall
gattatott s az öreg nap-apó, mely annyi
szor bujósdit játszik a zöldbeli vendég
lősök legnagyobb rémületére, ma nem talált
búvóhelyet a felhőtlen mcuybolt azúrkékjén,
s kénytelen volt bámulója lenni azon nagy
szerű ünnepélynek, melynek féuyes sikerét,
kétségkívül ő tette legfényesebbé.
Alig hangzott el a déli baraugszó, mi
dőn a városház udvaráról mcgiudult a
menet, — melynek legérdekesebb poutját
az a dtszökör képezé, melyet nyolez fehér
köténybe öltözött ártatlan markos mészá
ros legény vezetett, — már is nagy csa
pat csatlakozott a kirándulók tömegéhez,
hogy szemtanúja legyen egy máglyára Ítélt
kivégeztetésének, mely nem kötél általi
halálra és tiz évi hivatalvesztésre, hanem
agyonbunkóztatásra s halála után nyársra
ítéltetik.
A menet, — leszámítva az elitéit haI lala előtti nyugtalan perczeket, mely abbau
| adott kifejezést, hogy vezetőit egyparszur

földhöz teremtette, — szerencsésen fölért
az ígéret földére, — a Tettyére.
*
*

*

Óriási uéptömeg, babiloni zűrzavar,
lárma, uevetés, zene, rendőrök szaladgálása,
megyei pandúrok gorombáskodása, fiakker
kocsisok lóhiztatása mind oly zajos érde
kességet kölcsönöztek az érkezőknek, hogy
'egy pillanatra önkénytelenül a „Budapesti
országos kiállításon” képzelte magát az
ember.
Pozua-mászás. Harmincz férfi-növen
dék kifárad a hossza czél előtt, lecsúszik
és uem éri el a kitett tárgyakat, a barmiuezegyedik győz és óriási hahota között
gyömöszöli zsebébe az öt hatost érő aján
dékokat, mel) nek megszerzéséért 2 frtos
nadrágját tette tönkre s melyért a majsztér ugyancsak megnadrágolja a lábszijjal.
No de mit tesz? . . . A jótékony czélért
szívesen kiáll egy kis verést.
I
Szamár-futtatás. — No erre nem va
gyok kiváncsi; láttam én már sok rósz
színészt hitelező elől fntui!
Ökör-sütés. — Itt legalább ismét meg
győződtem egy régi közmondás valótlan
ságáról, t. i. azt mondják : ba az ökröt
Bécsbe viszik, ott is ökör marad; — lehet,
hogy ott az marad, de hozzák csak Pécsre,
a Tettyére, jótállók róla, hogy a csouton
kívül misem marad belőle. — Elég a sze
mélyeskedésből, — térjüuk másra át. néz
zük végig a sátrakat.
„Mikádó - sátor” szép, akár csak a
pestit látnám, de szeretuék beuue NankiPoo lenni, mikor annyi sok szép Jum Jum
árulja benne a sziverösitöt s egyszersmind
adja a höségcsillapitót.
„Netovább csárda” — ezt megnézem.
A bejáratig csak eljutok, de ott azt kiálltják ki, netovább mert uem férünk el. Ne
tovább ? . . . de bizony csak tovább megyek.
„Halász-kunyhó” halászlé? . . . nagyon
paprikás! papírpénzből vissza uem kapui,
üizouy borsós is egy kissé.

véve, 1 frt 06 kr; ebhez számítandók még j
a beváltással, szállítással és petekészitéssel
járó kiadások, úgy hogy a kormánynak
egy kiló selyemgubó, mig az a gyárba
(öldolgozás alá jut, 1 frt 40 krba kerül. —
Vegyük most még figyelembe, hogy egy
kiló gombolyított selyem előállításához 24
kiló selyemgubó szükségeltetik, melynek
kilója 1 frt 40 krba kerülvén, az egy kiló
selyem előállításához szükséges nyers auyag
19 frt 60 krt képvisel, mely összeghez ismét
minden kiló selyem után legalább 5 frt fono
dái költséget ba számítunk, akkor egy kiló
selyem 24 frt 60 krba kerül a kormánynak,
mely összeg oly magas, hogy tekintve a
mai selyemárakat, a gubó beváltási árának
emelésére nemcsak a jelenben, de még jó
időig gondolni sem lehet. Tekintve azon
ban azt, hogy a jelen beváltási árak mel
lett is mily rohamosai) emelkedik a tenyész
tők száma, bátran állíthatjuk, hogy azon
ár is kielégítő, anynyival inkább, mert egyéb
termények árábau is eddig nem tapasztalt
hanyatlást kell tűrnünk.
Nem lévén ezek szerint a selyemgubó
beváltási ára emelhető, a tenyésztő jöve
delmének gyarapítása érdekében oda kell
törekednünk, hogy a tenyésztő ügyességét,
illetőleg fáradozásának eredményét, oktatás
által fokozzuk, munkáját pedig könuyitsük
azáltal, hogy minél több szederfát állitsuuk
rendelkezésére.
A tapasztalat igazolja, hogy értelem
mel úgy minőség, miut mennyiség tekiu*
tétében tenyésztésünk sikere jóval fokoz
ható : különös súlyt fektetett az országos
selyemtenyésztési fölügyelöség arra, hogy
a selyemtenyésztés alapismeretéi a tanítóképezdékben elöadassanak.
Így a pécsi r. kath. tanitóképezdében
is a selyemteuyésztés eiöadatván, az ott
kiképeztetést nyert és a gyakorlati életbe
kilépett néptauitók nem csekély mérvbeu
járultak a megyében elért sikerhez.
Nem mulaszthatom el, hogy e helyen
is bálás köszönettel meg ue emlékezzem
Főt. és Nrnlt. Dulánszky Náudor ur pécsi
püspök kegyes jóindulatáról ezeu ügy iráut,
ki első volt az országbau, ki hazafias ál
dozatkészséggel a pécsi r. katb. tauitoképezdéuek egyik tauárját a selyemtcuyéaztés
ismereteiben leendő kiképezlctése czéljából
még 1880 bau küldötte ki Gürczbe és ez
által a selyemteuyésztési előadásokat a
képezdébeu lehetővé tette, mely előadások
főt. Döbrössy Alajos ur pécsmegyei áldozár
és nevezett tau;tóképezde igazgatójának
buzgó vezetése mellett a legjobb sikerre1
fo ly tatta la k a jelenben is.
Szükséges továbbá, hogy a tenyésztő
a legjobb minőségű és egészséges petével
legyen ellátva.
Igenis tudom, hogy megbocsájtbatlau
hiba volna a szegény teuyésztöt rósz, vagy
kétes minőségű petével látni el és ezáltal
Itt a világ közepe,
Ki nem hiezi jöjjön be!

Nem hittem s bementem.
No ez scandalum ! ennyi szép lányt
egy csomóban,. . . ez már csakugyan sok.
— Mi bajod Lajos ?
— Oda vagyok.
— A lányok ugy-e ?
— Nem lányok; angyalok, tündérek:
Barátom innen nem mozdulunk !
— Servus Miki! . . . No téged ugyan
csak felrózsáztak a hölgyek.
— B alekk! . . . mind a hat darabot
leun vettem a Köttnél.
— Snaszszsz!
— Hja, barátom nincs veszedelmesebb
rabló a szép szenteknél, ezektől mitsem
tagadhatunk meg, habár legyőzni, — mi
győzzük le őket.
Szolgálhatok czigarettával? . . . Pa
rancsolnak sört?
— Köszönöm, már nem birok inni.
— No csak még egygyel.
És ez a sok „egy" annyira ment fel,
hogy önkénytelenül eszembe jutott a tettyeuti trotoir, melynek világítás nélküli sima
ságát, leginkább a baza-uieuet volt hivatva
bemutatni lábaimnak.
Pausát tartottam a hűsítő italok él
vezésében s kétszeres figyelmet forditék a
szép szemek szemlélésében . . .
Itt egy crémrubás szépecske akar túl
adni négyszeres áron a sorsjegyein; ott
egy kaczkiás barna iparkodik elhitetni az
áldozatra szánt dohányossal, hogy Tisza
Kálmáu tiszeresen emelte fel a czigaretta
árát, amott egy . . . és igy megy az infi
nitum.
A színtársulat szépei kezet fogva pré
selik a jószivüek jó szivét. Nem elég hogy
szépek, bauem hozzá még pereg is a nyel
vük mint a szélmotolla, nem hiába öltöz
ködnek olyan sikesseu, bauem sikesseu is
letudják vetköztetni a m ulatókat. . . Olyat
is tudok, a ki öt forintost kapott egy po
hár sörért s mikor az illető szomjubozó

E g y öt hasáboa petit aor egyHzeii megjelenéséért 6 kr.,
3-saoriért 6 kr., 10-aaeríért
4 kr. fizetendő.

Minden hirdetés után 30 kr.
bélyegdij fizetendő.

A ijiltlrr I petit &»n 10 kr.
Ahirdetési díj rlirt UzeUidü.

Szerkesztőség és kiadóhivatal:
J á n o s - u t c z a 8 - ik s z á m .

idejének és fáradságának méltán várt si
kerét koczkázt&tni.
Átérzem ez iránybani felelősségem
egész súlyát és távol álljon tőlem minden
túlbizakodás; de bátran bivatkozbatom a
legjelesebb szakférfiakra, kiknek folytonos
ellenőrzése mellett eszközöltetik a pete
termelés, hogy miuden, ami csak lehetsé
ges, ez iráuyban megtörténik.
Ott, hol a tenyésztés a pete minősége
miatt nem sikerül, ez kivétel nélkül annak
tulajdonítható, hogy a tenyésztő, daczára
annak, hogy ezt az 1885. évi XXV. t. ez.
tiltja, saját maga által termesztett petét
basznál és ezáltal tönkre teszi nemcsak
saját, de fertőztetés által mások tenyész
tését is.
Daczára azonban annak, hogy minden
lehető elkövettetik, miszerint jó pete adas
sák a tenyésztőnek, mégis az elért ered
ményben a rósz eljárás miatt nagy eltérések
mutatkoznak.
így például vannak helyek, (Baranya
megyében, Dana Szekcsö), hol egy uncia,
vagyis 25 gramm pete után, 50—60 kilo
selyemgubó termeltetett, mig más helyeken
ugyanazon menuyiségb pete és ugyanoly
fáradság mellett 5— 6 kilo.
Még tanulságosabb, ba a termés át
lagát az egész országra vonatkozólag veszszűk figyelembe.
Az 1882. évi átlag 21 kilót mutat 1
uucia után, mely csekély eredmény különbeu onnét ered, hogy azon évben a sze
derfalevél sok helyütt elíagyott. — 1882.
év óta azonban folyton emelkedik ezeu
átlag, úgy hogy 1886-ban 22 kilóra, 1887ben pedig mar 30 kilóra emelkedett.
Egy uncia, vagyis 25 gramm pete
után átlag legtöbb selyemgubó termeltetett
a megye hegyháti járásában : 44 k. 44 d.,
a legkevesebb a pecsvaradi járásb an : 13
k. 76 d
A községek közül egy uncia pete
után legtöbb selyemgubó term eltetett: 1.
Duua-Szekcsöu 75 k. 37 d. 2. Bodonyon
46 k. 17 d* 3. Bereineuden 44 k. 37 d.
Legkevesebb: 1. Laskón 6 k. 04 d. 2.
Dárdán 6 k. 45 d. 3. Kis-Déren 9 k. 89 d.
Hogy az átlagok helyenként oly felette
csekélyek, ouuét ered, — mert a tenyész
tések uem voltak ezeu belyekeu kellőleg
kezelve és erélyeseu ellenőrizve. Kornéljuk,
hogy a tölvigyázók ez idén kettőzött buz
galommal fogják a tenyésztőket szigoruau
ellenőrizni, miszerint a pete-kiköltés rend
szeresen történjék, a tenyésztő helyiségek
ben folyton friss és tiszta levegő legyen,
hogy az alom a hernyók alul minél több
ször eltávolittassék, és hogy a hernyókat
vágott levéllel etessék, uebogy az idő előtt
eltogyván, levél hiánya miatt éhség álljon
be, melynek elmaradhatatlan következ
ménye : a gyeuge és éretleu gubó és ebez
képest csekélyebb kereset.
Oly helyen, hol a fölvigyázó .köteleselég merész volt visszakérni belőle, még
mégis uebeztelt rá és azt vágta vissza:
Hát még mit nem? . . . No de mit nem
tenne az ember a nemes czél érdekében.
*
* *
Végre meguuta nézni a mulatók mind
inkább emelkedő kedvét, az álmos nap apó,
pirulva dőlt óriási párnája a begyek mögé.
Feljöttek a csillagok, melyeknek mii
liárdjai közül annyi sok szép leesett, hogy
szemeink közé nézve megkérdezték : melyik
ragyog szebben, a iuiéuk-e? vagy az
Istené? . . . Tüzűkbe nézve, az ember
nem is mert volna mást mondani miut: a
t i é d ............. Igazán, csak e napon tud
tam meg, mi az csillagokat látni, és csil
lagok közt járni.
Megkezdődött a tűzi játék, — azt
mondhatni — a legelragadóbb látványban
részesítő a szemlélőt.
Barátommal oda nieuéuk, két csillag
kiséré utunkat; amely séta annál kellemes
sebb és emlékezetessebb lesz reám nézve,
hogy háromszor találkozott gondolatunk, te 
hát háromszor egyet gondoltunk.
A röppentyűk (elrepültek s a vissza
hulló bét különböző szinti sugár eszembe
juttatá a „göuczül szekere" nótáját, mely
nek leginkább utolsóelőtti sora tett rám
legmélyebb beuyomást: „a bét közül bű
séges csak egy maradt."
Az is . . . Jó éjt, Isteu önökkel!
. . . Elmentek, — illetve lefutottak
az égről.
— — — — — — —
— Pajtás, nem találod unalmasnak
e zűrzavart?
— Menjünk haza
Gyerünk. — — — — — —
Lefeküvék s álmaimban egy fényes
allegóriái csoportozatot láték, melyben a
népünnepély védnökeit, rendezőit és fárad
batatlau szép hölgyeit, egy — a mennyből
alászálló angyalsereg megkoszorúzta ; s rázeudité a lelkes éneket:
„Ilozsauua e város lelkes küzüusés é u e k !“

P ia tér Imre.
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ségét híven éi pontosan teljesíti, a termés
átlaga ii kedvezőbb arányokban mutat
kozik.
A tenyésztőnek határozott joga köve
telni a föl vigyázótói, hogy oktassa a keze
iéiben, útba igazitsa, felmerülő kételyeit
eloszlassa.
Valóban jó szolgálatot tesz az ügynek
az, ki az esetben ba tapasztalja, hogy a
tenyésztők nincsenek kellően ellenőrizve,
ezt tudomásomra bozza.
Ha egy uncia pete után 30 —40 kiló
selyemgubó termeltetik, akkor a selyem
gubóért fizetett összeg is, daczára annak,
hogy az ár följebb uem emelhető, kielégítő,
leend, és abban a tenyésztő meg fogja
találni fáradságának megérdemelt jutalmát.
Midőn ezzel soraimat zárnám, ismétel
ten is azon kérelemmel fordulok minden
kihez, ki ezen jó ügyet szivén viseli, tá 
mogassa ezt az által, hogy bármi mulasztást
észlel, úgy a községek, mint a járási faiskolafelügyelők, vagy pedig a selyem
tenyésztési felvigyázók, vagy bármelyik
közegein részéről a szederfa vagy selyem
tenyésztést illetőleg, szíveskedjék azt hala
déktalanul tudomásomra hozni.
Végül legyen szabad azon legbensöbb
kérelemmel fordulnom mindenkihez, külö
nösen a megyei hatóságokhoz és azon té
nyezőkhöz, kiknek hathatós pártfogásában
eddig is szerencsés voltam részesülhetni,
ue vonják meg hazafias közreműködésüket
a jövőre sem, és kegyeskedjenek elősegí
teni ama nemes feladat teljesítését, hogy
teremtsük meg e hazában ezen iparágat,
melynek életrevalósága máris bebizonyított
tény, és mely igen alkalmas hazáuk közvagyonosodásának előmozdítására.
Készünkről a nehézségektől úgy mint
eddig visszariadni ezentúl sem fogunk.
A kormány megtette eddig is és bizton
reméljük, hogy megteendi jövőben is a
magáét a selyemtenyésztés emelésére, külö
nösen az által, hogy ezen folyton fejlődő
iparágból növekedő mértékben eredő tiszta
jövedelmet egyedül és kizárólag ezen ipar
ágnak visszajuttatja.
Méltán elvárhatja a nemzet mindenki
től, hogy kiki a saját hatáskörében szintén
megtegye kötelességét.
Ha népüuk közvagyonosodását előmoz
dítjuk, egyúttal fokozni fogjuk annak fogé
konyságát a közművelődésre, és növelni
fogjuk képességét azon áldozatok megho
zatalára, melyek nemzetünk és édes ha
zánk jövőjéuek biztosítására szolgálnak.
Midőn ezen szent czélhoz még o!y pa
rányi mértékben hozzájárulunk, hazafias
kötelességet teljesítünk.
Bezeredy Pál.
(Vége.)

Kossá Dezső
a sik lo íjarasi választó-kerület orszgy. k< pvii lője
nek beszede a szeszadó-törvényjavaslat tárgyában
(Június l-én.)

T. Ház! (Halljuk! Halljuk!) Azok
után a mik e párt szónokai részéről, mely
hez tartózhatni szerencsém van, a szeszadó
javaslat ellen telhozattak, én a magam
részéről csak két szempontot emelek ki
azokból, melyek engem arra vezérelnek,
hogy e törvényjavaslatot még általánosság
bau se fogadjam el. E két szempontok
egyike azon pártállás, melyet elfoglalok.
Ezen pártállásból kifólyólag — ha
egyébként semmi más tekintetek nem
gátolnának is — lehetetlen volna a sző
nyegen forgó törvényjavaslatot elfogadnom.
Lehetetlen pedig azért, mert ezeu törvényjavaslat, mint annak indoklásában maga
a pénzügyminiszter által is kijelentetik,
a szeszadóból folyó jövedelemnek újabb
szélesebb körű kihasználását, — tehát az
adózó, illetve fogyasztó közönségnek újabb
és pedig Jelentékeny megterheltetését ezé
lozza. (Úgy van ! a szélső baloldalon.)
Már pedig ezen párt elvi álláspontjá
nak egyik priuezipialis folyománya, az
adózó közönség már is túlnagy direkt vagy
indirekt terheinek fokozásához nem járulni.
Igaz, hogy a tisztelt pénzügyminisz
ter úr javaslatának indoklásában az állam
háztartás növekvő szükségleteinek fedezbetését hozta fel legfőbb indokul ezen
törvényjavaslat ellogadtatására, mint a mely
általa az állam egyik jövedelmi forrásának
nagyobbmérvü kihasználása válik lehetsé
gessé. És mivel a terhek növelésének meg
tagadásával neküuk seui az a czélunk,
hogy államháztartásáunk szükségei fedeze
tet ne nyerjenek, hanem ellenkezőleg, az
lehet csak s valójában az is a ezéluuk,
hogy államháztartásunkba a súly egyen egy
jobb kormányzat által eléressék s minden
valóban gyorosan szükségesnek nevezhető
állami szüségletei ik fedezetet nyerjenek.
Ekként első tekintetre nekem is el kellene
fogadnom az ily törvényjavaslatot, mely
úgyau újabb terhcltetéssel jár, de a mely
állámháztartásuuk szükségleteinek fedezé
sét czélozza. Hogy azonban még sem fo
gadom el, sem ezen most szőnyegcu forgó
sem semmiféle olyau törvényjavaslatot,
mely az adózó közönség újabb terbeltetésével járna, oka az, mert ezen kormáuy
s annak pénzügyi politikája iránt bizalom
mal nem viseltetem. Mert nem viseltethetem
bizalommal az oly kormány iránt, mely lét
jogosultságát a nemzetnek tett azon ígéret
nek köszönhette, hogy államháztartásunkat
rendezendi s ez által terheiuk elviselhctését
könnyíti; de a melyuek mindazonáltal 10
évet meghaladó működése a folytonos ter
hek emelésének meg nem szakadó láuczo
latiból állott, a nélkül, hogy ma államháztartásunk rendezésének czéljaihoz szemben azon óriási áldozatokkal, melyeket a
nemzet erre meghozott, jelentékenyen kö
zelebb állanak, mint állottak akkor, midőn
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a jelenlegi kormány és pártja ez alapon
állami ügyeink rendezését átvette.
Ily körülmények közt egyedül logikus
consequens eljárásnak csak azt találom,
ha ennek a kormánynak megtagadok min
den eszközt, melylyel újabb pénzforrást
teremthessen magánák, mert a múltak ta
pasztalata megtanított engem arra, hogy
minden újabb pénzügyi áldozat, melyet a
nemzet e kormáuynak megszavaz, e kor
mány kezében csak erejének clpazarlására,
nem pedig állami pénzügyeink megszilár
dítására vezet. De megtanított a múltak
tapasztalata arra is, hogy ezen kormáuy
pénzügyeink rendezését sohasem a meg
takarítással, hanem a folytouos teher to
kozással akarja elérni, uemcsak, hanem
ezen kormány, mely terheink növelését s
az állami jövedelmek szaporítását követ
kezetes rendszerességgel a bevételeknek
a kiadásokkal való egyensúlyba hozása,
czélja és indokából kérelmezi, valahány
szor ezen indokból neki a ház egy uj jö
vedelmi forrást szavaz meg, soha sem mu
lasztja el egy olyan alkotással elöállani,
mely a megszavazott jövedelmet részben
vagy egészben felemészti Melyre a sok
számtalan közül legközelebb fekvő példa
a csak uem régiben megszavazott fogyasz
tási adók felemelésével majdnem paralell
elfogadtatott ujonezok és tartalékosok tény
leges szolgálattételre behivhatása iránti tör
vény, mely amannak pénzügyi eredményét
felemészti ; s igy a folytonos jövedelemszaporítás és teheremelés csak oly Dana
ydák hordójába töltött folyadék szerepét
viszi a kormáuy kezébeu, melynek mentői
többet tölt a nemzet, a kormány annál
több rést üt azon, melyen a töltelék ki
folyhasson. (Úgy van ! Úgy van ! a szélső
baloldalon.) Már pedig én és e párt a
nemzet anyagi erejét sokkal becsesebb
kincsnek tekintjük, semhogy azt ilyen egy
kormány kezére bizzuk, sokkal becsesebb
nek, semhogy abból csak egy cseppet is
az ilyen Danaidák hordójába tölteni haj
landók lennénk. (Helyeslés a szélső bal
oldalon.)
A másik szempont, mely engem arra
vezérel, hogy a szőnyegen forgó törvény
javaslatot általánosságban sem fogadjam el
az, hogy mig a regálé megváltása keresz
tül vive niucs, a szeszadónak oly nagy
mérvű emelésében, mint a minő e törvény
javaslatban czéloztatik, az italmérési regalc
tulajdonosaidnak oly érzékeny sérelmét
látom, melynek figyelembevétele elöl a
törvényhozásnak elzárkóznia uem lehet.
Ugyanis kétségtelen az, hogy az ital
mérési regalejog tulajdonosai — ha a sző
nyegen forgó törvényjavaslat most — mi
előtt a regale megváltása keresztül vitetett
volna — elfogadtatik, — tekintettel arra,
hogy a jelen törvényjavaslatban a szesz
adója az eddigi adómennyiség 3-szoros,
sőt 4-szeres összegét is túlhaladó magas
ságra emeltetik, italmérési regalejoguk jö
védelmében érzékenyen károsittatni fognak,
akár maguk gyakorolják is e jogot, akár
bérbeadás utján értékesítsék is azt Mert
első esetben a megdrágult szesz fogyasz
tásának kevesbedése és a nagyobb tőke
befektetés a drágább anyagra, a második
esetben a bérösszeg kisebbedése, melyet
ugyanezen tekintetekből a bérlők ezutánra
fizetni hajlandók lesznek jövedelmük ysökkenését bizton etedményezni fogja. És itt
ne felejtsük el azt sem, hogy a regaletulajdonosok a nemrég megszavazott fo
gyasztási adók 5U°/0*kal történt felemelé
sével már is érzékenyen károsittattak s
e károsítást már most is — alig pár hóval
a törvény meghozatala után, súlyosan érzik.
Azt hiszem, alig is lehet bárkinek
kétsége az iránt, hogy a mint a forgalom
ban a bor és sörfogyasztási adónak 50'/,kal történt felemelése — és ha a jelen
törvényjavaslat elfogadtatik — a szesz
adónak 300, sőt 400'/,-ot túlhaladó fel
emelése teljes mérvben érezhető lesz, — a
fogyasztásra szánt szesz és szeszescs tar
talmu italok érezhető megdrágulását; kö
vetkezésképen a regaljogon kimért italok
fogyasztásának csökkenését b végeredmé
nyében a regaletulajdonosok eddig élvezett
jövedelmének is jelentékeny kevesbedését
fogja eredményezni.
Ezen eredményre pedig figyelemmel
kell lennie a törvényhozásnak, mert uézetem szeriut sem a méltányossággal, sem
az egyenlő teherviselés jogával összeegyeztelhetőnek nem tartom azt, hogy a regaletulajdonosokat, kik szerzett joguknak régi
idő óta élvezetében vannak — mielőtt
ezen jogukból folyó jövedelmeikért meg
váltás utján kárpótoltatnáuak — olyan in
tézkedések által megkárosítsuk, melyek e
regale joguk gyakorlásából eddig élvezett
jövedelmüket jelentékeny mérvben csők
kentik.
Annyival inkább szükséges pedig a
tör ényhozásnak ezekre tekintettel lenni,
mert ma már nemcsak egyes földcsurak,
vagy más egyes személyek azok, kik bír
ják e jogot és károsittatnak meg eddigi
jövedelmükben, hanem ma már sok helyen
e jogot a volt földesurak és jogosított
személyektől az egyes községek szerezték
meg vétel utján, melyet leginkább bérbe
adással értékesítenek s ez utón közterheik
fedezésének egy jelentékeny forrását bírják.
Nem tagadhatom, hogy ezen törvény
javaslat káros hatásainak mérlegelésénél,
melylyel az a regaletulajdonosra nézve bir,
— főleg azon községek érdekeinek meg
óvására vezet, melyek az italmérési regáljogot volt földesuraiktól megvevéu, jeleuleg
a regáljog jövedelmét közszükségeik fede
| zésére (ordítják.
Köztudomású tény pedig az, hogy köz
|
i ségeink azon terhek viselése által, melyet
>saját adminisztrácziouális ügyeik ellátású
' szükségei, már is túlon túl terhelve vannak,

| mely terheket a kormány az egyes állami
intézkedéseknek a községekre való hán
■ tásával csak folyton folyvást szaporít, úgy
hogy ma már az ujonezozási, ez adó, a
nyilvántartási s több állami funkezióknak
bizonyos részben a községi közegek által
való ellátása, a községekre oly súlyos tér
hét ró, hogy ma már ritka az olyan köz
ségek száma, melyek ezen terheik viselhetésére lakosaikra
a
kis értéket
képviselő természetbeni szolgálmáuyaikra
— az állami adók 50-, sőt 80°/„ át elérő
községi pótadót kivetni kénytelenek. (He
lyeslés a szélső baloldalon.) Ha már
most az ilyen anélkül is túlterhelt községek
az italmérési regáléból eddig nyert jöve
delmük nagy részétől is elesnek kényte
lenek lesznek ott, hol pótadó kivetésével
fedeztetnek szükségleteik, ezen már is tülmagas községi adókat emelni; azon, fáj
dalom, ma már ritka helyeken péuig, hol
a községi közterhek a község törzsvagyo
nának jövedelméből nyernek fedezetet, ma
gát c törzsvagyont is megtámadni.
Ha pedig községeink teherviselési ké
pességére a törvények alkotásánál figye
lemmel nem leszünk, s a jelenlegi s ehhez
hasonló törvények megalkotásával azok
teherviselési képességét csökkentjük; a
mint jelenleg — legalább azon megyében,
melynek egyik kerületét képviselem s mely
nek viszonyait ismerem — a dolgok akkéut
állnak, — nemsokára be fog következni
az az eset, a mikor a községek közterheik
viselhetésére képtelenné válnak.
Hogy pedig a kormánynak ez legyen
czélja, vagy ezen eredményt a közjóra
üdvönek, hasznosnak vélje, még ezen kor
mányról sem tudom feltételezni, a mely
pedig, mint a múltak tapasztalata igazolja
— a közönség teherviselési képességé
nagyitó üvegen keresztül szokta megbírálni.
(Úgy van! a szélsőbaloldalou.)
Igaz, hogy a t. kormány már régebben
ígéretet tett a regalemegváltás keresztül
vitelére s akkor a midőn a fogyasztási
adók felemelése s a jelenleg szőnyegeu
forgó szeszadóra vonatkozó törvényjavas
latok megszületésük küszöbén állottak, nem
is mulasztották el a kormány hivatalos s
uem hivatalos közegei és lapjai a rcgalemcgváltásnak rövid idő alatt leendő ke
resztülvitelét kilátásba helyezni: ám én
ezt az eljárást másnak, mint a küszöbön
levő tövvéuyjavaslatokkal szemben a regaljogositottak jogos érdekei elnémitásának
nem tekinthettem. Mert a józan logika, a
jó kormányzati politika legprimitívebb elvei
szükségszerltleg követelik azt, hogy mielőtt
a kormány oly intézkedések életbelépteté
séhez fogna, melyek eredményükben egyes
jogosítottakra a többi teherviselésre küte
lezett egyedek mellett igazságtalanul hat
ványozott terhet róhat ezen aránytalanság;
a teherviselésnek lehető megosztását igye
kezzék előbb elkészíteni. Mit a jelen eset
ben a regáljoguak előző megváltása s ez
utón a most szőnyegen forgó s a már
életbelépett fogyasztási adó törvények ter
heinek arányos elosztásával érhetett volna el.
És engem nem is nyugtat meg az a
körülmény, hogy a t. kormány a regale
megváltást a közeljövőben keresztül vinni
szándékozik, mert a regaletulajdonosok —
addig is, mig az erre vonatkozó törvény
megszületik — a kormáuy eddigi inul asz
tása folytán — igaztalanul károsodni fog
nak. De ha a kormány a regalemcgvaltás
kérdésének tanulmányozásában már addig
jutott, hogy az erre vouatkozó törvéuysavaslatot a legközelebbi jövőben benyúj
tani képes lesz : nem is látom át annak
szükségességét, hogy miért kellett előbb
ezen törvényjavaslatot benyújtani, sem mint
a regalemegváltas keresztülvitetett volna, és
miért kellett ez által a regaletnlajdouoso
kát ér/.ékenven megkárosítani s ezek kö
zött, mint előbb emlitém, az egyes közsé
gek jövedelmét jelentékenyen csorbítani
és teherviselési képességüket — hosszabb
vagy rövidebb időre — problematikussá
tenni. Nem nyugtat meg engem e körül
mény azért sem, mert miut a kormányclnök
ur Helfy t. képviselőtársam érvelésére —
az egyeszeri tót ember példájával megjegyzé, hogy megköszönné az. a szeszipar,
ha e törvény elvetésével rajta majd akkor
akarnak segíteni — ha már töukre ment,
én is azt válaszolhatom a regaletulajdouosok részéről, hogy ezek sem kö
szönik meg azt a t. pénzügyminiszter urnák,
ha rajtok akkor akar majd segíteni, midőn
már jövedelmeiket elszedte és őket tönkre
tette !
Nem fogadom el e törvényjavaslatot.
(Elénk helyeslés a szélsőbal felöl.)

nagyságban!“ — Igen érdekes látványt
rek közt is megért 150 frtot; Z.olusy Vil j nyújtott a java részben magyar népvi**
m„ , „ j d i k . gyáros 100-nil több m a,,, | tétben megjelent hölgyek tarka sokasága,
lika-tárgyat a sorsjátékhoz. A keieskedök amint kinálgatták a szebbnél szebb rótsárésziül ajándékot, részint kedvezményt ad  kát, „ E m lé k la p o k a t, szivarokat, sorsje.
tak a náluk vásárolt tárgyak úton mindez gyeket stb. Ez a nagy sürgés-forgás leírolyau körülmény, mely nagy előnyöket hatatlanul élénk és érdekes volt
nyújt az ünnepély sikeréhez. S a mi tö .
,A védnökök fogadtatása.
gyönyörű idő volt.
Sikerült is, hála Istennek!
A védnökök közül elsőnek Aidioger
Mindenki megelégedéssel volt, sokan Jánosné érkezett, kevéssel utána Kardos
>
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Kálmán főispán és Förster Béláué helyet
tesítésére, leán y a: Molnár Káluiáuué. A
rendezőség fogadván őket, a két védnök^{dkcdveU előadás.
nőnek szép csokrot nyújtott át s aztán be
Szombaton este az árenában diszelő- járták a népüunep helyiségeit
adás volt. L u k á c y „V e r e s h a j u“-ját
népünnep mulatságai.
adtok műkedvelőkkel A darabot megelő
Legelső volt a postagalambok kibo
zőleg L a c z k ő Aranka elszavalta dr.
Váradi Antal „1 n v o c a t i o“-já t nagy csátása. Edenboffer molnár polgártársunk
12 postagalambot hozatott föl a Tettyére
hatással. A gyöuyörü költeményt zajosan
megtapsolta a közönség. Következett a egy hatalmas kosárban. A mint a kürtjei
színi előadás. A czimszerepben Scbneiderué zésre az egybegyült tengernyi nép közt
Nyilas Ilon urhölgyet láttuk, ki kedves és kibocsátotta a galambokat, fölröppeutek h
tiszta, csengő hangjával igen szépen énekelte rövid ideig kanyarogva a magasban, irány
el dalait. Játéka miudeu izében művészi vettek 8 haza repültek. — Következett
és kifogásolbatatlan. Gálovits Viktor Fer a szamár verseny. Már a föl vonulás maga
kéje csinos alak volt, figyelemmel, gond nagy derültséget k eltett; igen jól mulatott
dal kidolgozva. Hangja elég erős,
de a közönség a füleseken. Ot csacsi ver
mÜkdvelő. Egy kia iskola, egy kis gya senyzett, három Szent-Lőrinczről, 2 Magyar
korlat, jó énekest csinálhatna belőle. Se- Peterdröl. Mind a két jutalmat a szentlényi Antal, Sajgó Andrást játszotta. A lőrincziek nyerték el. Az I-őt, 3 frt, Lóriét
művész meglátszik a műkedvelőn is; az ö József szamara ; a II at, 2 frt, Kovács
játékán is meglátszott, hogy valamikor föl
József fülese. — A poznamászás is igen
kent papja volt Tháliáuak Hakach Lajos, érdekes volt. A sok vállalkozó közül azon
a jóízű Keszeget, a tőle megszokott gaz
bán csuk egynek sikerült a czélhoz jutni.
dag kedélylyel, kifogyhatatlan jókedvvel — A zsák bán futás a közönség nagy ka
játszotta. Róla már nem is mint müked
czagása közt folyt le. Jutalomban részesült
velőről, hanem mint dísz-művészről emlé Kovács Antal kádár tanoncz, Hegedűs Jó
kezünk meg. A múltban szerzett érdemei zsef és Friedl János iparos-tunoncz; min
erre öt méltóvá teszik. A kinek olyan szín degyik egy 1— 1 ezüst forintot kapott. A
padi múltja, olyan nagy rcpertoir6ja vau sorsjáték nagy közönséget gyűjtött a törökmint a mi Haksch czimboránknak, az már puvillonhoz, hol a sorsolás történt s a nye
nem műkedvelő, az bátran elkel „művész“ remény-tár yak adattak ki. A föleregetett
számban is. Várady Fereucz, ez a műked léggömböknek is sok uézöje volt.
velő komikus, vagy komikus műkedvelő,
tűzijáték.
kezet foghat Haksch Lajcsival. Együtt szok
Angyal Lajos és Weidinger Győző
tak játszani s mindig testvériesen meg is
tilzjátéka képézte az ünnepély fénypontját.
osztoztak a — babéron H a a babéron
nem, hát a szál ami-Uoszoruu. Kár hogy a Pompásan sikerült! A legmerészebb vára
kozást
is fölülmúlta. A röppentyűk nagy
„szerkesztői üzenetben is uem lehet osz
erővel törtek a magasba s a legszebb szinti
tózni. Várady, Veréb Jankót játszotta, a kö
zönséget folytonos derült hangulatban tartva. csillagokat szórták. A forgó napok s kü
lönösen a római gyertyák voltak nagysze
Kupiéi nagy hatást keltettek.
rűek. Igazán dicséretet érdemel a két tűzdsmerkedési estély.
művész.
Előadás után az ujonau épitett s igen
'Villam-világitás.
díszesen berendezett Scholtz-félc helyiség
A mint sötétedni kezdett, egyszerre
ben a tűzoltók ismerkedési estélyt tartót
csuk kigyulladt a villamszikra s nappali
tak. A vidéki tűzoltó egyesületek közül a fényben ragyogott a Tettye A villamos
szigetváriak jelentek meg testületileg Sa féuyt Kohárics N. János állította elő az fi
lamon gyógyszerész főparancsnok vezetése ezermesterségével.
alatt. A mohácsi tűzoltó-egyesületet Fischer
népünnep vége.
Feroncz alparancsnok képviselte. Jelen
A tűzijáték után oszlaui kezdett a
voltak a Zsoluay-gyár tűzoltói is. A ke
közönség.
Voltak
ugyau még éjiéi után is
délyes mulatság éjfélutánig tartott.
egyik-másik sátorban mulatók. Körülbelül
^jiadnrász Zfrtanő sírjánál.
10 óra lehetett, midőn a főpénztárt lezár
Vasárnap kora hajnalban megdördül ták. Magyarly Róza urhölgy, gróf Sckmie
tek a taraczkok s 5 és '/» órakor fölhar- (légiié és Moravitz Lajos voltak a főpénz
saut a zene. A menet a városház udvará
tárnál. Az összes bevétel G402 frt s néhány
bői indult ki. Körüljárva a várost a fő-utc/.án krajezárt tesz ki. Ebből levonva a temérdek
át a budai külvárosi temetőbe meutek kiadást, mit csak növelt az a szomorú kö
tűzoltóink V a s » / a r y Gyula föparancs
rülmény, hogy nehány rossz lelkű ember
nők vezetése alatt Madarász Manó, a pécsi sok egyetuiást tolvaj lőtt el — mégis ma
tűzoltó egylet alapítójának sírjánál fölül- rad tiszta jövedelem legalább 3000 frt.
lottak s Várady Fereucz rövid emlékbe
Es ez igeu szép eredm ény! A töérdeiu
szédet tartott s egy díszes nagy koszorút kétségkívül Vaszary Gyula alkapitauy s
helyezett a sírra. A kegyeletes fénynél a tűzoltó-főparancsnoké. Az eszme az övé s
Madarász-családot CzvetkovicsGyuláné kép megvalósítása körül bámulatos tevékeny
viselte.
séget fejtett ki. Vele együtt a rendezőség
E lv o n u lá s a p e tty é r e .
is méltán megérdemli elismerésünket
Gyülekezés a városházán volt. Dőlteié
mindinkább sűrűsödött a kiváncsi közön
ség csoportja a városház előtt. Az udvaron
a tűzoltó-testületek gyülekeztek Déli linran— József foherczeg Pécseit. A cstt
gozás után felharsant a zene s megindult törtök délutáni budapesti vonattal érkezett
a menet, mely valóbau nagyszerű látványt városunkba a legnépszerűbb foherczeg.
nyújtott. Elől a zene, utána a tűzoltó egy
József. Vele jült Grál és Nyáry báró. A
letek s végül az áldozati ökör, melyet fogadtatásnál jelen volt katonai méltóságok:
Drotter Pál mészáros 8 társa által kötélen Jelencsik, Laky, Smekal Az egyházmegye
vezettetett. A kiséret egy beláthatatlan részéről fogadta: dr. Dulanszky Nándor me
néptömeg volt.
gyés püspök és Walter Antal kanouok. A
polgári hatóságok részéről: Kardos Kálmán
,A népünnep kezdete.
Pont 1 órakor ismét megszólaltak a főispán, Jeszenszky Fereucz alispán, A»mozsarak s messzchallatszó dörgésük jelezte dinger János polgármester, Lechner Gyula
az ünnep kezdetét. A tűzoltók kürtjei el rendőrkapitány, Forray Iván főszolgabíró.
A fogadtatás után a püspök fogatába
kezdtek harsonázni. Az áldozati ökör rósz
szat sejtve megbokrosodott, s addig hány ült a foherczeg s a püspöki rezideueziába
szállt, hol a püspök vendége. Megérkezése
kolódott, mig végre sikerült megszabadulnia
utáu a székesegyházát tekintette meg *
Iszouyu rémület fogott el mindenkit. Sze
rencsére nagy baj nem történt. Egy két körülbelül egy órahosszat töltött a gyönyörű
templom művészi szépségeinek szemlélésé*
embert eltaszitott s Blasovits István tettve
utczai lakón udvarára rohant be, hol aztán vei. Este 9 órakor a helyben állomásozó
megfogták, kocsihoz kötözték s úgy von cs. k. gyalogezred zenekara szerenádot
adott a föherczegnek. Másuau a honvédség
szolták tol. Alig érkezett meg, a mészárosok
fölött tartott szemlét.
levágták, megtisztogatták, nyársra húzták
— József föherczeg a Tettyén. Ma dél
és megsütötték. Ez is egyike volt a legérde
kesebb látványoknak. Igen jól festett a után 5 órakor a Tettyén a katona-zenekar
A tűzoltók népünnepélye.
séta
hangversenyt
ad, melyre József tőberfehérbe öltözött mészárosok csoportja.
Macgyheto még azt irtuk , hogy
czeg meg fog jelenni. Kíséretében lesznek
Xátrányosságok.
l e s z ; ma már azt írjuk, hogy v o l t . Az
a katonai méltóságok, dr. Dulánszky Nán
idő sebes repüléssel száll cl felöltünk,
Rövid idő alatt megnépcsült a Tettyc dór megyés püspök, Kardos Kálmán főispán.
jelen és jövő gyorsan válik múlttá; de tágas tere; mintegy 5000 ember hullám
— Hegyi Aranka. Alig fejezte be ná
bármily hamar adja is az iramlő idő a je  zott a gyepes síkon — egyik pavillonból lunk fényes vendégszereplésétLigetby Irma,
len alkotásait, a jelen ténykedését a múlt
ki, a másikba be. Igen érdekes volt a lő* már is egy újabb vendég érkezik hozzánk
nak, hol a feledés fátyola borit el mindent; bemenetnél lévő csárda e fölirattal: „Itt H e g y i A ranka személyében, ki a nép
a pécsi tűzoltók nagy népünnepélye uem a világ közepe, ki nem hiszi jöjjön b e!u színház egének egyik legféuyesebb csillaga.
egyhamar megy feledésbe, sokáig emlé
Ez a csárda zsúfolva volt közönséggel egész A kitűnő művésznő ma kezdi meg vcudégkezetes marad, mert Pécsett még ily nagy éjfélig. Nem messze ettől volt a halász- szereplé8ét „L i 1iu-bcn. Játszik még „H o ffszabású, ily fényesen sikerült népünnepély sátor. Itt készült a pompás halász-lé, mely m a n n ni e s é iu-ben, melynek hármas sze
nem volt 8 talán nerais lesz.
nek annyi fogyasztója volt. Fölebb volt repében fölülmulhatatlan É szerepében még
Minden kedvező körülmény összeját
a Mikadő-pavillon czukrászdával. Külön a a bécsiek is megbámulták s égig emelték di
szott az ünnepély sikerének hathatós elő pezsgös pavilon. Ezentúl a czukorka-csar- cséreteikkel, pedig tudvalevő dolog, hogy •
mozdítására. A jótékonyság angyalai, a nok és a török-pavillon, majd a Laczi- bécsiek uem valami nagy tisztelettel visel
uemeskehllt nők, csodálatraméltó buzga kouyha e fölirattal : „Ne tovább!“ A ki tetnek a magyar művészet iránt. Föl fog
lommal fáradoztak a közönség kiszolgá ide bejutott, nem is szívesen ment tovább, még tépni „ K o r n e v i l l i h a r a n g o k " lásában s a pénz gyűjtésében. Képviselve mert ugyancsak kiszolgálták ízletes fala bau 8 a „C z i g á u y b á r ó“ bau.
volt a papság, a katonaság, mindegyik tokkal 8 jó itallal A Tettye déli részén a
— Szenzácziós eset. Nagy feltűnést
versenyzett a jótéteményben. Városi pol meredek part szélére volt a „Panoráma*
keltett a héten Steiner Sámuel termény
gáraink ajándékokkal halmozták el a tűz állítva, e fölirattal: „Itt láthatni, amit még
kereskedő esete Az egész város, különö
oltó egyletet, gazdag ajándékokkal. Ko pénzért sohasem mutattak.*' Csupa jux-tár- sen a kereskedői osztály tárgyalta a szénvácsién J. mészáros gyönyörű hizott tinót gyak voltak beune. Végül lemutattak Pécsre, zácziós esetet lázas izgalommal. Az esetről
ajándékozott a rendezőségnek, mely testvé- azt moudváu: „íme Pécs látképe — élet- a következő értesülést uyertük: Steiner

Különfélék.
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Sámuel boldogult atyja után egy szolid és I gert József kereskedőknél. Kezdete d. u, úgy Műller Izrael pajtáját. Az összes kár haszontalan fáradozás, sem pedig a befek
biztos lábou álló tcriuénykereskedést örök
4 órakor. Kedvezőtlen idő estébeu a ki 1855 frt. Biztosítva egyedül Knezevits Dra- tetett tökemeddö pazarlás, s igy a kiadás
lölt, mely ueiu tartozott ugyan a nagyobb rándulás juuius 24-én tartatik meg,
a bevételben megtalálta számadását. De
gojlo háza volt.
jrabnakereskedések közé, de évenként mé- •
— Háziipari tanulmányutjáról a napok elérte már eddig is azt, hogy a lakósság
— Hymen. Körösztös József építész
gig volt körülbelül 80000 írt forgalma. A
ban érkezett vissza Egry Dezső, a kiállítási érdeklődése fölébresztetett s a termelés
mint az üzletet átvette, atyja higadt gon hétfőn d. u. vezette oltárhoz Schedivi Fe báziiparosztály elnöke Magyarország er- Uzelme fokozatosan nagyobb és nagyobb
dolkozás módját követve, biztos számításon rencz leányát: Mariska k. a.-t. — F. hó délyrészi vidékeit járta be, hogy az ottani terjedelmet nyert.
14 én (csütörtökön) esküszik örök hűséget
alapuló üzletet lolytatott. Később nagyobb
De ha ezt ily alapon véghez lehetett
báziipart szemügyre vegye s igy a reá bí
szabású vállalatokba bocsátkozott, játszott P a p p Lajos pécsi kir. törvszéki Írnok, zott feladatnak minél sikeresebben megfe- vinni, váljon mi áll útjában annak, hogy
5
i r i s a k a Kataliu kisasszonynyal, 8iria börzén. Ez szegte a nyakát. A múlt évi
lelhesen. — Egry Bánffi-Hunyadon Gyár* egy másik ipar-ágat is ily fölkarolásban
saka Andor tauitó nővérével.
gabna-kötés tetemeseu berántotta a péuz
matby Zsigáné vendége volt, ki lekötelező ne részeltessünk. Miért ne lehetne például
zavarok örvényébe. Nem volt menekvés.
— Érettségi vizsgálatok. A helybeli szívességgel mutata be a kalotaszegi bázi a gyümölcstermelést is ekként országosan
A katasztrófa pillauatuyi elhárítására bűnre főgimnáziumban bevégeztettek az érettségi ipart, úgyszintén körülményesen megbeszélte terjeszteni, mikor az sem hasznossága, sem
adta magát. Váltókat hamisított. A hamis vizsgálatok. 45-ből 20 bukott el. Úgy lát
Egry vei a kalotaszegi háziiparnak kiállí fontoságánál fogva az előbbinek semmivel
váltók körülbelül 50.000 Írtra rúgnak. szik, felsőbb utasításra történt a nagy tásunkon miként leendő képviseltetését. Mint sem áll mögötte ? Miért képezzen éppen
Miodeukit kinosau lepett meg ez az er szigorúság. Nagyon sok a tudományos pá újabban értesülüuk, a kalotaszegi úri szobán csak a gyümölcstermelés holmi privát paszkölcsi botlás, ez az elbukás. Steiner csen lyára törekvők száma.
A reáliskolában kivltl egy eredeti kalotaszegi parasztszoba sziót, a midőn azt országosan fejlesztve a
des természetű, szelíd, jó lelkű volt s va
5- én tartattak meg az érettségi vizsgálatok. is kerül bemutatóra, a melyhez szükséges közvagyonosodás forrásává nyitni lehetne?
lóban lélektaui rejtély, hogy mint süljed - 6- au jelentkeztek, mind a hatan jó sikerrel bútorzatot Gyarmatbyné fogja átengedni, Ha a szakminiszter az egyes természeti
betett el ennyire a bűnök posványába. A állották ki a vizsgát.
Egry pedig saját szemlélései alapján fogja ágak dajkáló édes anyja, miért legyen
szereucsétlen fiatalember vasárnap eltüut
épen a gyümölcsészet annak elhanyagolt
— Jégverés. Nagy jégverés pusztított. azt berendezni.
s azóta se kire. se nyoma. Az ügyészség Kárt okozott a veteményesben a jég De— Az uj fegyver nálunk. A Manlicher- mostoha gyermeke?
nél csütörtökön tétetett följelentés, mire vercseren, Kassán, Belvárdon, Magyar-Pe- féle ismétlőfegyver kezelését már nagyban
Nálunk a gyümölcstermelés még odáig
azouual kibocsáttatott a körüzvény az el terden,Kácz-Petréu,Vókányoo, Kis- és Nagy
tanulja a hadsereg tisztikara és altisztsége. sem jutott el, hogy a belfogyasztást fedezné.
tűnt letartóztatására.
Hozzánk
is
elérkezett
ez
a
sokat
megbá
Ujjainkon
lehetne elszámlálni azon néhány
Budmérou, Pócsáu és Borjádon.
mult gyilkoló szerszám. Még most sincs az helyet, hol számba vehető mennyiség ter
— A pécsi nöegylet a saját pénztára
—
Elgázolás.
Hauszman
Ádám
nagy
egész legénység ellátva ilyen fegyverrel, meltetnék. Pedig a fogyasztás az utóbbi
javara t. é. juuius 16-án, azaz szombati
uapoii egyleti helyiségében, az ujonau be nyárádi lakos szőlejéből gyalog haza felé hanem minden század egyelőre csak 8-at évtized alatt legalább is még egyszer
la
rto
tt;
útközben
egy
sziutén
baza
télé
kapott, mig az altisztek a fegyverrel való annyira fokozódott. Azok, kik ezideig a
rendezett légszesz díszvilágítása s a Jónás
tartó kocsi egy másik kocsinak elébe ke bánásmódot teljesen elsajátítják.
gyümölcsöt meg sem kóstolták, most rendes
János népzeuekarának közreműködése mcl
rülői akarván, oly rohanó sebességgel haj
lett tanczczal egybekötött kerti ünnepélyt
— Kiállítási körlevél. A kiállítási bi fogyasztókká váltak, sőt a gyümölcs-evés
tott, hogy a gyalog-uton menő Hausmannalc
rendez, melyre a n. é. közönség tisztelettel
zottság a napokban következő körlevelet határozott divattá vált, melynek még a
nem volt elég ideje a kocsi elöl kitérni s
megbivatik. Ízletes, jó és mérsékelt áru
intézte a kiállítókhoz: Tekintettel, hogy a legszerényebb kisiparos asztaláról sem sza
igy a kocsi keresztül ment rajta, miáltal tes
étel- és italokról az egylet részéröl gon
pécsi általános kiállítás megnyitásának bad hiányoznia. Igen á m ; csakhogy a fo
tén több zuzódást szenvedett, egyik lába '
doskodva lesz. Belépti dij személyenként
napja (f. é. aug. 11-ike) közeledvén, van gyasztás ilykép a hazai termelésből kielé
pedig teljesen összetöretett.
szerencsénk figyelmeztetni, miszerint a ki gíthető nem lévén, importra vagyis behoza
50 kr. Kezdete d. u. 5 órakor. Minél szá
—
Hivatalos
túlbuzgóság.
Juuius
hó
állításra bejelentett tárgyak előkészítése talra szorul. S hegy ezen körülményt az
mosabb részvételt kér tisztelettel a rendezö1-én a szivar és dohányra egy nj és ma oly formáu eszközlendö, hogy ezek a ki élelmes stájerországiak masanczki almájuk
bizottsag.
gasabb árjegyzék lépett életbe, de Mágocson állítási bizottság által f. évi julius bó folya kal mily prakticze kihasználják, úgy hiszen
— Az egyházmegyéből. Szalczer Sán
már május 3l-én dé'-tfán 2 órakor lépett mában kibocsájtandó felhívásra azonnal bővebben inagyarázgatni fölösleges volna.
dor b. baari adminisztrátor ugyanoda plé
az életbe, mert a w ozgó pénzügyőrség beküldhetők legyenek. Egyúttal van sze
De nem is csoda, hogy nincs gyümöl
bánossá neveztetett ki. — A vásáros doni
mnr a déli órákban felvette a dohány rencsénk értesíteni, hogy a kiállításra kül csünk; hisz hol teremjen az, hogyha még
bói megüresedett plébániát Üencze Ferenc/,
tőzsdékben a készletet és azonnal a ma- dendő tárgyak az összes hazai vasutak fája sincs. Valóságos sportot Űzünk a gyükapta. - - A püspöki kegyuraság alá tar
gassabb áron kellett vásárolni. Hogy ezen által a kiállítás bezárta után díjmentesen inölcsevésböl; de az eszünkbe sem jut,
tozó püspök-laki plébauia Sckarfenberger
eljárás helyes, igazságos és méltányos volt-e? fognak visszaszállittatni s hogy a kiállítási hogy fát kellene ám ültetni.
János káplánnak adouiáuyoztatott. — Pozskötve kiszszük, mert a magasabb dijjak tárgyaknak a vasúttól a kiállítási területre
Bezzeg másként van ez a selyemter
gai József püspöki titkár szeutszéki ülnökké törvényesen csak junius hó 1-én kezdődtek
a lehető legolcsóbban leendő szállításról melésnél. Ott boldog s boldogtalannak egy
neveztetett ki.
— nem pedig május bó 31 dikén. Hiába gondoskodtunk. Továbbá van szerencsénk aránt iugyen osztják a eperfa magot, köz— Két jutalomjáték. A héten két juta- volt Űrnapja, azt nem vették tekintetbe, tudomására hozni, hogy a kiállítási tár igazgatásibatalommal követelik a rigolozást
ionijáték volt. Beczkói jutalomjátéka héttön ; mert manapsá: az arany borjúért az ün gyakhoz alkalmazandó czimtáblák elké s terjesztik a népszerűén irt utasításokat.
Bodroghyuéé csütörtököm Utóbbi jutalom- nepek legnagyobbikát sem veszik figye szítéséről — ha csak egyik-másik kiállító Meg is van a látszatja a mennyiben a leg
játékán Scbueider Istváuué Nyilas liou lembe.
maga nem küld ilyeuekel — a kiállítási utolsó községi faiskolában is ba egyéb
urbölgy is közreműködött mint műkedvelő,
— Az orsz m. k. zene- és színművé bizottság fog gondoskodni. E czimtáblák nincs, de vau legalább néhány száz eperfa.
a jutalmazandó iráuti szívességből. Mindkét szeti akadémia zenészeti osztályában az fekete cartonból lesznek s rajtuk a kiál Gyümölcsfát keresni azonban még gondo
jutalomjaték gyeugc anyagi sikert ered 1888/89 iki tanév kezdetével, azaz szep lító ueve és lakhelye arany felírással lesz latnak is merész volna.
ményezett. Mindkét jutalmazott meleg párt
feltüntetve. E czimtáblák ára a kiállítási
De tovább is mehetünk s alig hisztember bó első napjaiban a z o n g o r a
fogást érdemlett volna meg
h e g e d ű cs g o r d o n k a fötauszakokuál tárgyak által elfoglalt terület terjedelmé szűk, hogy tévednénk akkor, a midőn erős
hez
mért
nagysághoz
képest
30—80
kr.
meggyőződésünk,
hogy a mindinkább ter
— A pécsi ipartestület legutóbb tartott előkészítő osztályok szerveztetnek Tbomán
Ülésén elbataroztatott, hogy a megyében István (zongora), Eldcring Brám (hegedű) lecud. A kiállítási tárgyaknak mikor és jedő filokszera-vészszel újabb és újabb tér
mikép
leendő
beküldésére
s
általáu
a
ki
nyílik a befásitásra. Nem volna első eset,
sörben felmerülő kontárkodások megaka- és Kosé Ede (gordonka) urak vezetése
dalyozasa és a kontárok megbüntetése iráut mellet, a zongoránál 2 —, a hegedűnél és állítókat a kiállítást illetőleg érdeklő összes hogy fillokszcra-lepte szőlős területből gyü
tudnivalók,
valamint
az
időleges
kiállítá
mölcsösök lettek. S ba tekintetbe veszszük
Bárányauiegye alispáui hivatalához átirat goudorkánál 3 —3 éves tanfolyammal. Az
iutéztessék. Az ipartestületi elüljáróság leg előkészítő osztályok növendékei a zene sok napjai légkört debb hozatnak a kiál azt, hogy valamely területnek ilyképen való
lítók
tudomására.
Végül
kérjük
az
egyes
befásitása maga a telek értékét mily nagy
közelebbi ülése juuius bó 13-áo este 7 elmélet elemeibeu is nyernek oktatást. Fel
órakor tog a testületi helyiségben — Ncpo- vételi feltételek: a ) A zongora előkészítő csoportok rendezés* hez, valamint a kiállí mérvbeu .emelni képes, sőt gazdag kama
osztályokban: a dur és midi skálák isme tási katalógus ösKieállitásához szükséges tozást helyez kilátásba, úgy nem lesz nehéz
muk-u. 17. sz. a. — megtartatni.
feleleteket az alábba kérdésekre legkésőbb azt sem belátni, hogy általa a befektetés
rete és játéka, továbbá annyi elöképzett
Wachauer eltűnt. Wachaner Károly ség, a mennyit a Köhler (op. 242), Biehl janius bó 10 ig hozzáuk juttatni. 1. A ki megtalálja számadását.
volt székesegyházi karnagy a múlt bét (op. 66), Duvemoy (op 120) és Bertini állító neve, lakhelye (megye, utolsó pósta?
S ha már benne vagyunk az össze
végéu Budapestre ment nejével, hogy or
50 válogatott tanulmányai cziuiti művébeu 2. Czimtáblát küld-e, vagy ilyent a kiál hasonlításban, azt sem ballgatbatjuk el,
vosilag megvizsgáltassa m agat; mert már előforduló nehézségek megoldása megkíván; lítási bizottság készítsen? 3. Kiállítási tár hogy bazáuk akárhány vidékén bálásb tere
hónapok óta nagy bú-komorság vett rajta b) a hegedű és gordonka előkészítő osz gyai elhelyezésére küld-e szekrényt; ba nyílik a gyümölcs, mint a selyemtermeléserőt s agybantalmak mutatkoztak rajta. A tályaiba felvétetnek mindazok, akik né- igen, mily nagy a szekrény és mily alakja uek. Például csak megyénket hozom föl.
vau? 4. Eladó-e a kiállítási tárgy és mi Ismert dolog az uálunk, hogy Baranyának
„H ungáriádba szállt. .Szerdán sürgöny ér
mikép már az illető hangszerrel foglalkoz
kezelt Pécsre, mely szerint Wachauer a tak. Minden jelentkező növendék egyszer ez utolsó á ra ? 5. Milyen kiállítási kitün
csakis déli része alkalmas a selyemterme,,Hungáriádból hajadontóvcl megszökött s s miudenkorra 5 frt. felvételi-, továbbá tetésekben részesült már? 6. Kívánja-e, lésre s bármint erőltessük is a dolgot eset
hogy
valamelyik
munkatársa
a
bíráló
bi
nyomtalanul eltűnt. Azóta keresi a reud
leg a hegyháti járásban, a legjobb eset
évenként 1 frt beiratási és 50 frt. tandíjat
őrség, de ereduiéuytelcnül.
fizet. A tandíj két egyenlő részletben fize zottságnak esetleges kitüntetése végett be ben is még fél siker sem fogja jutalmazni
jelentessék
;
ba
igen,
kérjük
e
munkatárs
fáradozásunkat. S csakis ezen körülmény
— Halálozás Széli Dezső 10 ik huszár tendő, u. m. a felvétel napján és február
nevét? 7. Esetleges kívánságai?
nek lehet betudni azon statisztikai különb
ezredbeli hadnagy, kinek a lóról történt hó 1-én. A tanórák a középiskola oktatási
séget is, melyBzerint mig a siklósi járásban
idejének
tekintetbe
vételével
fognak
megszereucsetleu le estéröl már megemlékez
1267 család foglalkozik selyembernyótetünk, 6 napi szenvedés után meghalt 4 én. állapittatni. Bővebb értesítést az orsz ni.
nyé8ztéssel, addig a pécsváradiban 18, a
Temetése 6-án, d. u. 5 órakor történt a k. zene- és sziunmvészeti akadémia igaz
Közgazdaság.
hegyhátiban uicg csak alig 6 család talál
a katonai kórházból. A boldogult a ,,Péc.-i gatóságánál nyerhetni: Budapesten, Aukozik, kik saját kárukon akarnak meg
Atbléta Club" tagja lévén ; a club tagok drássy ut 67. sz. alatt.
GyllmölcsészetUnk érdekében!
győződni arról, hogy az ö vidékük a selyem
koporsójára díszes köszörűt tettek. A da
— A r Fünfkirchner Zeitung" felelős
(▲ kormány figyelmébe ajálva)
termelésre kedvezőtlen. Mig mindezzel szem
liás, tiatal tiszt halala városszerte nagy szerkesztését L e n k e i Lajos, a lap eddigi
ben azt tapasztaljuk, hogy nincs a megyé
részvétet keltett. Nyugodjék békébeu.
El vagyok ugyau reá készülve, hogy
főszerkesztője vette át.
nek oly része, sem pedig oly zuga, a bol
— Távozó tanár. Verböczy István
— A balokányi uszodában uj intézke jelen soraim sem fognak valami kiváló egyik vagy másik gyümölcsnem elfogad
zircz-cziszterczi ta u a r— mint értesülünk — dés tétetett. A nőknek eddigi szokás sze sikert eredményezni s messze maradnak ható sikerrel ne tenyésznék. Pedig ily kö
a tanév végével elhagyja városunkat s rint d. e. 8 órától 11 ig állt rendelkezé azon óbaj megvalósításától, mely után min rülmény más megyékben nem lehet. Nem
a tanszéket és plébániára megy. Az érde sűkre az uszoda; ezentúl délután is hasz den gyümölcsész sóvárog; s mégis egy szabad tehát ezen előnyt közönynyel elnézni
benső sugallat folyton ösztönöz arra, hogy
mes férfiú távozása nagy veszteség lesz nálhatják a tűrdöt és pedig 1 órától 3 és
s a természet adta kedvezményt egysze
meggyőződésemnek ismételten kifejezést
főgimnáziumunkra. Tisztelte, szerette min
*/8 óráig. Az uszoda bérlője családi jegye
rűen ignorálni, hanem magának a kor
adjak.
mánynak volna teendője a kezdeményezés
deuki. Miut tauár példásait állotta meg a két bocsátott ki 5 írtjával egész idényre.
Nemcsak nálunk vau az úgy, hanem
gyeplőjét a kézbe venni 8 az amúgy is
helyét. Nemcsak az ész művelésére, de a
— Uj vízvezetéki vállalkozó A napok uiiudeu előre haladtabb államokban is gya
lidéreznyomás alatt levő gyümölcsfatenyészs/iv uemesitésérc is kiváló goudot torditott.
ban fejezte l»e C z e I e r i n Mátyás buda korolják azon szokást, hogy a kormány a tést fölszabadítani.
Nemcsak tanított, mint a tanárok legna
gazdászat és ipar egyes ágait erkölcsi és
pesti
vállalkozó
a
város
fölmérését.
Czelerin
Neui kérüuk tehát sem részrehajlást,
gyobb része, de nevelt is. Bátran elmond
anyagi befolyásával támogatja s azok fej
sem protekeziót, de még csak valami kü
hatjuk, hogy nem volt a pécs. gimnáziumnak szintén konkurrál az uj vízvezeték elkészí
lődését
és
átaláuositását
minden
rendelke
lönleges kedvezményt sem, midőn a gyüolyan tanára, a ki a magyar irodalom tésére.
zésére álló eszközzel előmozdítja. S ezen
történetet oly szépen, olyan bazafiuijelke
— Uj gyilkoló szerszámot talált fel egv támogatás annyival is iudokolt, mert befo mölcsészetet a kormánynak megérdeuilett
Hedéssel adta volna elő, miut ö. O volt Hiram Maxim nevű amerikai, melynek lyása alatt egyik-másik iparág Icudülctet meleg pártfogásába ajáljuk. Nem vádolhat
senki bennünket tán szenvedélyszülte rög
a gimnáziumi „Ö n k é p z ö k ö r u megterem titkát a mi közös hadUgymiiiisztcrűnk meg
nyer, egészséges tejlödésuek indul s a
tője s éltetője. Nem egy uagynevü ember vette Egy olyan golyószóró puska ez, a nemzeti közvagyonosodásnak újabb és újabb eszmével. midőn a kormányt arra kérjük,
vált ki tanítványai sorából, kiknek dicső melynél, mint mondják, félelmesebb fegy fonásává válik. A haladás jeléül tekint hogy csak legalább is annyi kiadást for
ver eddig nem volt a világon. Perczeukin? hetjük tehát uáluuk is azon egyes mozza dítson a gyümölcsészet emelésére, mint a
sége az ö érdemeit hirdeti fennen s bau
gosau. A társadalmi téreu is csak elisme batszáz golyót lehet vele lőni, mégpedig natokat, melyek kormányi fölkarolást és mennyit a selyemtermelésre fordit.
réssel emlékezhetünk meg róla. A hol olyan pontossággal és biztonsággal, hogy támogatást jeleznek.
Nem kérünk mi holmi nagyszabású
hazafias mozgalomról volt szó, mindig ott a feltaláló a Bécsújhely mellett tartott
Csakhogy ezen támogatásnak akkor apparátusokat vagy költséges berendezé
próbagyakorlatokon
hatszáz
lépésről
kilőtte
láttuk az elsők között. Derék, tehetséges
vau igazán gyakorlati értéke, ba beszá seket, hanem rendezze egyszerűen és kö
és uemes szivü lértiu. Lelje jutalmát ta- a saját ucvét a czéltábláu. Szemmel néni molva a helyi körülményekkel a természe vetkezetes erélylyel a községi faiskolák
uitTnuyai hálás megemlékezésében mind- lehet követni a gyorsaságot, a mint a lyu tes folyamat segittetik elő, vagy pedig ügyét, fektesse annak szervezését egész
annyiunk elismérésében, s tiszta és jól kak egymás mellé sorakoztak a deszkában egyik ágnak fejlesztése a másik ágnak séges alapra s juttassa érvényre azon
végzett tanári pályafutásának öntudatában. és olvasható nagy betűket formáltak : Hiram rovására nem történik.
elve t, hogy minden községi faiskolából
Maxim. Nincs az a bösi csapat, a mely a
Az Isten áldása legyen vele!
így például nyilvános dolog az, hogy évenkint legalább is annyi nemesített cse
gyilkoló gép előtt megállani bírjon; a go
— Fürdői tudósítás. Harkány, 1888. lyószóró puska kezeléséhez szükséges ba kormányunk a selyeuiteruiclésf országosan mete kerüljön ki, mint a mennyi az egyes
terjeszteni törekszik s nem kiméi sem községek befásitásitására szükséges. Ne
junius 6-áu. Fürdöveudégek száma mai rom ember pár perez alatt megtud sem
elégedjék meg holmi csinált adatokkal 8
napig 444 személy. Átutazó vendégek száma nősíteni bárom zászlóaljat, mely a tüzvonalba erélyt, sem költséget, csakhogy annak ügye
ne legeltesse szemeit a papiron levő szép
elömozdittassék.
mai napig 1402 személy.
kerül. A hadügyminisztérium barmincz da
A mily dicséretre méltó c szándék és számú csemetékre, hanem hasson oda, hogy
— Kirándulás. A „Pécsi Dalkoszoru" rabot rendelt meg ez amerikai emberölő törekvés, nem kevésbé koronázza azt a ezek a valónak meg is feleljenek, vigye át
juuius bó 17-én az Uszögbi erdőben saját eszközből s egyelőre a krakkói és przemysli siker is; mert a miniszteri meghatalmazott ez ügyet a felelősség terére s adja át ma
alapja javára dal- és tánczczal egybekötött sáuczokat látja el velők. — Reszkess kozák . jelentése szeriut mig 1880-ban alig foglal gát a faiskolát magasztos rendeltetésének.
kirándulást rendez. A séta- és tánezzenét
Már pedig ba az egyes honpolgárok
__ Tűzvész volt május hó 30-án Lip- kozott azzal az országban 1059 család,
Jónás Jáuos közkedvelt uépzenekara tel
addig 1887-ben már 28145 re emelkedett részéről az adót fizetni hazafias kötelesség,
jesiti. Este görögtüz-világítás mellett egy tódon. Délutáu 5 órakor vigyázatlauságból azok száma s mig akkor alig termeltetett úgy a kormány részéről is viszont az egyes
a kéményen át kigyulladt Knezevits Tá„népfölkelő zenekar" diszFölvonálása. Este
conak zsupszalmával fedett lakóháza; a I országosan 100 métermázsa, ezidöszerint iparágak fölkarolása által ezen fizetéské
7 órakor több léghajó, köztük egy óriási tűz csakhamar átcsapott a melléképületekre, I Magyarországban 4515 métermázsa gubó pességet emelni s ezzel az adóalapot bő
„Hungária" bocsáttatik föl. Belépti dij
viteni, legalább is ugyanaz.
innen a szomszédos házak és melléképü termeltetik.
Llebbald Béni.
személyenkint pártóló tagoknak 20 kr.,
Ezen adatok eléggé világosan mutatletekre, elhamvasztván Knezevits Dragoljó I
nem tagoknak 30 kr. Jegyek előre váltha és Petrovits Dómján házait, melléképületeit, | ják, hogy a kormányi támogatás nem volt
tók Gyimotbi Gyula, Alt és Böhm és Her-

23-ik szám.

Gabona-árjegyzők
Pécs sz. k. városában 1888 évi junius 2-án
tartott hetivásárról.
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felelős szerkesztő.

főmunkatárs.

Hirdetések.
Hirdetmény.
Alulírott közhírré teszi, hogy a H ő
s i n y e r F e ren c * p é c s i b ő rg y á ro n cső d 
tö m e g é h e z tartozó áruk, és pedig:
1) 221 db talpbör (terzen)
4988 írtra brcsílvf
2) 137 db barkás, sima és vé
res tehénbör 213 klg. . . . 1069
3) 70 db bocskor bőr (zugos)
522 klg......................
730
4) 32 db barkás és sima lóbőr 143 klg..............................226
5) 47 db barká8,sima és vixes
borjubőr 49 klg................... 122
6) Raktáron levő egyéb áruk
u. m .: színes bélés bőrök,
tarisznya-, kötény-, szatytyán-, zerge-, ihar- és ván
kos-, úgy felszabott talpés felső bőrök, tebénször,
bőrbuiladékok, fonalak ,
szíjgyártó spárgák, czipész
és szíjgyártó kellékek és
szerszámok —■ összesen . 1966 „ „

zá rt a já n la ti árverés
utján készpénzfizetés mellett eladatuak.
A zárt ajánlatok alólirot;nál f . é v i
j u l i u s h ó 1 4 - d ik é n e k d é li 1 2 ó r á já ig
nyújtandók be s az ajánlathoz a megvenni
szándékolt árútétel fenebbi becsáráuak 10°/0
csatolaudó, illetőleg az alulírottnál leteendő.
Az ajánlatok az égés/, árúkészletre
vonatkozólag is a fenebbi tételek szeriut
részletezve leteendők, — de a fenti egyes
tételekre önálló ajánlatok is elfogadtatnak.
A csőd választmány az árúk eladása
tekiutetébeu szabadon határoz, a beérke
zendő ajánlatokhoz kötve nincs.
Az árúkészlet részletes jegyzéke alul
írottól megszerezhető, az eladás egyéb
feltételeire nézve közelebbi felvilágosítást
alulírott ad, kinek közbejöttével az árú
raktár julius 1-től 13-ig a délutáni órákbau
megtekinthető.
A raktáron levő b o e sk o r -k é s sle t,
s z e r s z á m - ( b la n k ) b ő r ö k és g é p s z ija k
tőlem a z o n n a l s za b a d k é zb ő l megve
hetők.
Pécsett, 1888. juniu3 8.

Fischer Ferencz,
ügyvéd, tömeggondnok.
1908
tkv. 1888. ,k l-

Árverési hirdetmény.
A pécsi kir. törvényszék miut tlkvi
hatóság közhírré teszi, hogy Runge Ferencz.
pécsi lakös végrehajtatnak Kovács Ferenc/,
és Kovács Autal pécsi lakósok végrehajtást
szenvedő elleni 75 frt tőkekövetelés é»
járul, iránti végrehajtási ügyében a pécsi
kir. törvényszék területén lévő Pécs szab.
kir. város határában fekvő a pécsi 4490.
sz. tjkvben felvett 2496. bszsz. 32. sorsx.
házra, udvartérre és 2497. bszsz. kertre
1525 írtban; a pécsi 3857. sz. tkjbeu (el
vett 3652. bszsz. szőlőre 606 írtban ezen
nel megállapított kikiáltási árban az ár
verezést elrendelte és hogy a fennebb meg
jelölt ingatlan az 1888. évi jú n iu s hó 30-ik
n a p já n d é le lő tt 10 ó ra k o r P é c se tt a k ir.
tö rv é n y sz é k tk v i ira ttá ré b a n megtar
tandó nyilvános árverésen a megállapított
kikiáltási áron alól is cladatni tog.
Árverezni szándékozók tartoznak az
ingatlanok becsárának 10%-át vagyis 152 írt
50 kr. és 60 írt 60 krt készpénzben, vagy
az 1881: LX. t. ez. 42. fi ában jelzett
árfolyammal számított és az 1881-ik évi
november bó l*én 3333. sz alatt kelt
igaz8ágügyminiszteri rendelet 8. fi-ában.
kijelölt óvadékképes értékpapírban a ki
küldött kezéhez letenni, avagy az 1881 í
,LX. t. ez. 170. fi-a értelmében a bánat
jpénznek a bíróságnál elöleges elhelyezőlséről kiállított szabályszerű elismervényt
|á tszolgáltatni.
I
Kelt Pécsett, 1888. évi február bő 8-ik
napjáu a pécsi kir. törvényszék mint tlkvi
I hatóság.

i

Boyyay Ponqracz,
k r ir.rv-r.r-ki l.iró

23-ik
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Árverési hirdetmény.
Árverési hirdetmény.

lár. 1887 1

Árverési hirdetmény.
A pécsi kir. törvényszék mint tkvi
hatóság közhírré teszi, hogy özvegy Meterle
Józsefné hásságyi lakos végrehajtatónak
Kitz János és oeje Bachusz Anna pécsbáuyatelepi lakósok végrehajtást szenvedő
elleni 115 frt tőkekövetelés és járulékai
úgy 54 rt 74 kr. töke és járulékai iránti
végrehajtási ügyében a pécsi kir. törvény
szék (a pécsi kir. járásbíróság) területén
lévő Magyarsóróson fekvő a magyarsórósi
308. sz. tjkvben felvett 1344/93 hszsz.
szőlőre 86 frt kikiáltási árban 1470 bszsz.
szplöre 326 frt kikiáltási ájban és 1344/28
szőlőre 84 frt kikiáltsási árban az árverést
elrendelte, és hogy a fennebb megjeöllt ingat
lan az 1888. évi au g u sztu s hó 1-sö n a p já n
d.e. 10 ó ra k o r Magyarsórós község házánál
megtartandó nyilvános árverésen a meg
állapított kikiáltási áron alól is eladatni
fog.
Árverezni szándékozók tartoznak az
iugatlan becsárának 10®/o-át vagyis 8 frt
60 kr., 32 frt 60 kr. és 8 frt 40 krt kész
pénzben ; vagy az 1881. 60. L ez. 42. §-ában
jelzett árfolyammal számított és az 1881.
évi november hó 1-én 3333. sz. a. kelt
igazságügyminiszteri rendelet 8. §-ában
kijelölt óvadékképes értékpapírban a ki
küldött kezéhez leteni, avagy 1881. 60. t.
ez. 170. §-a értelmében a bánatpénznek a
bíróságnál előleges elhelyezéséről kiállított
szabályszerű elismervényt átszolgáltatni.
Kelt Pécsett, 1888. évi hó április 18-ik
napján a pécsi kir. törvényszék mint tkvi
hatójág.

I
Alulirt kiküldött végrehajtó az 1881.
A pécsi kir. törvényszék miut tkvi | évi LX. t. ez. 102. §-a értelmében ezennel
hatóság közhírré teszi, hogy Gadó András közhírré teszi, hogy a dárdai kir. járásbíró
pécsi lakós végrehajtatónak Gadó György ság 2885/1887. számú végzése által KassaSzékics pécsi lakós végrehajtást szenvedő niu Dragiuya és társai végrehajtatok javára
elleni 50 frt tőkekövetelés és járulékai Kassaniu Sztevo és társai ellen 620 frt
iránti végrehajtási ügyében a pécsi kir. 49 kr. töke és jár. követelés erejéig el
törvényszék (a pécsi kir járásbíróság) te rendelt végrehajtás alkalmával biróilag le
rületén lévő Pécsett fekvő a pécsi 1030. sz. foglalt és 333 frt 50 krra becsült 107
tjkvben felvett 477. számú házra, 1528. kereszt búza, 650 klgr. rozs és 7 iáncz
hszsz. kertre 915 frt becsárban; a pécsi kukoriczafölduek terméséből álló ingóságok
5731. sz. tjkvben felvett 4511. hszsz. keitre nyilvános árverés utján eladatuak.
Mely árverésnek a 2196/1888. sz. kikul
9 frt becsárban ; a pécsi 4540. sz tjkvben
felvett 4514 b és 4514 a hszsz. kertekre dést rendelő végzés folytán a helyszínén,vagy
53 frt becsárban az árverést 915 frt, 9 frt és is Lipován végr. szenvedők lakásán leeudö
53 frt ezennel megállapított kikiáltási ár eszközlésére 1888-ik évi ju n iu s hó 14 ik
ban elrendelte, és hogy a fennebb meg napjának délelőtti 10 órája határ
jelölt ingatlan az 1888. évi junta* 26. időül kitüzetik és ahhoz a venni szándé
n a p já n d. e. 10 ó ra k o r Pécsett a tkvi kozók ezennel oly megjegyzéssel hivatunk
irattárban megtartandó nyilvános árverésen meg, hogy az érintett ingóságok ezen ár
a megállapított kikiáltási áron alól is el verésen az 1881. évi LX. t. ez. 107. §-a
értelmében a legtöbbet ígérőnek becsáron
adatni fognak.
Árverezni szándékozók tartoznak az alul is efadatni fognak.
Az elárverezendő ingóságok vételára
ingatlan becsáráuak 10°/,-át vagyis 91 frt
50 krt, 90 k rt: 5 frt 30 krt készpénzben, az 1881. évi LX. t. ez. 108. § á-ban meg
vagy az 1881. évi LX. t. ez. 42. §-ábau állapított feltételek szerint lesz kifizetendő.
Kelt Dárdá, 1888. évi junius hó 1 éu.
jelzett árfolyammal számit tt és az 1881.
évi uovember hó 1-én 3333. sz. a. kelt
S c h ö n b e r g e r S á m u e l,
igazságügyminiszteri rendelet 8. § ában
kir. bir végrehajtó.
kijelölt óvadékképes értékpapírban a ki
küldött kezéhez letenni; avagy az 1881.
LX. t. ez. 170. § a értelmében a bánat
Magyar háziasszonyaink
pénznek a bíróságnál előleges elhelyezé
séről kiállított szabályszerű elismervényt
átszolgáltatni.
Kelt Pécsett, 1888. évi mártius hó 6.
Minden magyar háztartásban
napján a pécsi kir. törvényszék miut tkvi
hatóság.
divattá vált már a

figyelmébe!

B ogyay P o n g rá c z ,

L u k r íts I s tv á n ,

kir. törvasóki l>iró.

kir. türvftzéki b.
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Árverési hirdetmény.
S z a b a d - S z e n t - K i r á l y nagyközség elDIjdrósdga
részéről ezennel közhírré tétetik, hogy a község tulajdonát képező

s li£

m a g y a r

g a z d a s á g i

■ V fo lyó évi ju liu s hó 1-én
tartandó nyilvános árverésen, Szabad-Szt-Királyon a község házánál, a leg
többet ígérőnek bérbe fog adatni.
Szabad-Szt-Királyon, 1 8 8 8 . május 28-án.
OLTH GYÖRGY,
BERNATH FER EN C Z,

K ü ls ő v á o z l- ú t 7 . s z á m .

1971

Mohácsi járás föszolgabirájától

k. i 18H8.

Pályázati hirdetmény.
M ohács n. k ö zségben ujonan rendszerestfett 50 ) frt évi fizetéssel javadl.i
mázott Il-o d je g y z ő i á llá s f. évi junius hó 26-ik napjának délelőtti 9 órájakor lóg
Mohácson a n. község tanácstermében megtartandó választás utján betöltetni.
Felhivatnak pályázni óhajtók, miszerint az 1883-ik évi I. tt ez. 6 ik §-ábto
előirt okmányokkal felszerelt kérvényeiket bezárólag f. évi június bó 25-ik napjáig
alulirtnál nyújtsák be.
Később érkezett kérvények figyelembe vétetni nem fognak.
Mohács, 1888. évi május 20-áu.
S e 3 r
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Árverési hirdetmény.
A pécsi kir. törvényszék mint tkvi
hatóság közhírré teszi, hogy Negele Ferencz pécsi lakos végrehajtatónak Horváth
István pécsi lakós végrehajtást szenvedő
elleni 100 frt tőkekövetelés és járulékai
iránti végrehajtási ügyében a pécsi kir.
törvényszék területin lévő Pécs sz. kir. város
ban fekvő a pécsi 494. ez. tjkvben felvett
813. bsz. 542. sorszáma házra és belsőségre,
az árverést 1500 frt ezennel megállapított
kikiáltási árban elrendelte; és bogy a
fennebb megjelölt ingatlan az 1888. évi

ju liu s hó 24. napján d. e. 10 órakor
Pécsett a törvényszék árverési helyiségé
ben megtartandó nyilvános árverésen a
megállapított kikiáltási áron alól is eladatni
fog.
Árverezni szándékozók tartozuak az in
gatlanok becsárának 10°/0-át, vagyis 150 frt
készpénzben, vagy az 1881. LX. t.-cz.
42. §-ábanjelzett árfolyammal számított és az
1881. évi november hó 1-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 előleges
elhelyezéséről kiállított szabályszerű elis
mervényt átszolgáltatni.
Kelt Pécsett, 1888. évi ápril bó 14.
napján a pécsi kir. törvényszék mint tkvi
hatóság.

B ogyay P o n g rác z ,
kir. törvazéki bíró.

a j o

s ,

Első Pécsi Temetkezési Intézet „KegyeletÖ - p d s ta . u t c z a 2 2 - i k s z á m
elvállalja a

te ia a e tlr e z ó s e lo

ren d ezését

a tulajdonát képező frauezia minta azeiiut épített diazea légmen) én üveg- éa nyitott halottas
kocsijaiban, itt helyben és vidékre, olcsón éa legazebb kivitelben.

Díszes ravatalozá
sok felállítását
m in d e n o s z tá l y h o z .
A halottak szállítását minden
irányban.
Raktár érez- és fakoporsókból, szemfedőt, airkoazoruk, férfi- éa női halottas ruhák.
A pontos kivitelért az intézet alolirott tulajdonosai kezeskednek :
Hoffman Károly.
EdhofTer Ferencz
Hártl Ferencz
Szigriszt János,
Kindl Ferencz.
Lauber Rezső
Gindl Alajos rendező.

Vau szerencsém a nagyérdemű közönség becses tudomására hozni, bogy a Kolóniában hosszú évek óta birt
üzletemet felhagytam es saját házamban P é c se tt, fö utc/.a 33. 8 /ám a la tt (budai városrész)

BA Y ER FE R E N C Z
/

bejegyzett ezég alatt

fűszer-, [rövidáru- és zom ánczozolt k o n y h á id é n )/-ü zletet
nyitottam, mely mellett W e id in g rr F c re n c z-fé le g ő z -h e n g er m a lm á n a k lis z t- r a k tá r á t bírom .
Eddigi jő hírnevemre, melyre mindig jő éa ponton kiszolgáltatás állal tettem szert, kérem a nagyérdemű közön
séget, ezen bizalmat uj üzletemre is átruházni, melyet ezeulul is miudeu tekintetben kiérdemelni törekszem.
*3“ 3)
Kiváló tisztelettel

IBa 3 r e r r e i e n . c z . y

bíró.
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főszolgabíró.
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Árverési hirdetmény.
A pécsi kir. törvényszék miut tlkvi
hatóság közhírré teszi, bogy Thomás Mári
birjáni lakós végrehajtatónak Vidakovits
György birjáni lakós végrehajtást szenvedő
elleni 20 frt tőkekövetelés és járulékai
iránti végrehajtási ügyében a pécsi kir.
törvényszék (a pécsi kir. járásbíróság)
területén lévő Birjánban fekvő a birjáui
212 sz. tjkvben felvett 60. sz. házra 400 frt
becsárban; a 661 a szm. szántóföldre 60 frt
becsárban, az árverést ezennel megáliapi
tott kikiáltási árban elrendelte, és bogy
a fennebb megjelölt ingatlan az 1888. évi

im

j.f y .ö ,

g é p g y á r a

B u d a p e st,

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

italm érési-, v á sá rjo g és eg y bolthelyiség
folyó évi julius hó 1-től, illetve tolyó évi október hó 1 -töl kezdve 37,,
illetőleg 37. évre,

valamint előnyükén állítja elő

G R O S S M A N N és R A U S C H E N B A C H

LENCK-KÁVÉ
használata s nemcsak azért, mert
magyar gyártmány , hanem mivel a
Lenek-kávé aroma, illat és alkat
részek kifogástalan minősége te
kintetében fölülmúlja a kereskede
lemben előforduld összes pótkávékat.
Igenek-kávé kapható minden
fiiszer- és csemege-kereskedésben,
s a hol a készlet már elfogyott
volna, a t. közönség követelje mint
magyar gyártmányt 1 - a soproni gyár
képes a legnagyobb megrendelé
seknek is eleget teiini.
Minták kivánAtru ingyen és
bérmentve.
P écsett, a gyéj- képviselője:

gépeknél.

Árjegyzékek kívánatra.

ju liu s hó 20. napjáu d. e. 10 órakor Bír
jánban a község házánál megtartandó nyil
vános árverésen a megállapított kikiáltási
áron alól is eladatni tog.
Árverezni szándékozók tartoznak az
ingatlan becsárának lO°/#-át, vagyis 40 frt
és 6 frt készpénzben, vagy az 1881. LX. t.
ez. 42. §-ábau jelzett árfolyammal számí
tott és az 1881. évi november hó 1-én 3333.
sz. a. kelt igazságügyminiszteri rendelet 8.
§ ában kijelölt ovadékképes értékpapírban
a kiküldött kezében leteuni, avagy az 1881.
év 60. t. ez. 170. §-a értelmében a bá
natpénznek a biróságuál előleges elhelye
zéséről kiállított szabályszerű elismervényt
átszolgáltatni.
Kelt Pécsett, 1888. évi ápril bó 5-ik
napján, a pécsi kir. törvényszék mint telek
könyvi hatóság.

L u k r its I s tv á n ,
kir. törrazéki b.

Nyomatott ’Jlizs J ő isel könyvnyomdájában.

