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E L Ő F IZ E T É S I D l):
Postán tag} Pécsett házhoz küldve:
KGÉ8Z ÉVRE 5  firt — kr. 
EÉ L ÉVRE 2  „  5 0  „  
NEGYED ÉVRE 1 „  2 5  „  

K U Y E S  S Z Á M  1 0  k r .

.'tgjeltiik sildéi szombaton.
Egyea m ám ok kaphatók 

Weidlnger Nándor köny vker.
(Stéehényt tór.) PÉCSI FIGYELŐ.

S z e r k e s z t ő s é g :
J á n o s - u tc z a  8 - ik  s z á m .

A lap szellemi részét illető közlemények és előfizetések a szerkesztőséghez, h irdetések  pedig a kiadóhivatalhoz intézendők.
Előfizethetni helyben: a kiadóhivatalban, K Ö SZL JÁN OS ürnál a városház épületben, LILL JÁN OS úrnál a budai külvárosban,

valamint a vidéken minden póstahivatalnál.
a  d  a  t  n  »

H IR D E T É SE K  A R A :
Egy öt hasábon petit aor egy
szeri megjelenéséért 6 kr., 
3>ssoriért 5 kr., 10-sseriért 

4 kr. fizetendő.
Minden hirdetés után 30 kr. 

bélyegdij fizetendő.

A nyilttér I petit sora 10 kr. 
A hirdetési díj előre fizetendő.

K ia d ó h iv a ta l :
J á n o s - u tc z a  8 - ik  s z á m .

K é z i r a t o k  v i s s z a  a. •  a

A parlamenti ülésszak 
elején.

A honatyák ismét egybegyűltek. 
Megélénkültek a Sándor-utczai palota 
helyiségei; sürgés-forgás mutatkozik 
a folyosókon; a hirlaptudósitók pad 
jai tömve vannak, a közönség ellepi 
a karzatokat, a buffet is megtelik, sőt 
az ülésterem is megnépesül. A képvi
selők megéljeuzik pártjuk vezérét, az 
uj minisztert és az uj kollegákat.

Még néhány napig fog tartani míg 
újra belejönnek az uj kerékvágásba 
és az ügyeket annak rendje és módja 
szerint lebonyolítják.

Négy hóuapig tartott a pihenő. 
Egy részük joggal és méltán vonulha
tott vissza, büszke öntudattal járulha
tott választói elé, hogy beszámoljon 
nekik azzal amit végzett, a mivel érde
mesnek mutatta magát arra, hogy az 
ország egyik kerületét képviselhesse. 
Megtett mindent, ami erejéből telt.

Más része a honatyáknak a dolog 
könnyebb végét fogta meg! El elné
zett néha az ülésekre, szavazott is, ha I 
épen úgy hozta e véletlen, de aunál 
pontosabb volt akkor, mikor a diurno- | 
mok fölvételéről volt a szó.

Minek is fáradtak volna.
A mi jólelkü magyar-népünk úgy 

se bántja őket; szeret politizálni, de J 
akár hányszor elejti egy olyan jogát, | 
melyről semmi körülmények közt sem j 
volna szabad lemondania.

A polgároknak nem csak joga, j 
hanem kötelessége is, hogy legéberebb 
figyelemmel kísérje a képviselőház te- j 
vékonyságút általában, és különösen i 
azon tagnak működését, kit ők küld- I 
tek a törvényhozó testületbe.

Nem elég ha megnyugszunk ab- i 
bán, hogy kedvencz fővárosi lapunk 
vezérczikke mit tartalmaz, nem szabad ! 
megelégednünk azzal, hogy olvassuk 
ezeket a czikkeket, a „fekete" mellett > 
élvezzük az érdekesebb gyűlésről irt j 
karczolatokat és komoly tudósításokat, i 
figyelemmel kell kisérnünk a törvény- ! 
hozás egész tevékenységét, érdeklőd
nünk kell a javaslatok és indítványok 
iránt úgy mint a viták és határozatok j 
iránt.

Hogy ez az érdeklődés eddig 11a- j 
gyobbára szunnyadozott, annak elég 
példáját láthattuk.

Csak tekintsünk azon élénk moz- | 
galomra, melyet a regále-megváltásé | 
ról szóló törvényjavaslat keltett és 
azonnal láthatjuk, hogy közönségünk 
tud érdeklődni az alkotmányos élet 
minden mozzanata iránt, de csak akkor 
tanusitja ezt az érdeklődést valójában, 
mikor a dolog nagyon égeti az egye
sek bőrét. A regale tulajdonosok indí
tották meg a mozgalmat és ők tartják 
ébren a figyelmet, és csak miután a 
különféle törvényhatóságok az ügyhöz 
szóltak, terjedt az érdeklődés a nagy
közönség minden rétegében.

Pedig az volna helyén, hogy a 
polgárság minden ügyet tartson szem
mel ; ép oly komolyan foglalkozzék a 
politikával mint a hogy foglalkozik az 
angol nép: nem elég a „korcsma po
litika", hanem az a komoly megfontolt 
elmélkedés szükséges, inelylyel figye
lemmel kell kísérnünk az államháztar
tásban, a közgazdaságban és a politi
kai ügyekben általában előforduló ese
ményeket.

A regále-megváltás.
Amint csuk újra megnyílt az ország- 

gyűlés, a kormány sietett két türvényja 
vaslatot terjeszteni elő. Az egyik azt módja 
ki, hogy az italmérés joga ezentúl állami 
jövedék lesz, a másik pedig afelől intéz
kedik, bogy azok, akik eddig az italmérési 
jogot mngántulajdouul bírták, valamiképen 
kárpótol fussanak.

Ez Ugygyel körülbelül két bönap óta 
állaudöau foglalkozik a sajtó és a közvé
lemény; batrau föltehetjük bát, bogy a 
közöuség ösmeri az első tervezetet, mely 
annyi jogos ellenvetésre szolgáltatott okot. 
A kormány be is látta, bogy azt uem vi
heti keresztül, az országgyűlés elé terjesz
tett javaslatában tehát lényeges módosítá
sokkal találkozunk. Az uj javaslat jobb a 
réginél, nevezetesen méltányosabb intézke
déséket tartalmaz a regále-tulajdonosokkal 
szemben.

Legtöbb kifogás volt az ellen, bogy 
a megváltási összeg kiszámításának alap
jául az 1882— 188G-ki öt év jövedelmi át
laga vétetett. Ez az elv az uj javaslatban 
is feutartatik ugyan, de annyi kivétellel, 
bogy aki ez által igen nagy károkat szen
vedne, érdemesnek tarthatja a nyújtott ki
vételes utakou megkeresni a veszett fej
szének a nyelét. Nevezetes módosítás to
vábbá, hogy az igy megállapított tiszta 
jövedelemből nem 2 0 , hanem csak 15 szá
zalék vouatik le kezelési költség fejében.

Változatlanul maradt ellenben a régi 
javaslatból, bogy a regále hasznosítására 
szolgáló épületek közül csakis azok váltat
nak be, melyeket a pénzügyminiszter jó
nak lát, 8 bogy a kárpótlási összeg nem

készpénzben, hanem papir-értékU kötvé
nyekben adatik ki. A múltkori javaslatra 
nézve számításunk az volt, hogy annak 
folytán a regále - tulajdonosok körülbelül 
25 százalék töke veszteséget szenvednek. 
A módosított javaslat alapjáu számítá
sunk ez :

Egy, évenkint átlag 1000 irtot jöve
delmezd -  8 igy 20 .0 0 0  frt töke értéket 
képviselő regále-jogu:V levonandó kezelési 
költség czimén (mely valójában legfölebb 
5 százalékot tesz) 15 százalék, tehát a 
maradék 850 frtnyi összeg szorozva busz- 
szál, vagyis 17.000 frt teszi a megváltási 
összeget. Ezt azobau uem adják ki kész
pénzben, hanem papir-értékU sorsolási köt
vényekben, melyek vagy 5 százalékkal 
kamatozuak, s akkor adó jár utánok.

E kötvények árfolyama semmi esetre 
sem fogja meghaladni az adómentes 5 szá
zalékos papirjáradékot, mely most 91—92 
közt mozog, sőt minden valószínűség sze 
rint, legalább az első időkben, a 100 fitos 
névérték alig fog jelenteni 90 fitos való
ságos értéket.

Vagyis a 20.000 fitos jog valóságos 
megváltási összege ki fog tenni 15.300 
irtot. A mi pedig a jövedelmet illeti, a
17.000 fit névértékű váltsági kötvény — 
akár adózó 5 százalékos, akár adómentes 
5 és fél legyen az, — tényleg 4 és fél 
százalékot fog kamatozni, vagyis a re- 
gáletulajdonosnak az egykori 1000  frt — 
vagy adó levonása után 900 írt — jöve
delme helyén lesz csak 765 frt tiszta jö
vedelme. A károsodás tehát tökében 18— 19 
jövedelemben 13—14 százalék.

E károsodás még tán elfogadható 
lenne, ba az a közönség javára esnék. De 
a dolog, fájdalom. Nem úgy áll. Az ital- 
uiéröktöl, kezdve a legkisebb szatócson 
és ezukrászou, szed akkora engedélydijat, 
mely majduem teljesen föléri azt az össze
get, mely eddig az italmérési regále czi* 
mén befolyt, ezentelül kreál egy hektoli- 
tereukiut megszabott italmérési adót, mely 
a már is alig elviselhető ital-togyasztási 
adókat ismét tetemesen növeli. A regále- 
megváltás tehát a fogyasztó közönséget és 
az ipart uemhogy megszabadítaná egy kö
zépkori kiváltság nyűgétől, hanem még 
újabb és uagyobb terheket ró rá.

E gazdasági bátráoyokon kívül azon- 
bau vau e javaslatuak egy politikailag ve
szedelmes része is, az t. i. mely mindazo
kat, akik italméréssel foglalkoznak, ekzisz- 
teueziájuk tekintetében teljesen függésbe 
hozza az államkiucstár közegeitől, legfőbb 
fokban a pénzügyminisztertől. A korcsmá- 
rosok s a kormány ugyan eddig is megle 
betösen támogatták egymás létezését, de 
bogy ez függő viszony állandóvá és tör
vényessé tétessék, az még sem áll sem az 
egészséges politikai élet, sem a közmorál 
érdekében.

Egyszóval: az aj javaslat jobb ugyau 
valamivel a réginél, de még mindig any- 
uyira rossz, bogy kötelességtudó, lelkiös- 
uieretes ember meg uem szavazhatja.

Az ágostai evangélikus gyámintézet 
Pécsett.

A magyarországi ágostai evangélikus 
egyház világi és egyházi jeleseinek talál
kozási tere volt e hét elején városunk. Az 
említett egyház központi gyamiutézete tartá 
itt — ez idő szerint már 28-ik — köz
gyűlését, mely alkalomból nem csak azok, 
kiket a megjelenésre hivatalos tisztük kö
telezett, hanem az ország legkülöabözöbb 
vidékeiről jelentek meg evangélikus egy
házi férfiak, kiknek tömeges látogatása a 
kitűzött ezélt: a pécsi ev. egyházközség 
nem nagy számú biveiuek önbizalmát fo
kozni, áldozatkészségét erösbiteni s vallá
suk s egyházuk iránt való buzgóságukat 
növelni — hathatós módon előmozdította.

A közgyűlés vasárnap d. e. l/i H  
órakor tartatott :*z ev. templomban, hol elő
zőleg isteni tisztelet volt, melyen a gyám
intézeti közgyűlés alkalmából elmondani 
szokott lendületes szép oltári imát T á m e r  
János mondotta, a predikácziót pedig 
B o g n á r  Endre lovász-patouai lelkész 
tartotta. Az ájtatosság végeztével a gyám- 
intézet javára önkéntes adakozásból gyűj
tés eszközöltetett, mi 172 irtot eredmé 
nyezeit.

Az istentisztelet után kezdetét vette 
a közgyűlés. Z e 1 e u k a Pál elnök (mis- 
kolezi lelkész) a gyűlést megnyitván, be
jelenti, bogy világi eluöktársa: báró R a d 
v á n  s z k y Béla távirati utón fejezte ki 
sajnálkozását, bogy közbejött családi körül
mények miatt a gyűlésre el nem jöhetett, 
mely fölött a közgyűlés sajnálkozása jegyző
könyvileg és táviratilag is kifejeztetvén, 
az elnöki tisztre báró P r ó n a y Dezső 
egyetemes főfelügyelő kéretett tol, ki azt 
nagy éljenzések között el is fogadta.

Ezután az elnök beterjesztő jelenté
sét, tartalmas, szép beszéd kíséretében, 
fejtegetve abban a gyámintézet magasztos 
czéljait, melyek: a protestáns öntudat és 
részvét fülkeltése, az ev. egyházi és iskolai 
viszonyok javítása. Az ékesszólás fegyve
reivel bőven rendelkező szónok megkapó 
hévvel és erővel ecsetelte azou vesztesé 
geket, melyeket a magyarországi evau- 
gclikus egyház azért szenved, mert ele
gendő anyagi erővel nem rendelkezvén, 
igen sok ev. ifjú más vallásfelekezet isko
lájában idegen szellemet szív m agába; 
iskolák, templomok jó karban nem tartat
ván, tönkre mennek, egyes vidékek bivei 
nem tömörülhetvén egyházközségekké, kö
zönyösek lesznek egyházuk iránt, sőt attól 
el is idegenednek. Megrója, bogy ily 
szomorít viszonyok között, a helyett, hogy 
minden evaugelikus kezet fogna egymás
sal, egyes kerületek nem bogy előmozdí
tották volna a gyámintézet ügyeit, mely e 
bajok orvoslására volna hivatva, hanem 
örökösen vádaskodnak ellene. A Losonczon 
tartott előző közgyűlésen kimondatott, hogy 
ba Magyarországon levő 960,000 evau
gelikus évenként csak 5 krral járul a gyám- 
intézet pénztárába, minden bajon segíteni

lehet és mi lett az eredmény ? A szűksé 
ges 48000 frt helyett begyűlt 8400 frt, 
vagyis fejenként 0*91, tehát nem egészen 
egy kraj-czár. A gyámiutézet feladatai na
gyok és azok elérhetésére kitartó munkás
ságot és Ugybuzgósagot tart szükségesnek, 
úgy szintén szükségesnek tartja, bogy 
az eddiginél nagyobb tigye.em fordittassék 
az évi adományok gyűjtésére, a törzstőke 
gyarapítására és az évi jövedelem okos 
elosztására, bogy az kapjon, ki az ado
mányra rá van szorulva, de ne, mint ed
dig is történt, hogy egy-egy község, lel
kész 7 frtot kap, mert ez koldus adomány, 
Krisztus palástján való osztozkodás, annél- 
kül, bogy egy tisztességes ruhát lehetne 
venni. Különbséget kell tenni a jövőre 
nagy és kis czélok között. Beszéde végén, 
hivatkozva 26 évi hivataloskodására a 
gyámintézet körében, kéri bogy mentessék 
töl és szavazatszedü bizottság küldessék 
ki, bogy a jövő közgyűlésen az elnök- 
választás megejthető legyen, mit azonban, 
minthogy az elnök 3 évre választatott s 
e batáridő csak a jövő évben telik le, a 
közgyűlés idöelöttiuck mondott ki.

Ezután J e s k ó  Alajos a pécsi ev. 
egyház lelkésze köszönetét fejezte ki, 
bogy a gyámintézet meghívásukat elfogadva 
eljött, mire Prónay elnök válaszolt, meg
köszönve a szives fogadtatást

Következtek a tárgysorozati pontok:
A németországi Gusztáv Adolf egylet 

ez évben 11843 fit 8 kr. segélyt küldött.
Az egybázkerületi gyámintézeti elnö

kök jelentései sorát megkezdte H a r k á n y  
Sámuel, a bányai kerület elnöke. Gyűjté
sének eredménye 2056 frt 80 kr. B a l t i k  
Frigyes a dunán inneni kerület elnöke 
1898 írt 15 krt gyűjtött, megjegyezve, 
bogy az uj szabályok fölbasznalasával a 
gyűjtés eredménye tetemesen jobb, mint 
előbb volt. Kiemeli, bogy k e r ü l e t é b e n  
mi u d e u  e g y h á z  a d a k o z o t t .  Gyu-  
r á t z  Ferencz, a dunántúli kerület elnöke 
(pápai lelkész) 3597 frt 36 krt gyűjtött. 
Jelentése folyamáu kitéröleg erősen osto
rozta a részvétlenséget, mely a gyanúmé 
zet iránt kerületében tapasztalható. Ki
emelte, bogy Veszprémben atlag minden 
lélek 20 krt adott, mig Tolnában egy 
lélekre csak */, kr. jut az adakozmány- 
ból. Egyúttal fölemlíti, bogy a tolnai egy
házak egymaguk többet kaptak, mint az 
egész kerület összesem Szükségesnek tar
taná, bogy az adakozás ne önkéntes, ha
nem kötelező legyen. Egyúttal bejelenti, 
bogy világi eluöktársa: Kupprecbt Lajos 
egy szegény egyház részére 100  frtot adott; 
igy váltván meg magát a Pécsett való 
megjelenés alól. Dianischka Andor, a 
tiszai kerület elnöke 3312 frtot gyűjtött. 
Az egész évi gyámpénztári bevétel ado
mányokból 26000 fit, 1200  írttal több 
mint a múlt évben.

Ezután megszavaztattak az egyes egy
házaknak nyújtandó segélyek. A szeretet 
adományt (400—400 frtot) Veszprém, Sza
badka, Ruszkin és Tnrocz-Szt.-Márton mel
lőzésével Szlatina kapták. A nagy szeretet

T Á R C Z A.

Ö s z s z e I.
Bút avarou, őszi Terű fényen 
A természet haldoklását nézem,
Sir a szellő, mintha fájna uéki,
Hervadt rózsák szirmait letépni.

Lombját veszti siirii erdő fája,
Báa enyészet borul enyhék rája,
Kis laki i tengeren túl vannak,
Csak zereje hallik a harasztnak.

Hallgat'm, mit súg a lomb zenéje,
Hervad- i rózsa titkon, félve,
S mig nap fénye reszket a levélen,
Múlt időknek álma játszik vélem.

Múlt időknek titkos édea álma,
Lágy enyelgőn, tünde fénnyel játszva,
8  a mig nézem, ug) el fog a bánat,
Szivem reszket, szemem könybe lábad.

Nekem ie v o lt . . . Hej, de nagyon régen ! 
Hervadóban annyi szép reményem,
Az aa ábránd ! az az édes álom !
Oh, bogy többé romjait se látom ! . .  .

Hull a rózsa, levele a fáknak,
Boldogok ók, szebb tavaszt még látnak !
Én az avart könnyes szemmel járom.
Nincs mi visszaadja szép világom!

Lévay Sándor

Nincs hozománya.
Parisban történt. Valahányszor csak 

megjelent a tábornok estélyén bájosan 
mosolyogva üde ifjú kellenjében, mindig 
a tetszés moraja hangzott föl a tisztek- 
csoportjából, kik az ajtó-szögleteket tölték 
be. Mögötte lépdelt, fenséges uiagatarta

sávul, anyja a kisvárosiak kissé feltűnő 
öltözetében, barátságosan bóliutgatva ősz 
lejével, mintha ezt akarná moudaui: Ez 
az én leányom ! Szelíden követte őket az 
apa, ezredes a 123 ik ezredben, buzgón 
arra törekedve, bogy le ne tapossa höl
gyeinek uszályait.

Alig bogy leült, már a hadnagyok és 
kapitányok raja vette öt körül, a versail- 
lesi helyőrség sziue-java, disz-egyenrubá- 
bán, barna és szőke bajuszokkal, ábrán
dozó nagy kihívó szavakkal, küzdve egy- 
egy rovatért a leányka tánezreudjében 
0  pedig arauyfénysugárban a zeue hang
jainál röppent tova, könnyedén, bájosan 
az ifjak karjaiban, kik vetélkedtek ke
gyéért.

Reájuk nézve a leányka óbaja pa 
rancs volt, szeszélye törvény. Az ezredes 
leánya! Akkortájt, midőn az előléptetési 
lajstrom meg volt állapítva, egyetlen, ál
tala odavetett dicsérő szó: „Ab, ez és ez 
a hadnagy szép itjú és milyen táuczos !“ 
hogy egy egész életpálya fölött döntsön. 
De úgy is vezényelte őrségét miut a had
gyakorlatoknál szokás, a legkedvesebb, 
csapongóbb, kaczér parancsnoki bangón.

Eme vidám, kissé uomádszerü életben 
Francziaországot a helyőrség változása 
szerint, zeneszóval bejárva, huszonkét éves 
lett a leányka. Anyja kissé türelmetlen
kedni kezdett. Szívesen vette volna leánya 
férbezmonetelét. Azonban a leányka és 
udvariéi között borzasztó korlát emelke
dett föl, melyre ez a végzetes két szó volt 
írva : „Nincs hozománya." S a tisztek 
kaczagtak, tánczoltak, tomboltak, de épen 
nem látszottak hajlandóknak a házasságra 
gondolni.

Magát a leánynyal megkedvelteim, 
bogy az apa jó véleménynyel bírjon lelöle, 
nem rósz ! De a házasságig kitcuui magul, 
ab, ez más dalocska volt! Ezt pedig

uem akarta megtanulni senki; legalább 
senki azok közül, kik szives fogadtatásra 
találtak. Mert már egy éve múlt, bogy 
volt a fiatal leánykának egy félénk, tar
tózkodó imádója, kit azonban a hálátlau, 
gúnyolódása kei esett czélpontjává tett. 
Tagba szakadt itjú volt, vöröses bajuszszal 
és kék szemekkel, lothariugiai születésű 
s a Saiut Maixeut iskolában nyerte kiké- 
peztetését. Tizennyolcz éves korában állt 
be katonának, a coulmieri csatában sebet 
kapott a a hadi érmet viselte. De mert 
uem a saiut cyri katonai iskolából került 
ki, igen fülUletesen bántak el vele. Pórfiú 
volt, erős cs vérmes, hallgatag, műveltsége 
daczára. A hadgyakorlat terén tudott ra 
gyogni, de a teremben elvesztette lába 
alul a talajt, alig volt képes táuczoloi. 
Csak az a gondolat, bogy különben udva
riatlannak tarthatnák, bírta rá, bogy a 
fiatal leánykát fölkérje a táuczra. S aztán 
a trauezia négyest oly kedvesen össze 
zavarta, bogy a legügyesebb tánezos sem 
tudott eligazodni beuue. Ez a roszul sike
rült kísérlet elég volt neki s inkább a mit- 
raillense elé lépett volna, semhogy még 
egyszer daczoljon a gúnyos pillantásokkal, 
a táucz-terembeu.

Az egyik ablak-tülkében megvonulva, 
órákig nézhette a szeretett leányka tán 
czát, amint mosolygó vidámsággal rohant 
el előtte. Tekintetével követte a lázas 
fejecskét a sürgő forgó tömegben s gyö
nyörködött a fehér vállakban. Olykor 
megemberelve magát az anyához ment, s 
szertartásosan tisztelgett neki. Ez nagy 
merészség volt tőle.

Irigységgel nézte, hogy barátai miut 
rajozták körül a leánykát, magukat a leg
előnyösebb világításban ragyogtatva. A 
legmélyebb szomorúságtól elfogódva, gon
dolta magában : „Legközelebb elterjed a 
bire a tisztek közt, hogy uöül megy ez

urak egyikéhez s akkor vége mindeunek !" 
Csöndes hideg vendéglői szobájában az 
igazi kétségbeesés vett rajta erőt. Azután 
igyekezett a dolgot kiverni fejéből. Nem 
volté bolondság, erre az elkényeztetett 
gyermekre gondolni, ki csak a fényűző 
élet gyönyöreire látszott teremtve lenni ? 
Neki gazdag örökös volt férjéül szánva, 
nem pedig oly szegény tisztecske mint ö ?

Azonban akarata ellenére is mindig 
visszatértek goudolatai. Álmatlan éjeken 
látta öt maga előtt s mindig mosolyogva 
könnyedén lejteni a táuczbau. Mintha iz
gató kaczérsággal bivta volna öt, ö pedig 
igy gondolkozott: „Ki tudja V Taluu mégis 
igent mondana !“ Erre szive oly Levesen 
dobogott, bogy csaknem megfojtotta öt 
Egy napon végre határozott. Ezt az élet
módot nem folytathatja tovább ! Fölkereste 
az őrnagyot, aki jó indulattal viseltetett 
iránta. Megkérte Őt, hogy beszéljen az 
ezredessel. Ne hozza elő, közvetlenül a 
kérdést, csak puhatolja ki, hogy mily fo 
gadtatásban részesülne házassági ajánlata.

Ezt a napot a sveici tó szélén töltötte 
el, nézte a harcsákat amint ugrándoztak 
a napfényben, e közben megbánta a tett 
lépést, mert a jövőt homályosnak látta 
maga előtt.

Este a laktanya udvarán félre vonta 
őt az őrnagy s igy szólt:

— Beszéltem az ezredessel! igen 
szeretetreméltó volt hozzám ; hallgassa vá
laszát : „Az ön védenezének nincs egy 
fillére sem, leányomnak nincs hozománya, 
ez annyi lenne mint az éhséget összehá
zasítani a szomjúsággal.“ S bitemre, igaza 
van ! Ne gondoljon többé a kisasszonyra. 
S ha a bú nyomja lelkét, vigasztalja ön 
magát a katonai szabályok tanulmányo
zásával.

A hadnagy köszönetét moudott, de 
uem kísérletté meg az Őrnagy által ajáu-

lőtt vigasztaló szert. Minthogy éppen tisz
teket kerestek a toukingi csapatokhoz, 
jelentkezett s másnap bajóra is szállt 
Brestben. S a mig ő, szivében szomorú
sággal utazott a hullámzó tengeren, az 
alatt a fiatal leáuyka tovább tánczolt, 
vidáman és gondtalanul, a gyertyafényben, 
virágok között, a zene szelíd hangjainál. 

*
Két év múlt el. A tábornok szép pa

lotájában még mindig fogadtak vendége
ket. de a bájos leányka, ki egykor annyi 
főt megzavart, nem jelent meg többé a 
fényes katonai ünnepélyeken. A 123. ezred 
ezredese hirtelen meghalt, éppen az elő
léptetés előtt. A zajos életre most kelle
metlen lét következett, korlátolt viszonyok 
között. Az élénk tiszteket, kik oly udva
riasan tudtak körülötte sürögni forogni, el
sodorta a gyönyör és a vidám élet fuval
lata. Az uj ezredesnek is volt neje és 
leánya. Ezeknek, a uap hatalmasainak 
kellett (üutartani minden figyelmességet, 
minden bókot; a múlt hatalmasainak csu- 
páu az utczai szórakozott üdvözlet és a 
zavart kitérés maradt fönn.

Ilyenkor a két nő keserűen mosoly
gott és lassan mentek tovább. Útjuk a 
parkba vezette őket s ott a zöld gyep- 
szőnyeg szélén élvezték a szép ősz kelle
mes melegét, melynek napja a szobrok 
márványát arany fénynyel burkolta be 8 
a gesztenyefa leveleit sárgára .estette. Itt 
leültek gyászruhájukban s a katonazeue 
hangjainál visszaemlékeztek egykori bol
dogságukra. Úgy tűnt föl előttük, mintha 
mi sem változott volna életükbeu, mintha 
mögöttük az ezredesnek nyers és mély 
hangja szólalna meg :

— Jó napot, hölgyeim, ma a száz- 
huszonnegyedik ezred zenekara játszik. 
Roszabb zenekar a mieuknél!
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adományt (1071 Irt 17 kr) minden levonás 
nélkül a pécsi ev. egyház kapja papi fize
tési alapja javára.

Gyámintézeti pénztárossá Bendl Hen- 
rik választatott meg 100 írt tisztoletdij fize
tés mellett. A gyámmtézet összes érték 
papírjai 64000 írtra ragnak.

Néhány apróbb Úgy elintézése után 
Bognár Endrének szép egyházi beszédéért 
elismerő köszönet szavaztatott.

A jövő évi közgyűlés helyéül Liptó 
Szt.-Miklós meghívása, 1890 re pedig Nyír 
egyháza meghívása fogadtatott el.

Végül 2 indítvány fogadtatott el, ezek 
egyike, hogy a kerületok felkérendők, 
hogy jövőre, midőn a Baldácsy alap fölött 
rendelkeznek, a kér. gyámintézeti elnök
ségnek is befolyást adjauak; másodika, 
hogy a báuyai kerület íüikéressék, agy; 
a menuyire lehetséges, előbb tartaná meg 
gyűlését. Miután még kimondatott, hogy 
a gyámintézet hivatalos közlönye még 
egy évig próbaképen fenntartatik, a köz
gyűlés véget ért s a tagok rövid vártatra 
a Scholtz féle vendéglőben gyűltek össze 
közös ebédre, uiiutegy 60- an köztük a vá 
ros legelőkelőbbjei. Ott voltak : Jeszenszky 
Fereucz Alispán, Szikszay János kir. ta 
nácsos, Nádosey Kálmán, Zavaros Péter 
h.-polgármester. Bartosságh Imre megyei 
főjegyző, Lechuer Gyula rendőrkapitány, 
Forray Iván főszolgabíró, Jeskó Alajos 
lelkész, Haberényi Pál, stb. stb. a sajtó 
részéről Várady Ferencz és Feiler Mihály, 
a vidékiek közül a föntebb említetteken 
kívül: Bauer Adolf bácsi esperes, Seal 
téty zentai lelkész, Kottler Ottó magyar- 
bólyi, Sánta Károly sár-szt-lörinczi lelké
szek, dr. Lomniczi Vilmos orvos stb stb.
A lakoma becsületére vált úgy a rende
zőségnek, miben az oroszlán rész, Taizs 
Józsefet illeti, mint Minasch vendéglősnek. 
Az első fölköszöntőt báró Prónay mondta 
a királyra és királyi családra. Utáua 
Zelenka Pál báró Prónayra, mint a ma
gyarhoni evang. egyhazak főfelügyelőjére. 
Jeskó Lajos az e. e. gyamintézet társ 
elnökeire, Zeleukára és a távollevő báró 
Kadvánszkyra, kit távirati utón üdvözöltek 
ez alkalommal. Sárkány Jeszenszky Fe
rencz alispánra, Gyarátz Nádosy Kálmánra 
és családjára, Bognár a városi tauácsot 
itt képviselő Zavarosra, Baltich az espe- 
resség elüljáróira. Dianiska a superiuteu- 
densre, egyszersmind azt indítványozta, 
hogy a lőcsei központi egyletnek ez alka
lommal üdvözlő távirat küldessék, mi el is 
batároztatott. Sántha Bognárra és Támerre, 
Nádosy Kálmán az egyházkerület elnökeire, 
Támer ismét Nádosyra, Hesz Bartosságra 
Zelenka Mikolikra, mint a gyámintézet 
helyettes pénztáruokára, Gyurátz a külön
féle nemzetiségekre. Még többen mondtak 
toasztot, de legnagyobb hatást Bartossagh 
toasztja keltett, melyben a múlt és jövő
kor reformátoraira emelte poharát.

A banquett */45 órakor ért véget, a 
midőn is többen a város nevezetességeit, 
többek közt az ujjonau épülő vártemplo
mot, Zsoluay-gyarat, bányetelepet nézték. 
Mások pedig a vasútra siettek Többen 
azouban csak bétföu délben utaztak el. 
Ekkor hagyta el városunkat báró Prónay 
Dezső is. kit Nádosy Kálmán Sásclig el
kísért.
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Körlevél az országos iparos szövetség 
tagjaihoz és egyáltalaban a magyar Ipar 

Ügyek őszinte barátaihoz.
A múlt évi iiépfülkelési cápátok szer- 

vezéso alkalmával slirgőseu szükségessé 
vált katonai ruházatok gyors elkészítésé
nél Magyarország kézmfiiparosai olynemü 
versenyképességet tanúsítottak, a mely a 
legtülzottabb követeléseket is kielégíthette.

Az azon év junius haváuak végével 
lejáró s a honvéd ruházati szükségletek

Azonbau csak a homokban játszó 
gyermekek ujougása hallatszott. S az anya 
köuyezve m rlllt a kezében volt hírlap 
olvasásába, mig a leány lopva é-> méla- 
busán tekintett egykori táuczosai után, 
kik inár uem ismerték öt. Most huszonöt 
éves volt s a gond által megnemesült ar- 
cza még fokozottabb bájt kölcsönzött neki. 
Levetette magáról a fiatalság vad csapon- 
gásat, mely lényét oly sajátságos képzelgő, 
nyugtalanító zomáuczczal vonta be. Ko
moly volt és szelíd, mintha vidám múlt 
jáért engedné át magát a vezeklésnek.

Egy napon a tisztek között, kik itt 
naponkint kaczagva, csevegve és dohá
nyozva sétáltak föl és alá, a zeue hang
jainál, uj jelenség tűnt szemébe. Egyszerre 
előtte áll a tábornok tánczestélyeiu mel 
lőzött félénk imádója, ki egy szögletbe 
húzódva csaknem elnyeli őt szemeivel.

— Ob, anyám, — szólt nézd csak .. 
a hadnagy . . .

Ez is megpillantotta őket, mert elhal
ványodott s íüvegét jobbjában tariva el
hagyta társait s a hölgyekhez lépett Az 
anya gyorsan összehajtotta hírlapját, föl
szabadította az előtte álló széket s jóaka
rata mosolylyal kiuálta meg vele a tisztet.

— Hogyan, ön az, hadnagy űr í Ob, 
mily régeu nem láttuk egymást ! Valóban 
rendkívül örvendünk ! De bocsánat, had 
nagynak szólítom s most veszem észre 
kabátján a harmadik rojtot.

Erre elvörösödött a tiszt s elmondta, 
bogy bat havi csatározás után, a nam 
dimlii csatában kapitányuyá nevezték ki. 
Nagyon sok volt a betöltendő hézag! 
Azután Domine parancsnokkal körülzárol 
ták öt Tuyen-Kaaubao. Iszonyú ostrom, 
öt hétig védeni magákat a kínai csapatok 
dühös tamadusai ellen. Végre az utolsó 
kétségbeesett kirohanásnál megsebesült,

beszerzéséről szóló szállítási szerződések 
felmondási határidejére azonban a szét
szórva is igen tekintélyes hazai iparos
erők nem voltak annyira szervezve és 
csoportosítva, hogy az erre nézve szak- 
értekezletet összehívó honvédelmi minisz
ter ur a honvédruházatok szállítására Vo
natkozó szerződéseket nyugodtan főimond
hatta volna.

Ugyanazon évi julius hó elején a 
budapesti kereskedelmi és iparkamara ál
tal tartott összeillésben Ráth Károly ka
marai aleinök ur által úgy a szakértői 
értekezlet, valamint a miniszter ur eljá
rása élesen biráltatván egyben a szakér 
tekezlet némely tagjai Ráth ur által gya- 
nusittatásnak voltak kitéve.

Ezen aleluöki fölszótatás után alólirt 
mint kamarai tag azon lovális t'ölszólalást 
tette, hogy a mitsem tevő gyauusitgatások 
teréről lépjünk a tettek terére és szervez
zük azonn 1 a hazai iparos erőket a köz- 
vállalkozásokra szükséges alakban és mér
tékben.

Mire nézve akkor a kamara Ráth ur 
elnöklete alatt egy bizottságot küldött, ki, 
melynek alólirt is tagjává neveztetett. Ülés 
végével alólirt fölkérte Ráth urat, hogy a 
hasonló kínos és nem illő jelenetek és 
okok elhárítása végett a kiküldött kauia 
rai bizottság jövőre nézve azonnal kezdje 
meg munkálkodását. Ráth ur erre három 
heti haladékot kért s megígérte, bogy a 
bizottságot azonnal össze fogja hivni, én 
pedig kijelentettem, hogy mint a bizottság 
tagja s mint a már Szegeden megalakult 
jól szervezett és folyton működő katonai 
közszállitó-szövetkezet elnöke azonnal hoz
záfogok a vidéki iparos erők tömörítéséhez, 

szervezkedéshez.
Ezen kiindulási esemény óta egy év 

és három hóuap múlt el, s Ráth a kikul 
dött kamarai bizottságot mai napig sem 
hívta össze. E helyett az általa szerkesz
tett „Iparügyek" czimü lapjahan folyton 
agitált a/, általam loyálisan megindított 
közvállalkozó-szövetség; mozgalom ellen. 
Korainak állitváu a kezdeményezést, ho
lott már a bizottság kiküldése is bizonyos 
káros késedelmeskedés mulasztásának pót
lására uézve történt.

Azóta alólirt, mint ezidőszerint már 
az országos iparos-szövetség ideiglenes 
végrehajtó-bizottságának elnöke, folytono
san a hazai kéziuüiparos-erök őszinte tö 
möritésével s a szövetség szervezésével 
foglalkoztam.

Másrészt az ezen szervezkedés ellen 
folytatott agitácziók leküzdésével is kellett 
az általam szerkesztett „Alföldi Iparlap" 
utján foglalkoznom.

A szövetség szervezésénél vezérelvül 
tűztem ki, hogy úgy a hazafias magyar 
kormány iránt, valamint a kiegyezési tör
vények szerint közössé vált bécsi cs. kir. 
hadügyminisztérium iránt is az őszinte, 
uyilt, de loyális és kérő hangi t és a tisz
teletteljes viseletét bensőleg megőrizzük, 
azon követelő „kijelentések“-beu áradozó 
tormával szemben, a melyet a magyar 
iparos-ügyek önként és jogtalanul fültola
kodó úgynevezett országos vezérei szoktak 
tanúsítani.

Másrészt oda is törekedtem, hogy 
főleg a közösbadsereg ruházata szállítású 
nak méltányos megosztásáig irányított szö
vetségi mozgalom a haza legjelesebb fér- 
fiai által a delegácziókban ez irányban 
tett hivatalos lépésekkel egyirányhan ha
ladjon. s hogy a szövetkezési mozgalom 
a nyomott és nehéz anyagi viszonyok kö
zölt élő s igy szerte huzó iparos.polgárság 
között Ráth ur ellen agitácziója folytán 
le ne lohadjon, de a lépésről lépésre való 
haladásban az ügyek hivatalos mozgatá
sával lépést tartson.

Továbbá még oda is irányoztam a 
mozgalom vezetését, hogy a tökét és mun-
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midőn távolról a sárga hordák zaját tul- 
harsogó franczia kürtjelzés hangzott föl. 
Mily mámorifó érzés! Látta az ellenség 
megíutamodásat, mert az övéié volt a 
győzelem. Állapota azouban olyan komoly 
volt, hogy a becsületrend keresztjével, 
küldték öt haza, Francziaországha. Útköz
ben meglehetősen javult s midőn megér
kezett, tudja meg, hogy zászlóalj parancs
noki előléptetésre van ajánlva.

A két hölgy hallgatott. Az anya is
merve a katonai fokozatokat, kiszámította, 
hogy társait legalább tiz évvel szárnyalta 
tűi. A leány azonban az ifjút figyelte meg, 
nagyon megváltozódnak találta öt, halvány 
arcza megnyúlt, ami az előkelőség színét 
adta meg neki. Lehetséges e, hogy mellőz
ték ezt a derék tisztet, ki most, miután 
mindcu rangfokozatot vérével fizetett meg, 
biztos jövőt lát maga előtt.

A tiszt is a leányt szemlélte. Ez a 
komoly, meggoudolt leány, azonos volna 
azzal, akit ö oly csapongónak, könnyelmű
itek ismert?

Egészen mos lény állt előtte, szomorú 
kellemében még százszorta bájosabb. Egy
kor megzavarta öt, most elbájolja. így 
képzelte öt. Igen, igen ; ö volt! Még min 
dig szép, de ezerszer jobb.

Tekinteteik találkoztak s a tiszt sze
mében oly tartózkodás nélkül való cso
dálkozás volt kifejezve, hogy megzavarodva 
fordult el tőle. Az est beköszöntött, a két 
hölgy fölemelkedett, s ö még nem válha
tott el tőlük, hazakisérte őket.

kát a gazdag és szegény iparosok, vagyis 
a nyersanyag-készítők és a földolgozó ipa 
rosok érdekeit kibékítsem, a mélységeket 
áthidaljam.

Erre uézve hatalmas támaszul szolgált 
nekem a szegedi ipartestület, az ennek 
kebelében alakult bőr és posztó ipari köz
vállalkozó szövetkezetek, több tekintélyes 
józan és értelmes gyakorló iparos és főleg 
néhány jeles hazafi és mindenek fölött 
maga a magyar királyi honvédelmi mi
niszter ur, kiknek midőn ezennel a közjó 
nevében hazafias elismerés legőszintébb 
kifejezésével adózom, végre is egész nyil 
tan keli föllépnem Ráth Károly urnák, 
mint kamarai és iparegyesületi aleluüknek 
ezen állásához nem illő viselkedése ellett 

Tiltakoznom kell ezúttal már nemcsak 
az eddigi fönt jelzett hivatalos müködise 
ellen, de tiltakoznom kell a legújabb s 
f. hó 9-én az országos igaregyesület egyik 
osztálya kebelében tanúsított magaviseleté 
ellen is. Tiltakoznom kell az országos szö
vetség s a jól fölfogott hazai ipari közér
dekek nevében

Tiltakoznom kell az iránt és azért, 
hogy:

Ráth ur, a ki jól tudhatná, — mert 
Isten elég észszel áldotta meg — hogy 
ma, midőn az országos iparos szövetség 
Úgyszólván megalakult ;

ma, utidöu ezen szövetség végrehajtó- 
bizottsága Budapesten és Bécsben alap 
szabályait bemutatta s ezek az illetékes 
helyeken kifogástalannak találtatván, a 
földmivelcs-, ipar- és kereskedelmi minisz
térium előleg* s elbírálásánál lényegtelen 
stilaris módositá*ok után megerősítendőnek 
nyilvánítottak; ma, midőn a szövetség 
költségesen szervezve van, Ráth ur a fönt
irt bizottságban egy uj, egy második szö
vetség tervezetével áll elő.

Mintha nem tudná, bogy ha rnindeu 
erőnket összevetjük is, elég gondot ad a 
közös hadsereg sok százados megszokott- 
súg szerint meggyökeresedett közszállit- 
mányi szerződéseinek messze kinőtt módo
zatait megváltoztatni, s mintha nem tudná, 
hogy a hazafias törekvések palládiumát a 
nemzeti összetartás, az egységes akarat- 
nyilvánulás képezi, visszavonást költ a 
kész munka ellen, a mit mint a föntirt 
kamarai bizottság elnökének lett volna 
módja velem és a többi honfitársaival 
egyértelemben megalkotni, de ő neki dik
tatúra kell lefelé és haugzatos „alkotmá
nyos kijelentések" fölfelé.

Gyanúsítani mindenkit, mig az ellene 
fölhozott hasonló — talán szintoly — ala- 
talan sajtóvádakra mit sem intézkedett.

Kisebbítése a vidéki iparos-tömörülé
seknek s heverő mitsem tevés az ország 
két nagy évi költségvetéssel rendelkező 
ipari czélu testületében, a tővárosi kama
tában és az országos iparegyesületben.

Ezentúl üres dikc/.iók és diuátn-tiánom 
mulatságokra, szenvedőleges ellentállásra 
izgató gyűléseket rendezui uz oiszágbau.

S midőn a becsületesen, őszintéu és 
komolyan dolgozni akaró iparos polgárok 
erre nézve szervezkedtek előáll s azt meri 
mondani: „ez nem jól van, majd éu job 
bán fogom ezt tenni!“

Mit szól erre az alkotmányos magvai 
kormány s mit tog gondolni a bécsi cs. 
kir. közös hadügyminisztérium ? Erre ne 
kérjen feleletet tőlem sem a fővárosi ka
mara, sem az országos iparegyesület, t 
mely ezen ügyet jóváteheti.

De az országos iparos szövetség tag 
jait, a józan iparosokat s az iparügyek 
őszinte barátait föl kell kérnem, hogy most 
mar ne engedjék ezen közügyét a sárba 
ejteui.

A bécsi cs. kir. közös hadügyminisz
tériummal, a magyar királyi honvédelmi 
és kereskedelmi minisztériumokkal szóbeli 
és írásos érintkezésbe lépett az országos

sétáltak a park lombtalan fái a la tt; a 
kapitány s a fiatal leány szorosan egymás 
mellett, ruganyos léptekkel. így múlt el 
deczember, mindig édesebb közeledésben. 
Azonban a kapitány olykor szórakozottoak, 
idegesnek látszott. Egy napon szenvedé
lyes izgatottsággal szorította a fiatal leányt 
keblére, szemei ragyogtak, azt hitte, most 
elhangzik a „szeretem önt !“ De hallgatott 
s arczát felhők borították. Izgatottsága uj 
év közeledtével növekedui látszott. Gyak
rabban ment Parisba s kevesebbet törő
dött a két hölgygyei. Tompa nyugtalanság 
vett erőt rajtuk. Csalódtak voiua betiue ? 
Mily titokzatos tervei lehetnek ? Deczem
ber 31-én este 6 órakor még nem jelent 
meg. Az özvegy az esti lapot olvasta, 
melyben a katonai kinevezések voltak. 
Egyszerre bibor vörös lett s felsikoltott:

— Ki van nevezve ! Ö zászlóalj-pa 
rancsnok !

E pillanatban gyors léptek zaja hang
zott, az ajtó föltárult és belépett a várva 
várt tiszt. Felindultau mosolygott; megál
lón a hölgyek előtt. Az auya kezet 
nyújtott neki :

— Oh, kedves gyermekem ! Ez volt 
tehát anti önt annyira nyugtalanította?

Ez azonban a leáuyhoz fordult, büsz
kén és hévvel:

— Kisasszony! Most jövőt tehetek 
lábaihoz. Szeretem öut. Akar uőm lenni ?

A leány elhalványult az első eluta
sító vál

| iparos szövetség végrehajtó-bizottsága: ke- 
| zében vannak sok olyan ügyek, a melye

ket a kontradikezióba bossájtkozui akaró 
emberek újból megbolygatni akarnak.

Ha ez nekik meg lesz engedve, az 
ügyet elrontani talán sikerülhet nekik, de 
jobbat cselekedni soha.

Ezért itt a legfőbb ideje, hogy döntő 
körökben ezen ügyben nem fogják engedni 
a néh.iny ember hatalmaskodását, s a 
jobb tettekre, s az iparos-közerők egysé 
ges tömörítésére hivatott orsz. iparegye- 
Nület jelesebb hazafiakból álló többi veze 
tői elejét veszik az országos botránynak.

Mi szívesen fogunk velük kezet a 
közjó érdekében.

Addig pedig az országos iparos szö
vetség harezosai folytassák buzgó műkö
désüket, velünk a jó közvéleménye, a mit 
megőrizni legyen szent kötelességük.

Néhány nap múlva ki kell tűzni az 
alakuló közgyűlés megtartását, ekkorra a 
már felmondott s a jövő évben lejáró 
szerződések helyett kötendő uj szerződé
sekre uézve ki lesznek Írva a mindenesetre 
nehéz, de nem teljesithctlen szállítási föl
tételek, ézeket csak egy egységes, erős 
szervezettel biró, le és fölfelé bizalmat 
keltő, szegényt és gazdagot kielégítő sző 
vetségi szervezet elégítheti ki. Ilyen a mi 
szervezetünk. Bátran előre !

Szeged, 1888. évi október bó 1! én.
Bakay Nándor,

mint országos iparos-szövetség ideiglenes 
végrehajtó bizottságának elnöke

A cselédügy.
Azok között a kisebb nagyobb adag

ban mutatkozó mizériák között, mik váro
sunkban a közérdek rovására itt is, ott is 
boszautjak a szemlélőt, egyik mizéria: a 
cselédügy.

Nem akaruuk, nem is szándékunk a 
cseléd kérdéssel a közmorál szempontjából 
foglalkozni, esupáu azon visszaélésekre fo
gunk rámutatni, a miket, a helyszerzö asszo
nyok révén látunk maguuk elé talalva.

Most a szüret után szoktak falukból 
városunkba özönleni a cselédleáuyok. A 
falusi munkaidőnek ilyenkor vége szakad 
ván, a minden oldalú kenyérkeresetre utalt, 
elszegényedett nép gyermeke, hogy otthon 
teher ne legyen s a keservesen keresett 
kenyeret ne togyassza, sőt a tél folytán 
egy kis ruhára valót keresseu: búcsút 
vesz otthonától, hozzátartozóitól és eljöu 
varosunkba, hol a cselédlányoknak tagad 
hatatlanul négy keledöségük van, külöuö- 
sen, mikor meg az itteni viszonyok által 
eorrumpalva niucsenek.

Igen, de mi történik az ilyen cseléd- 
leáuuyal? Még jó szerint körül sem uéz- 
het a várban, már a sáskákként vándorló 

erre arra özöulö cselédszerzö asszonyok 
•ze közé kerül. Ezek aztán szereznek, 

neki helyet, Hurezolják keresztül-kasul a 
városban. Nap, nap után telik, mig v<,Kre 
akad nagy nehezen a szegény l a r 8” a. 
mára hely. A szerző asszouynak v'an g0udja 
ra, hogy egyszerre ne akadjon. mert mig 
hely uem akad, addig a szegődni akaró 
leány a szerző asszonyná.’ vau tartózkodó 
bán es fizet annak naponkint 50 60 krt. 
Igen természetes, bogy ilyen körülmények 
között a belysz^rzöasszonynak uincs valami 
erősen érdekében a szegődni akarónak 
helyet szerezni, mert az ilykénf tartózko 
dáxra bejelentett cselédek ntjáu a havi 
lakbé szépen futja s még az élelmezési

Hisszük, hogy a, közérdek szempont
jából tett jóakaratü felszólalásunk luegte. 
endi hatását ott, honnan a cselédügyi mj. 
zeriák megszüntetését most már elég rég
óta várjuk és reméljük.

Zala

Tekintetes szerkesztő úr!
Kilátásba lévén helyezve a bagetell tör 

vény revisiója, megragadom az alkalmat- 
hogy e téreu szerzett tapasztalataimat kö
zöljem. — Talán éu is lódíthatnék vala
melyest az igazságszolgáltatás döczögö sze
kerén.

Az 1877. XXII. t. ez. alkotásánál 
tudvalevőleg az volt a kormány inteneziója 
hogy a peres ügyekben olcsó és gyors el
járást hozzon be, — no meg, hogy per 
uiopsz a szájaskodó ügyvédi népségre egy 
jót húzhasson.

Célját oly formán érte el, mint az 
egyszeri susztermajszter, aki az előtte lábat- 
lankodó pincsihez hozzávágván a csirizen 
lábast, midőn látta, hogy eltörött a lábas 

meg a pincsi lába is, elégülfen kiáltott 
fe l: „jetzt sumer quitt “

Igeu, quittek vagyunk. Megrontatott az 
ügyvéd existencziaja, de megrepedt Justitia 
bagateil lábasa is, és uagyou kivauatos a 
törvényhozási drótozás, nehogy teljesen 
szétmeujen.

N«*m pro domo nostro beszélek, mert 
hiszen 11 év alatt bele törődtünk sorsunkba, 
de a szegényebb osztály érdekébeu kí
vánnám, hogy előadandóim a törvényho
zásnál ne találjanak siket fülekre

A bagateil törvénynyel együtt ez idő 
szerint négyféle polgári eljárásnak örven
dünk. A ki 50 Irton felül perel a sommás 
és rendes eljárás szerint, aunak meglehetős 
jó  dolga vau. Jobb annak, aki csak 20 
frtig kereskedik, — de nagyon rosszul jár, 
aki a 20—25 frtig terjedő határok közé 
szorult.

A sommás és rendes eljárásban felle- 
bezett ügyeket a felső biró csak e. f. bí
róság előtt előfordult ténybeli körülmények 
és bizonyítékok alapján vizsgálhatja telül. 
A községi bíróságtól a járásbíróság elé 
vett — más szóval fellebezett — ügye’* 
egészen újra tárgy altatnak, bizonyítékokkal 
támogattauak, tehát a községi bíróság e'.őtt 
elkövetett mulasztás vagy hiba helyrehouat- 
atik. Csupán a szorosabb, értelembeu vett 

bagateil eljárásban holott Ítéletnek nincs 
correct.vuma. Az ott elhangzó „solvas e . . .  ta 
punctum ellen u rlicg védelem. Haszlalau 
engedi meg a/ 57  §.a a gCuimiségi pa- 
uaszt, a t>3. ^  pedig a feltétleu perújítást, 
mert az eKjbbeuinek — csupán alaki ké 
relmek elJen lévén helye gyakorlati 
érteke nj„cg az utóbbi pedig csak szalma 
8, * melybe a^ fuldoklónak megeugedtefik
• apaszkodni. Én uagyou naiv embernek 
tartom azt, aki képes elhinni, hogy az első 
ízben eljárt biró a perújítás utján isivél 
hozzá jutott perben az elsőt megváltoztató 
ítéletet tog hozni, hacsak oly nyomatékos 
bizouyitékok nem merülnek fel, melyeket 
a híré co npromissió nélkül figyelmen kí
vül nem hagyhat, mert nem egyhamar fogja 
a biró beismerni, bogy első izbeu meg 
foutolatlauul já rt el, jól tudva azt, hogy 
Ítéletének — habár jogos — megváltotta 
tasa esetén az előbb nyertes most vesztes 
fél gyanúsításainak leend kitéve.

Tisztelet 
tudok esetet.

asz emlékének benyomása alatt, 
Másnap ismét fölkereste a hölgyeket előtte, hogy a derék ifjú mi

a zenéi”*1 s igy mindennap. A fiatal leányka mindent el nem követett, boldogságának 
mellett int és amíg az anya a lapban ol- 1 e^rése czeljabó), kezét nyújtotta neki s 
vásott, ők csevegtek, de maguk sem tud- v^ ara hajtva szorította ajkát az oly
ták, hogy miről. Az ősz előre haladt, ' hösileg kiküzdött váTIrojtra s örömében sirt. 
rozsdas/Juü falevelek borították a fasorok i Francaiéból: 0 Á
talajai s hideg volt az ülésre. Föl s alá I

költségen fúl is marad szépen akczidentia. 
A komoly abb helyszerzés aztáu csak akkor 
kezdődik, mikor a szerző-asszony latja 
tapasztalja, hogy az illető cselédleánynak 
fogytán van pénzecskéje s igy nem telnék 
a napi 50—60 kr.

Táláu mondanunk is fölösleges, hogy 
Pénz-fogytán a helyszerzönök védő szár
nyai alatt olyan kereset forrásnak is üt 
nyittatik nem egyszer, ami közerkölcsiségi 
szempontból s közegészségi érdekekből 
megengedhetetlen.

Alig van utcza, a külvárosban a hol 
egy két belyszerzöuö ne grassölua, az ő 
elmaradhatatlan cseléd-telepével.

Es mint mindenben úgy ebben is ezeu 
egészségtelen és mód nélküli versengés 
szüli, okozza a bajokat.

A szerzöQök élni akarnak minden 
árott s igy azutáu a kereset-biztosítás ág 
bogas és legtöbb esetben megeugedhetet- 
len raftineiiájával oly módokhoz nyalnak, 
amik a cselédtartó gazdák hátrányára és 
kárára vannak A szó szoros értelmében 
corrumpálják ajcselédeket. Azon vaunak, 
bogy mentül többször történjék cseléd vál
tozás. Minden változás alkalmával szerzési 
dijat fizettetnek a cselédekkel is,, meg a 
gazdákkal is. így azután valóságos keres 
kedést Űznek, fölhasználva a helyszerzés 
minden furfangját. A különben megelége 
dett cselédeket gazdáik ellen lazítják Ke 
csegtetik őket jobb lielylyel és rnindeu 
alapos ok nélkül fölmondatnak velők. A 
gazdákkal, kik cselédre vannak szorulva, 
szemtelenül játékot űznek. Előbb 4 -  5 
olyan cselédet szegődtelek be, kikről tud
jak, hogy legfölebb 1 - 2  hétig fognak 
megtüretni s csak azután ajánlanak egy 
érdemesebbet. Ezt az Özeimet természete
sen csak ott gyakorolják, ahol pénzt érez
nek. De ily heleken azután valóságos szi
polyozást visznek végbe.

A helyszerzönök ok nélküli elszaporo 
dá8a ó tan ,i*r anynyira ment a cselédszer 
zés körüli visszaélés, hogy a cselédtartó 
gazdák már torkig vannak s úgyszólván 
közóhaj: ezen türhetlen állapotnak meg- I 
szüntetése.

Éppenséggel nem látjuk be, hogy mi- ! 
ért tüsik az erre iletékes körök a hely ‘

tuagas bírói karnak ! Nem 
bogy valamelyik biró az igaz 

sag rovasara szándékosán vissza élt volna 
hatalmával, de végre is a biró csak ein 
bér, tévedhet, és tévedésének áldozatul 
esbetik a szegóny ember egész vagyoua.

UlustratióuL csak egy esetet bozok fel.
B. M. Szegény zsellér napszámból 

megtakarított 48 Írtján egy tehenet vett 
az * . . .  i vásáron V. J. gazdatiszttől. A 
tehenet haza hajtván, már utküzbeu észre 
vette, hogy az beteg. Ezeu jelenségre fi
gyelmeztette vásáros társait. A rögtön el
hívott állatorvos a legnagyobb fokú tüdő 
vészt konstatálta és bár gyógykezelés alá 
vette az állatot, az néhány nap alatt el
hullott. A bonczolás igazolta a diagnózist 
Az ügy bíróság elé került. Felperes beiga
zolta tanaival, bogy a vett állat már út
közben beteg volt, igazolta az állatorvosi 
bizonyitványuyai, hogy az kezeltetett, végr»i 
a bouczolási jkönyvvel, hogy az idült tüdő- 
vész volt, énuélfogva az állat már az átvé
tel előtt betegedett meg; mégis az eljáró 
bitó felperest keresetével elutasította azon 
indokolással, bogy alperesnek tanúként ki
hallgatott csordása az őrizete alatt volt 
állaton az eladás napjáig u e m  v e t i  
é s z r e  semmiféle betegséget, vélemén ye 
szerint tehát az egészséges volt. A Isjkus 
csordás véleméuye megdöntötte a szakértő 
állatorvosnak tudományos alapra fektetett 
véleményét.

Egyéb jogorvoslat biányáb au a 63. 
§-ban megengedett perujitaaho? folyamod-
ía“  f 8 ker;, ui “z "jabbi alapos meg
fontolását, kiemelvén kUlijuüsr..n azt hogy 
a kihallgatott csordás alperesnek cselédje 
• vén, mint ilyennek részrehajló vallomása 

felperes bizonyítékaival szemben bírói fi. 
K !® “ be . '’ehotíi Bem »®l». Hasztalan erői- 

U.I i« lo t most már azon in
dokból is elu tasíto tt, felperest, mert a 
kezeld orvos bizony,tva„va előbbi keletü 
5ím. állítólagos gyógykezelés történt. 
Tudniillik az orvo-„ számokkal jelölvén a 
“a.P!. éi“ í ó'"‘po'-  tévedésből tollbibál kü 
ve e el. Az r  jtedatalt bizonyítvány és 
boncz- jegyzők önyv kétségtelenné tették 

eres által megvett állatnak a 
— j* di ngyanazonosságát, mégis a 

* ' e t e  — a mint magát kifejezte 
látta • '

biró n é z  
— jónak 
dozni az anyagi igazságot felál

szerzőuök visszaéléseit, mik az"érdekeitek I désem" klorlnának • - • 8 *en» meggyőző- 
turelmét már a végletekig vitték?! volna ’ . IOgy a felébb viteli fórum megítélte

1 * telperes kereaetét.volna
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Ki tudja hány hasonló eset fordult I 
már elrt széles e hazában ? Hányszor volt 
kénytelen a törvény helyet engedni a biró 
privát nézeteinek . . .

A szegény ember Ügyletkötési tevé
kenysége a kisebb polgári eljárás keretén 
belől mozog. Kölcsönei, életjáradéki, bér
leti kötelezettségei nem haladják felül az 
50 Irtot, birtok báboritásai a birtoklás cse
kélysége miatt meg sem közelitik a cat. 
hold nagyságát és igy minden keresete a 
biró kényére bízatott, már pedig egy kis 
idegesség, arany ér, anti és symphatia és 
egyébb emberi gyarlóságok elégségesek a 
birót úgy hangolni, hogy a lavorisált lél 
javara döntse el a jogkérdést, a mikor 
aztáu a pervesztes — aki nem sajuálta 
volua az 1 írt íellebezési bélyeget beadni
— elmelkedhetik azon kérdés fe le tt: hol 
az igazság !

A gazdag ember nagy birtokát, 200 
Irtos svaiczi tehenét, vagy vérbeli lovát az 
1868. 54. t. ezikkben foglalt miudeu per
orvoslattal védelmezheti a kedvezőtlen íté
let uiegvaJtoztatasát a lelsö bíróságoknál 
kérheti, elleubcu a szegény ember 40 frtos 
lova, fohcue vagy szántöíöldecskéjéhczi jo
gait mar csak a kisebb polgári eljárás 
sorompói között érvényesítheti. A gazdag 
ügyvédet vall. a szegény ember elleubeu
— mivel nincs pénze, hogy a képviselőt 
előre honorálhassa, e nélkül pedig a fatális 
36. §. miatt az ügyved nem vallathatja el 
a képviseletet — kéuytelen személyesen vé
dekezni és mert nem tudja, vagy elmu
lasztja bizouyitékait a kellő helyen felhozni, 
leguagyobb igaza mellett is a rövidet húzza. 
Hol itt az olcsóság? Talán abban rejlik, 
hogy ha elveszett a csikó, a képviseleti 
dij és fellebbezési bélyeg megtakaritasá- 
val legalább a kantar ára maradt meg.

Hát a másik fő czél — a gyors el
járás — eléretett-e? Igaz, hogy sommás
hoz viszonyítva a bagatell eljárás gyorsabb, 
de bizou a kereset beadásakor kótló alatt 
fekvő t->jás mar régeu zsírban és prézlibeu 
boldogult mikor a per belejeztetett, sőt, 
tudnék bíróságokat megnevezni, melyeknek 
területén a tojás mar miut kiérdemült 
tisztességes kotlós mama viseli gondját 
unokainak az ügy jogerőre emelkedésekor, 
annyi hivatali halasztás, személyes tárgya 
lás, t a mik i ha Ugatás lévéu foganatosítva, 
hogy ugyauaznu táradsaggal egy jogpert 
be lehetett volua fejezni.

No de a hosszadalmasság nem éppeu 
hiba, ha ez által kiderittetik az igazság. 
Csakhogy — fájdalom — ez ueiu mindig 
sikerül, mert a bekötött szemű asszonyság 
szcmkötöje sokszor télrecsuszik és koketti- 
roz egyik vagy másik féllel, azért a tel 
lebbezés kizarasa határozottan hátrányos.

A peres telekre megnyugtatóig hat 
azon tudat hogy a reájuk nézve kedve
zőtlen ítélet egy felsőbb bíróság által 
felttlvizsgaltatik, mert a népben meggyö 
keredzett a hit, hogy az első biró befolyá
so ltad , euuél togva ítélete igazságtalan.
— A fellebbezési jogot tehát megköveteli, 
és ha elveszti is perét a felsőbb bíróság
nál megnyugszik benne, mert azon tudat 
hogy oly biró hozta az ítéletet, a ki távol 
all a peres fél által befolyásosnak tartott 
köröktől, eloszlatja kételyeit.— Menmire 
ragaszkodik a köznép a fellebbezéshez, 
bizonyítja azon komikus eset, mely egy 
vidéki bíróság előtt történt, a hol a per
nyertes tél jelentett be fellebbezést és 
azt következőleg indokolta : „Hadd lássák 
ott fenn is, hogy igazam van". — Nem 
merte el hinni a jámbor, hogy igaza van, 
ha csak ott fenn nem hagyjak helyben.

Véleményem szerint tehát módosítandó 
az 1877. XXII. t. ez. olyképen, hogy egy 
fokú fellebbezésnek legyeu helye a kir. 
törvényszékhez, mely érdemmel együtt az 
57. §-ban körülírt semmiség! esetek felett 
is határoz. Hiszen ez meg van engedve 
csekély jelentőségű becsületsértési és ki- 
hágáai ügyekben is, már pedig egy sértő 
kifejezés, egy — taláu jól megérdemlett
— nyakleves megtorlása nem oly vitális 
érdekű, mint a kissebb polgári eljárás 
keretébe tartozó és a szegény ember ke
nyerét érdeklő keresetek.

Lehet, hogy tévedek, és nem értek a 
magasabb igazságügyi politikához, de a 
mit Írtam, abban hü tolmácsa voltam a 
bagatell eljárásban megforgatott felek 
nyilatkozatainak, és aligha csalódom, ha 
azt állítom, hogy számos kollegám osztja 
véleményemet.

Pécsvárad, 1888. okt. 11-én
tisztelettel 

Schelbner Kálmán
tígjr»éd.

K ü l ö n f é l é k .
— Kissfaludy Imre, a pécsi kir. tör

vényszék volt bírája, kineveztetett a kir. 
táblához rendes birává. Ez a megérdemlett 
előléptetés már akkor előre látható volt, 
midőn segéd bíróvá hittak föl a kir. táb 
Iához, ürömmel vettük a derék fértin kine- 
veztetéséről szóló bírt, melyet lapuuk múlt 
számában kellett volna mar hoznunk, de 
nyomdai tévedésből kimaradt.

— A pécsi törvényszék köréből. A 
magy. kir. igazságügymiuiszter itj. Peitier 
Imre mohácsi kir. járásbirósági aljegyzőt 
hasonló minőségben a pécsi kir. törvény 
székhez áthelyezte s helyébe a mohácsi 
kir. járásbírósághoz aljegyzőnek Vodicska 
Ferenpi péqsi kir. törvényszéki joggyakor
nokot nevezte ki.

— A baranyamegyei gazdasági egye
sülettől. A pécsi cs kir katonai élelmezési 
parancsnokság közhírré teszi, miszerint a 
Baranyamegyében állomásozó cs. kir. kö
zös hadsereg, >alawiutkaw._kir. honvédség 
kenyér és a hadcsapaiok lovainajf részére

1889. évre való zabszükséglet tolyó bó 
24 én a saját hivatalos helyiségében ár
lejtést fog tartani. A Bácsmegyében állo
másozó hadtestek szükségletére nézve pe 
dig folyó hó 26-án tartatik meg az árlej
tés. Miután a kisebb termelők termesztmé 
nyeiken amngyis olcsó pénzen kénytelenek 
túladni, uagyon kívánatos volna, hogy le
galább a megye területén levő hadcsapa
tok szükségletének ellátására maguk a tér 
uielők vállalkoznának. A föltételek úgy a 
gazd. egyesület titkáránál, valamint a feunti 
hivatalban mindig megtudhatók.

— Pécs v á ro s  a re g á lü g y b e n .  A jövő 
héten Pécs szab kir. város közönsége rend
kívüli közgyűlést fog tartaui, melynek tár
gyát a regáli megváltás ügyében a kor
mányhoz intézendő peticzió képezi. A vá
ros közönségére nézve a regále megváltása 
rendkívül káros lenne. A számítás alapján 
több mint 7000 frt kárral járna. Kérel- 
meztetui lóg tehát, hogy mint szab. királyi 
város tovább is megtarthassa a regálét. 
Ha azonban ebbe a kormány nem lenne 
hajlandó beleegyezni, akkor kérelmeztetni 
fog az, bogy a kormány a magához vál
tott regálét adja a városnak bérbe, bogy 
igy a város ismét albérletbe adhassa. Ily 
körülmények közt taláu meg lehetne men
tem a veszendő 7000 trtot. íme az atyás
kodó kormány, lassaukint fölfalja saját 
gyermekeit miut Saturnus. Hol késik Kro 
nos azzal a bizonyos szikla-darabbal?!

— R a d o c sa y  n yu gd íj k é re lm e . Hallo
másunk szeréut a múlt héten nyújtotta be 
R a d o c s a y  Sándor hegyháti járási fő
szolgabíró nyugdíjaztatási kérelmét a me
gye főispánjához. A bir nem alaptalan, 
mert utáua tudakozódva, ineggyözödtüuk 
róla, bogy a kérvény csakugyan beérkezett.
A nyugdíjba való vonulás indokait nem 
tudjuk, nem is firtatjuk, mert a miut sub 
rosa értesültünk, olyan természetűek azok, 
melyek nem hírlap keretébe valók. Kiván
csi érdeklődéssel uézüuk a kérvény elin
tézése elé. Sejtjük azouban, bogy Rado- 
csay vissza fogja vonni kérelmét, daczára, 
hogy Csima Lajos szolgabiró és Radocsay 
Sándor közt legújabban fölmerült atfaire 
után tarthatatlan a helyzet.

—  A p é c s i  jo g a k a d e m ia  p o lg á ra i  az 
akadémiai „Olvasókör" javára november 
hó 10 én, a „Hattyú" termekben jótékony- 
czélu zártkörű tánczestélyt tartanak. Kez
dete 8 ‘/, órakor Személyjegy 1 írt 50 kr. 
— Csaladjegy 3 frt. Jegyek válthatók a 
táuczestély napján az „Olvasókör" he
lyiségeiben (Lyceum, II. emelet) d. e.
1 0 —12-ig és d. u. 3 - 5  óráig, és este a 
pénztárnál. Felültizetések a jótékouyczél 
érdekében köszönettel fogadtatunk és bir 
lapilag nyugtaztutnak.

—  O e ré k  c s e n d ő r - ő r m e s te r .  -  Hegy
háti járás — Jenő községben f. bó 5-éu 
éjjel Bergmeister Mártou, Brusser György, 
Disztl Péter kárára összesen 5 drb 4 éves 
ló és Fekete József kárára egy stájer 
kocsi összesen mintegy 1000  frt érték 
kóbor czigáuyok altul eltolvajoliatott. A 
lopás csak reggel vétetvén észre, a kár
vallottak mintegy 20  főből álló csapattal 
elindultak a tolvajok s a lovak felkeresé
sére. Szerencsére utközbeu találkoztak az 
éppeu éjjeli szolgálatból hazatérő Tarcsa- 
falvy Lajos sásdi csendőrőrmesterrel, ki
nek az esetet elmondták. Nevezett őrmes
ter egyedül s a 2 0  főből álló csoport 
több részre oszolva, elhelyezkedtek Düb 
rököz, Lengyel, Szabad, Mucsi, Mekényes, 
Kurd és N. Hajmás községek határában 
elterülő erdőkbeu olyként, hogy a közben 
elfoglalt erdőket keresztül kutatva egy 
bizonyos ponton találkozni fognak. Tar- 
csafalvy egyedül Lengyel és Döbrököz 
községek erdeje között lesben állva egy 
8 tagból álló czigánybandára akadt, kik 
önelégülten pöfékeltek pipáikból. A sűrű 
erdöbeni nehéz előrejutás következtében 
ugyan nem foghatott el egyet sem, mert 
azok öt észrevevéu futásnak eredtek. — 
Tarcsatalvy megállásra szóllitatta tel őket, 
de a tolvajok erre mit sem hallgatva 
tovább futottak, mire nevezett őrmester 3 
lövést tett, melyekből egy talált is és egy 
czigány föl bukott. Tarcsafalvy leshelyéböl 
csak nehezen hatolhatván előre, mire a 
tisztásra ért a czigányoknak már hűlt he
lyét találta, kik magokkal vitték sebesült 
jöket is. —  A lovak s a kocsi azonban 
megtaláltattak a czigáuyok tanyájához pár 
lépésre s jogo; tulajdonosainak adattak 
vissza. — Tarcsafalvy nem rég működik 
e járásban, de rövid működési ideje alatt 
oly tapintatos eljárást, fáradhatlan ügy- 
buzgalmat fejtett ki, hogy méltán válhatik 
a magyar csendörstg díszére. Nevezett 
őrmester annál inkább is dicséretet s tel 
jes elismerést érdemel, mert a nem rég 
környéken dühöngött tűz alkalmával ke
zét sulyosau összeégette s még hónapokba 
kerül mig tökéletesen használhatja.

— Gyermekülés. Egy fiatal töldmives 
jelent meg Német-Bólyou dr. Bors Lajos 
tiszteletbeli járásorvosnál és felkérte, bogy 
jöjjön vele Versendre egy holt gyermek 
megvizsgálására. Az orvos az eset köze
lebbi körülményei utáu tudakozódván, a 
tiatal ember megvallotta, bogy nővére We
bet Teréz, ki mint cseled szolgált Prinzbans 
György versendi földmivesnél, törvényte
len gyermeket szült, melyet nyomban saját 
ládájába zárván, 24 óra lefolyása utáu 
eltávozott Lancsnkra fivéréhez, s a láda 
kulcsát is magával vitte. Az orvos erről 
táviratilag értesítvén a mohácsi kir. járás
bíróságot, Kóbor József aljárásbiró meg
jelent Versendeu, s jelenlétében a láda 
kinyittatván, az abban talált gyermekhul- 
Ián eszközölt törvényszéki bouczolas foly
tán konstatáltatott, hogy az egyébként 
teljesen életképes csecsemőt anyja meg
fojtotta. A gyermekül/) anya a csendőrük

által elfogatván, átadatott a mohácsi kir. 
járásbíróságnak.

—  E m b e rö lé s . Duda-Szekcsön a „Sze 
kerczé“-hez czimzett korcsmában Mózes 
Istváu és Pánki János duuaszekcsöi lakó
sok borozgatván, összevesztek egymással; 
heves szóvita után egymást tettleg is bán
talmazták, midőn Mózes István egy nagy 
késsel Pánki János fején, mellén és jobb 
kezén súlyos vágásokat és szúrásokat ej
tett. Pánki a szenvedett sérülések folytán 
felbőszülve kiragadta a kést Mózes István 
kezeiből, s azzal ennek nyakán, hátán és 
balvállán oly hatalmas szúrásokat ejtett, 
hogy pár perez múlva elvérzett és meg
halt. A büutctöbirésági bonczolás eszkö
zöltetett és a vizsgálat megindittatott ugyau, 
de a tettes Pánki János szenvedett súlyos 
sérülései folytán ágyban lekvö beteg lévén, 
sem letartóztatható, sem kihallgatható nem 
volt még.

— Rejtélyes öngyilkosság Hosszú- 
Hetényben f. hó 8 -án egy rejtélyes ön
gyilkossági eset merült tol. Fehér János 
fiatal, körülbelül 30 éves telkes gazdát 
kötélen lógva, halva találták a kertben 
lévő gyümölcsfák egyikén. A szörnyű tett 
okát nagy érdeklődéssel keresték, kutatták, 
de biz az rejtély maradt. Fehér János 
vagyoni állapota rendezett volt, a család
jával jól élt, szóval nem merült föl semmi 
olyan körülmény, mely okul szolgálhatott 
volua az öngyilkosság elkövetésére.

— 80 tanú egy tárgyaláson. A csü
törtökön tartaudö esküdtszéki tárgyalás, 
melyben Jankovics Dcnes mohácsi aljárás- 
bírónak dr. Tornai Károly mohácsi ügyvéd 
ellen iuditott sajtóügye fog tárgyaltatni, 
kiváló érdekessége mellett még arról is 
uevezetes, hogy 80 tanú és két szakértő 
tog kihallgattatni. A tárgyalás valószínűleg 
éjfélig is ki fog húzódni. Előre is fogadják 
a t. esküdt urak részvétünket.

— A Zsolnay-féle gyár két kiváló tagja. 
Arról értesítettek benuüuket, hogy Illés 
Dávid a Zsolnay-féle gyár fökönyvvivöje, 
ki már 7 évet töltött a gyár szolgálatában 
és Petrides János első szobrász, ki 4 éve 
munkálkodott a gyárban, megváltak Zsol- 
uaytól és Ungvárra mennek, dr. Novak 
Endre majolika-gyárába, hol miut társ 
tulajdonosok és miut tapasztalt szakférfiak 
foguak munkálkodni. Az ungvári gyár ter
mészettől megáldott nagy előuyökkel bir. 
Agyaga jó és reudkivül olcsó, nemkülönben 
az égetéshez szükséges famennyiség is igeu 
kedvező áron szerezhető be. A két új erő 
határozottan nagy előnyére fog válni az 
uugvári gyárnak, mert a még ott ki nem 
használt kedvező körülményeket ők a 
gyár felvirágoztatására kétségkívül ki fog
ják használni. Ezzel nemcsak maguknak, 
de a magyar iparnak is hasznos szolgá
latot teszuek. Gratulálunk!

— Tolvajhajsza Mohácson. Bárácz 
Adum városi rendőr a mohácsi íüutczán 
meuvéu, Sepatz István mészáros figyelme/, 
tette őt, hogy egy gyanús kinézésű idegeu 
egyént látott szűrrel a vállán az Orr-féle 
házban levő Bein-féle zsibárus boltba be
térni, a bol most is időz, valószínűleg a 
lopottnak látszó szűr eladása czéljából, 
holott akkor, midőu nem régen befelé ment 
a városba, nem volt nála szűr. A rendőr 
megvárta, mig a jelzett egyén kijött a 
boltból s a föutczán kifelé tartott; ekkor 
utána sietett s öt a Poller-féle háznál utol
érte, kérdezte, hova vitte a szűrt. Az ide 
gén kijelentvén, bogy sóba életében sem 
volt szűre, ezen tagadása által még gya- 
uusabbá lett a rendőr előtt, ki is vissza- 
kisérte őt a zsibárus boltba és kérte Bein 
tői a szűrt. Ez nem akarván azt kiadni, a 
rendőr maga kezdett a szűr után kutatni; 
mig az igy kereste a szűrt, a gyanús egyéu 
kiugrott az ajtón, s a Lázár-utczába be
fordulva lélekszakadtából szaladni kezdett, 
a rendőr meg utáua. A kövezeten álló 
Bajai nevű töldmives föl akarta ugyan a 
szökésben levő egyént tartóztatni, de ez 
kitért előle az utcza közepére s itt a leg
uagyobb pocsétákon és sártengeren keresz
tül iramodott tovább. Azonban a rendőr 
sem volt rest, itt is követte a tolvajt, s 
végre utolérvén elfogta, s visszavezette a 
zsibárushoz, ki utóvégre is kéuytelen volt 
a nyolez frt értékű, de általa 2  Írtért meg
vett szűrt kiadni. A város házán kihallgat- 
tatváu, bevallotta az ismeretlen egyén, 
hogy öt Tóth Menyhértnek hívják, zákányi 
illetőségű 8 hogy a szűrt egy a „Koroua"- 
vendéglö udvarán levő kocsiról lopta. A 
tolvaj átadatott a kir. járásbíróságnak.

—  G y ilk o ssá g . A föherczegi bellyei 
uradalom napszámosai az Izséppel határos 
Buzeglicza pusztához tartozó földekeu ku- 
koriczát szedvén, egy enyészetnek indult, 
összevagdalt emberi holttestre bukkantak. 
Az eset feljclentetvén a dárdai kir. járás
bíróságunk, a büntető-bírósági bullaszemle 
és helyszíni vizsgálat sürgüseu eszközöltetett, 
a midőn is megállapittatott, bogy a talált 
hulla Topalov Vineze izsépi lakos nejének 
holtteste és hogy éles fejsze vagy balta 
szerű eszközzel néhány bét előtt követte- 
tett el a gyilkosság. A föherczeglaki csen- 
dörség nyomozása folytán aztán kiderült, 
hogy Topanov Vinczéné már régen nyom
talanul eltűnt. A tettes nyomozása közben 
a cseudörség megtudván, hogy Topalov 
Vineze rosszul élt nejével s amaz — neje 
eltűnése után — állitótag mások előtt oda 
nyilatkozott, ha nejét megtalálja, össze
vagdalja: ezen és egyéb gyanús ténykö
rülmények alapján szerdán este megjelent 
Topalov Vineze házában, letartóztatottnak 
jelentette ki s valllatás alá vette. A valla
tás többféle keresztkérdés után aunyiban 
sikerült, hogy Topalov Vineze végű! beis 
merte, hogy azon okból, mivel felesége a 
házassági búség megszegésével folytonosan 

I kicsapougó életet élt, éles baltával meg 
I ölte és összevagdalta. Az iszonyú bűntett

egyéb fontos körülményeiről, — nevezete- |
scD volt-e, ki neki a bűntett elkövetésé- j 
ben segédkezet nyújtott, éa kicsoda ez — i 
aztán hol követte el a gyilkosságot és úti- 
kéut került neje holtteste a kukoriczatöldre, 
hol a napszámosok megtalálták; mind 
ezekre nézve nem lehetett öt vallomásra 
bírni. A csendörség Topalovot vasra verve, 
elzárta egy konyhában s az éjjeli őr őri
zetére bízta, oly szándékkal, hogy másnap 
Dárdára kiséri. Éjjel azonban — hogy, 
hogynem — sikerült neki a békókat ma
gáról letépni s két óra körül megszökött 
ideiglenes börtönéből és Izsépről. A csen
dőrök a szökésnek tudomására jutván 
azon feltevésben, bogy Topalov taláu ön
ként jelentkezik a mohácsi kir. járásbíró
ságnál, reggel Mohácsra jöttek s itt vár
ták vagy 10 óráig, midőn a szökevéuy 
ügyvédje kíséretében megjelent a kir. já
rásbíróságunknál, kérvén letartóztatását, és 
előadván, hogy a csendőrök tőle kínzások 
kai beismérö vallomást csikartak ki, ho
lott ö ártatlan. A bíróság eunek folytán 
megvizsgáltatta Topalovot dr. Serli Sándor 
járás orvos által, ki a bilincseknek Topa
lov kezeiu látható nyomain kívül csak ar 
czán észlelt némi könnyű sérülést, mely az 
orvos véleménye szerint arczulütésből, de 
esetleg más okból is származhatott. — A 
mohácsi járásbíróság erre, tekintve, hogy 
a meggyilkolt nő holtteste a dárdai kir. 
járásbíróság területén találtatott, s ezen 
járásbíróság tette a legelső intézkedéseket: 
Topalov Vinczét átadta a föherczeglaki 
csendőrüknek, kik öt a dárdai kir. járás
bírósághoz kisérték. — Utólag megtudtuk 
még, — írja a „Mohács és Vidéke" hon- 
uét e hirt átvettük — hogy Topalov Vineze 
még juuius hóban jelentést tevéu a moha 
esi járás föszolgabirájáuál neje eltűnésé
ről, annak köröztetését kérte, mi meg is 
történt. Elfogatása előtt vagy tiz nappal 
ismét megjelent a főszolgabírónál, tudako 
zódváu a köröztetés eredményéről. S mi
dőn azon felvilágosítást nyerte, hogy, a 
köröztetés ez ideig eredménytelen volt, 
azt a megjegyzést tette, hogy hallomása 
szeriut neje Szerejevoban lenne. Vájjon 
ezen tudakozódás őszinte, vagy — mint 
némelyek hinni vélik — csak szinleges 
volt, illetve azért történt-e, hogy az akkor 
már halva volt neje meggyilkolasáuak gya 
nuját magáról elhárítsa: ezt kideríteni a 
büuvizsgálat dolga

— Agyongázolás. Denke Ferencz, a 
Jankovits ^áodor deszkakereskedö kocsisa 
kedden délelőtt gazdája házából, annak 
egyik lakójának Esztermauu Feremczuek 
bútorait s/.áliltotta a Mária-utczában levő 
uj lakására. A második fordalónál, úgy 11 
óra tájban, a „Magyar-király" vendéglő 
előtt, a kocsi tetején levő asztal ügyetlen 
rakodás következtében megbillent s a te
teje előre, a lovak közé esett. A lovak 
megrémülve nagyot rántottak a kocsin, 
amitől a tele kocsin magát meg támasz
tani nem tudó kocsis szintén a lovak közé 
zuhant. A lovak e pillanatban neki vadulva 
rohantak a Föutczának magok alatt össze
tiporva a kocsist, a ki a gyeplöszárnál 
fogva oda volt akadva a lovak közé. A 
szerencsétlen kocsis a Lyczeum utcza sár 
kan maradt el a száguldó fogattól a telje
sen összetörve holtan feküdt a földön. A 
lovak tovább rohantak s ugyancsak még 
a Lyceum épület előtt Weinioger Ádárn 
nevű kütörö napszámost gázoltak el, ki a 
hátamögütt rohanó lovak elől már nem 
volt képes kitérni. A terhes kocsi mellét 
lábait a fejét sértette meg úgy, hogy éle
téhez alig van remény. A halottra gázolt 
kocsist a halottas házba, a súlyosan sérült 
napszámost a kórházba szállították.

— Papir-árverés. A pécsi m. kir. 
pénzügyigazgatóság a következő sorok köz
lésére kért föl beunünket. A pécsi m. kir. 
péuzligyigazgatóságuál tolyó évi október 
bó 2 2 -én d. e. 10 ór kor szóbeli és írás
beli zárt ajánlátok mellett mintegy 25. 
méter mázsa papír iog elárvereztetni, és 
a /.árt ajánlatok 25 frt. bánatpénzzel folyó 
évi október bó 2 1 -ig délelőtt 11 óráig a 
pénzügyigazgatóság főnökénél benyújtan
dók. Részletes felvilágosítások a pénzügy- 
igazgatóságnál Király utcza 11. szám I. 
emelet 6 . ajtó sz. a. kaphatók. — Közöl
tük a hirdetményt ujdonsági rovatunkban, 
mert erre kért föl a pénzügyigazgatóság, 
csak azután ne „kegyeskedjék" valahogy 
a szívességért belőlünk 30 kr hirdetési bé
lyeg illetéket kipréselni! Egyébként ott 
volna ennek a helye, a hova a „Fünf -  
k i r e b u e r  Z e i t u n g "  tette, a mely úgy 
látszik hivatalos lapja a m a g y a r  kir. 
pénzügy igazgatóságnak.

— Halálozás A Lakits-családnak 
gyásza van. Dr. Kovécs Gyuláné, Lakits 
Mari hosszas betegség után e bó 13-án 
elbúnyt élte 31 ik évében. Temetése a 
Rokonság s nagyszámú ismerősök részvéte 
mellett hétföD délután ment végbe — 
Szászi Sándor e bó 17-én rövid szenvedés 
után, élte 40-ik évébeu elhunyt Pécsvaradon.

— Hetven éves asszony öngyilkossága. 
Talik Auua napszámosad, ki Zelms tégla
gyárában dolgozott, vasárnap reggel a 
téglagyártelepen levő kútba ugrott. A te
lepen lakók már csak akkor vették észre, 
mikor a viz a fölszinre vetette az asszouyt. 
Csáklyákkal kihúzták, teleitta magát víz
zel s megfult. Az előhívott dr. Czirer reud- 
örorvos szintén a teljes halált konstatálta. 
Fején az esés következtében több erős 
ütést szenvedett. A bonczolásnál kiderült, 
hogy erős szívbaja volt a hetven éves 
asszonynak; szive rendkívül nagy s kam
rái tele voltak vérrel. Öngyilkossági okáÁ 
nem tudják; valószínű azouban, hogy e 
szívbaja egyik rohamában életúntságból 
vetett véget a szenvedéssel teli bosszú 
életének.

iT y llt - té r -* )
T .  ez. M e d v e c z k y  m é rn ö k  u rn á k  

M o h ácso n .
F. é. okt. hó 5-én kelt 1306. számít 

levelére van szerencsém következőleg vá
laszolni : Önhöz beterjesztett feljelentése
met egész terjedelmében fentartom, sőt azt 
bebizonyítani is fogom. Ön állítja, bogy az 
valótlan; tagadom, mert ön 1887. évben 
Leovics Pállal nem egyszer, sőt folyó év
ben is (augusztus 14-én, délután) szintén 
vadászott. — U n 1887 évben tartott kör
vadászat alkalmával több egyént (polgá
rokat) meghitt és velük együtt vadászott 
— a nélkül, bogy azoknak lett volna az 
adóhivataltól vadászjegyük.

Hogy Leovics P á l önnek  „h ivatalos 
tá rs a 44, azt i g a z á n  nem tudtam! Egyéb
ként a hivatkozott 1878 : V. t. ez. 270. 
§-ának értelme szerint legyen szives el
járni ; nagyon fogok örülni, hogy a Tek. 
bíróság előtt állításaimat igazolhatom.

Végül: lovagiasságáról (?) meg vagyok 
győződve, felkérem ezentúl velem . . . nem 
levelezni.

Mohácson, 1888. október 10 ikén.

P e rc z o l F e re n c z .

*) E  r o v a t  a la t t  m e g je le n te k é rt  n em  v á l la l  
f e l e l ő s é g e t  a  s z e r k e s z tő .

iT - A - O - T T  P E B E I T C Z
laptulajdonos.

K IS  J Ó Z S E F ,  VÁRADY FERENÍZ.
lapvezér. felelős szerkesztő.

Hirdetések.
16078

tkv. 1888.“

Árverési hirdetmény.
A pécsi kir. törvényszék mint telek

könyvi hatóság közhírré teszi, hogy C'zike 
Katalin ezökédi lakós végrehaj tatónak 
Nagy József herendi lakós végrehajtást 
szenvedő elleni. 116 frt 48 kr. tőkeköve
telés és járulékai iránti végrehajtási ügyé
ben a pécsi kir járásbíróság területén lévő 
Herend község határában fekvő, a herendi 

43. sz. tjkvben (elvett 43. hsz. számú 
kertből és */« telekből Nagy Józsefet il
lető */a részre az árverést 608 frt 33 
krbau ezennel megállapított kikiáltási á r
ban elrendelte és hogy a fennebb megje
lölt ingatlanok az 1888. évi novem ber 
hó£20*ik nap ján  d. e. 10 ó ra k o r He
rend  községházánál megtartandó nyil
vános árveréseu a megállapított kikiáltási 
áron alól is el adatni, fognak.

Árverezni szándékozók tartoznak az 
ingatlanok becsáráDak 10 #/.’át, vagyis 
60 frt 83 krt készpénzben, vagy az 1881. 
évi LX. t. ez. 42. §-ában jelzett árfolyam 
mai számított és az 1881. évi nov. bó 
1-éu 3333. sz. a. kelt m. kir. igazságügy- 
miniszteri rendelet 8 -ik § ában kijelölt óva 
dékképes értékpapírban a kiküldött kézé 
bez letenni, avagy az 1881. LX. t. ez. 170. 
§-a értelmében a bánatpénznek a bíróság
nál elöleges elhelyezéséről kiállított szabály
szerű elismervényt átszolgáltatni.

A pécsi kir. törvényszék mint telek
könyvi hatóság.

Kelt Pécsett, 1887. évi okt. bó 17-ik 
napján.

Bogyay Pongrácz,
kir. törvízéki biró.

Pécsett, a Márton-utcza 16. szám alatt

S f s i j - t ö d . e ^ g
2 kemenczéval, 3 szab*, konyha, élés 
(3 - i)  kamara és pincze

bérbe adandó.
Bővebb fülvilágositást nyerhetni a 

W e id in g e r F e r e n c z  féle gőzmalomban.

10885
tk. i 88«. 8s-

Árverési hirdetmény.
A pécsi kir. törvényszék, mint tkvi 

hatóság közhírré teszi, hogy Szautter Gusz 
táv végrehajtatóoak Petkovits Péter pel- 
lérdi lakós végrehajtást szenvedő elleni 
25 frt tőkekövetelés és járulékai iránti 
végrehajtási Ugyébeu a pécsi kir. törvény* 
szék (a pécsi kir. járásbíróság) területén 
levő, Pellérdeu fekvő, a pellérdi 618. sz. 
tjkvben felvett 80. hszsz 174. sz. házra 
az árverést 431 frtbau ezennel megállapí
tott kikiáltási árban elrendelte és hogy a 
fennebb megjelölt ingatlan az 1888. évi 
ok tóber hó 29 ik nap ján  d. e 10 ó ra k o r 
P e llé rden  a község házánál megtartandó 
nyilvános árveréseu a megállapított kikiál 
tasi áron alól is eladatni fog.

Árverezni szándékozók tartoznak az 
ingatlan becsárának 10o/o-át vagyis 43 frt 
10 krt készpénzben, vagy az 1881. LX. 
t. ez. 42. § ában jelzett árfolyammal szá
mított és az 1881. évi november hó 1-én 
3333 sz. a. kelt igazságügymiuiszteri ren
delet 8 . §-ában, kijelölt óvadékképes ér
tékpapírban a kiküldött kezéhez ieteuui, 
avagy az 1881. LX. t. ez. 170. §-a értel
mében a bánatpénznek a bíróságnál elö
leges elhelyezéséről kiállított szabályszerű 
elismervényt átszolgáltatni.

Kelt Pécsett, 1888. évi jnlius bő 3-ik 
napján.

A pécsi kir. törvényszék mint telek
könyvi hatóság.

Lukríts István,
kir. törvónyatéki biró.
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E la d ó  s z ó ló .
F ark as  Is tváu  volt kökényi ispán 

örökösei tu la jdonát képező a  keszlii 
ha tá rban  4  holdnyi szőlő p rés
házzal, teljes fe lszere lésse l, 
Idei 110  akó term ésse l 4000  
ír té r t kedvező feltételek m ellett e lad 
ható. —  É rtekezhetn i szívességből 
K letzl G yula  kesziii tan ítónál.

18906.
1888. ”

Póthirdetmény.
A pécsi kir. törvszék, mint telekkvi 

hatóság közhírré teszi, miszerint Varga Mihály 
és neje magy. peterdi lakos, végrebajtatönak 
Lukács János m.-peterdi lakós végrehajtást 
szenvedett elleni 100 frt s jár. iránti végre
hajtási ügyében 12216/1888. sz. a. kibo
csátott árverési hirdetményben a magyar- 
peterdi 30. sz. tjkvbeu felvett ’/. telekre 
1950 frt kikiáltási árban magyar peterd 
község házához 1888. évi novem ber hó 
15-ik nap jának  d. e. 10 ó rá já ra  kitűzött 
árverés az 1881. 60. t ez. 167. §-» alapján 
Kelemen Istváu végrehajtató érdekében is 
250 Irt s jár. kielégítése végett megtar
tatni fog.

Kelt a pécsi kir. törvszék, miut telek 
könyvi hatóságnál 1888. augusztus 31.

Bogyay Pongrácz,
kir. tszéki bíró

Árverési hirdetmény.
A pécsi kir. törvényszék miut telek

könyvi hatóság közhírré teszi, hogy ifjú 
Némethy József pécsi lakós végrehajtató 
nak Cseke István és neje szül. Zak Anna 
komlói lakósok végrehajtást szenvedő elleni 
226 frt 15 kr. tőkekövetelés és járulékai 
iránti végrehajtási ügyében a pécsi kir. 
törvényszék a sásdi kir. járásbíróság te:U- 
letén lévő Komló községben fekvő a kom
lói 41. sz. tjkvben felvett */* telekből 
Cseke István és neje Zak Annát illető 
részére 482 frt becsárbau ; az ugyanazon 
tjkvben foglalt -f- 413, 1028 és 1064. 
bszsz. fekvöségekre egészben, tehát nem
csak végrehajtást szenvedőket illető tele 
részére, hauem a társtulajdouosok P.iiidur 
István és neje Zak Örzsét illető fele ré
szére és minthogy e fekvöségek egyike 
sem üti meg a törvényes 200  trt becsár 
összegét és agyán a -f- 413. bszsz. fek- 
vőségre 8  frt becsárban; a -}- 1028. 
bszsz. fekvőségre 21 frt becsarbau ; és a 
-}- 1064. bszsz. fekvőségre 5 frt becsárbán; 
valamint a komlói 110 . sz. tjkvbeu telvett 
14. bszsz. 14. sor számú házra 160 frt 
becsárbau ; úgy a komlói 157. sz. tjkvben 
felvett 424. bszsz. szőlőre 10 frt miut 
ezennel megállapított kikiáltási árban el
rendelte és hogy a fennebb megjelölt in
gatlanokra az 1888. évi deczem ber hó 
13 ik n ap jának  dé le lő tti 10 ó rá ja  K om 
lón a község házánál megtartandó nyíl 
vános árverésen a megállapított kikiáltási 
áron alól is eladatni fognak.

Árverezni szándékozók tartoznak az 
ingatlanok becsáranak 10°-át vagyis 48 
forint 20 kr., 80 kr., 2 forint 10 kr., 50 
krajczár, 16 forint és 1 forintot készpénz 
ben, vagy az 1881. évi LX. t. ez. 42. 
§-ában jelzett árfolyammal számított és 
az 1881. évi november hó 1-éu 3333. sz. a. 
kelt igazságügyuiiuiszteii rendelet 8 . § ában 
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 
átszolgáltatni.

A pécsi kir. törvényszék mint telek
könyvi hatóság 1888. évi szept. bó 24-én.

Lukrits Istváu kir. törvényszéki biró 
helyett:

Váry Gyula,
kir. törvé nyszéki biró.

t ó r t e s i t é s  X
Van szerencsém a nagyérdemű közönséget értesíteni, hogy

n o v e m b e r  l - től  k e z d v e
háziasán  é s kitünően főzött Ízletes é t e l e k e t ,  különösen 
finom és közönséges tésztákat, valamint húsnemüeket lehetőleg

t n a g y  vá lto za to ssá g g a l  házon kívül kiszolgálok.
Egy külön étkező szobát is berendezek az olyan t. ez. egyénisé- 

ju t gek részére, kik családdal nem bírnak, vendéglőbe nem akarnak járni 
jfi s háziasán óhajtanak étkezni.
^  A/.on t. ez. ú rhölgyck, k ik  a k itűnő főzést e lsa já títan i óhajt-

Jják , ju tán y o s dij m elleit fölvétetnek.
Félhavi és havi előrefizetéseket vagy előjegyzéseket már most

„ elfogadok Ó-posta-utcza 4. sz. lakásomban.
j. Kiváló tisztelettel

özv. Takácsy B.-né.

681.

Árverési hirdetmény.
Pécs szab. k ir. város tek in te tes  T anácsának  fenti szám alatt kelt 

határozata tolytán ezennel közhírré teszem, miszerint a város tu la jd o n á t ké 
pe».ö és a bányatelepi rendőri h ivata l m ellett levő

Korcsmaépület
összes ta rtozékaival együtt, folyó ok tóber lió 24-én délelő tt 10 órakor 
h ivatalos helyiségem ben (városház II. em elet 33. a jtó ) ta r tan d ó  nyilvános 
árverés és zá rt a ján la ti tá rg y a lá s  u tján , 855 f r t  évi b ér k ik iá ltá sa  mellett 
1889. évi ja n u á r  fl-töl kezdődő három  egym ás u tán i évre bérbe fog adatni.

Felhivatnak a bérleni szándékozók, miként a kikiáltási ár 10 százalé
kának megfelelő bánatpénzzel ellátandó zárt ajánlataikat legkésőbb e hó 23-án 
délutáni 5  órakor a polgármesteri hivatalnál adják be, avagy ugyanily bánat
pénzzel ellátva a szóbeli árverésen jelenjenek meg.

A részletes feltételek nálam a délelőtti hivatalos órák alatt bármikor 
megtekinthetők.

Pécsett, 1888. évi októbber 17-én. Jilly AldjoS,
vár. tanácsok.

( 3 - 3 )

(nem élvt-etre szánt, hanem házi és ipari 
czólokra alkalmas, fogyasztási adómentes 
szesz) részlet eladás czéljából egy kizáró

lagos tőle lakatot létesítettünk

Brázay Kálmán
nagykereskedő urnái, Budapesten, 

M uzeum -kőriit 23-dik szám  a ia lt,
hová minden 100 lit—rt meg nem haladó 

r ndelvónyt intézni kérünk.
Első m agyar szeszflnomitógyár

L IN Z E R  K A R O L Y  é s F IA.

Eredeti Rauschenbach-féle

B  o i  s  a j t  © 2 r  a t

kettős em eltyüszerkezettel a légi agyobh 
nyomás kifejtésére, a torkol utánssjto- 

lására is igen rzélszerüek ; továbbá

S Z Ö L Ó Z  Ú Z Ó K A T
gyárt.és legolcsóbban szállít

G ro ia m a n n  és R au sch en b ach
•lse m tgysr gazd. gépgyára

liudapext, kiilnö vácxl-út 7.

Legújabb női kalapok!
Vau szerencsém a tisztelt helybeli, valamint a vidéki nagyérdemű 

hülgyküzünséguek becses tudomására hozni, hogy a bevásárlási utániról 
megérkeztem és a bevásárolt kalapok l ' á r i s z b ó l ,  valamint B é c s b ö l  
szinten megérkeztek.

(Ismerve a nagyérdemű közönség igényeit, nem sajnál lom a költ
séget, valamint a faradságot, hoztam oly kalapokat, hogy határozottan 
mondhatom, miszerint a legmagasabb igényeket kielégíthetem, különben 
Ízlésemet a kiállításon is mar bemutattam, mert kiállított kalapjaim igen 
nagy tets/.ésnek örvendettek, a melyek közül egyet nagyságos P á lm ai 
Ilka úrnő szintén vásárolt.

Dús választékot tartok a legújabb kalapmintákban, hozzá való 
díszekben, csipke, szalag és toliakkal.

Végül vagyok bátor megemlíteni, hogy üzletemet egy ú j o n n a n  
é p ü l t  t e r e m m e l  megnagyobbítottam és kényelmesen berendeztem.

A nagyérdemű közönség becses pártfogását és tömeges megrende
lését kérve

maradtam kiváló tisztelettel

Kohn  Kat i cza
divatárusnő,

Széchényi té r 8. sz a nemzeti kávéházzal szemben.

V id ó kre  re n d e lé s e k  p on tosan  te lje s itte tn e k .

P S f i R H O F E l i  . 1  - f é le
iy ó g y s z e r tá r  B e c s b e n

Singerxtraxxe IS . xz. „'/.unt g o ld . R e ich sa p fe l“.
11; . |K7| | | Í  Ijhlíaesnlí "  eg y e te m e s  labd acsu k  i.e .e  a latt; ez utóbbi nevet telje. jo Bg«[ 
• Cl tloíilllU IdUUdloVA megérdemlik, mivel csakugyan alig létezik betegség, melyben e labdacsok 
csodás hatásukat ezerszereseit be nem bizonyították volua. A legmakacsabb esetekben, melyek
ben minden egyéb szer sikertelenül alkalmaztatott, ezen labdacsok számtalanszor és a legrövi
debb idő alatt teljes gyógyulást eredményeztek, 1 doboz 15 labdacscsal 21 kr. 1 tekercs 6 
dobozzal 1 frt 5 kr., béruieutetlen utánvét mellett megküldéssel 1 frt 10 kr. A pénz elöleges 
beküldése mellett, bérmenten megküldéssel együtt 1 tekercs labdacs 1 frt 25 kr., 2 tekercs 2 
frt 3U kr., 3 tekercs 3  frt 35 kr., 4 tekercs 4 frt 40 kr., 5 tekeics 5 frt 20 kr., 10 tekercs 9 
frt 2<> kr. (1 tekercsűéi kevesebb nem küldetik szét.)

g ^  V alód in ak  csa k  azon  la b d a cso k  te k in te n d ő k , m e ly e k  u ta lv á n y a  P serhofer  
.1 n é v a lá ír á sá v a l vau  e llá tv a , s  m e ly e k  a  dobozok  te te je n  u gyan azon  néva lá írást  
v is e l ik  v e r e s  nyom ásban .
Számtalan levél érkezett, melyek írói hálát mondanak a labdacsokért, melyeknek a legkülönfé
lébb és legsúlyosabb betegségekben egészségük helyreállitását köszönik. A ki csak egyszer 

kísérletet tett velük, tovább ajánlja azokat.

A számtalan küszönöiratok közül idemellékelve közlünk néhányat:

eoooomooooeoo
The Neuchatel Asphalte Company

kisárólagos engedményese a Val de Travers asphalte bányáknak H elvéciában
r é s z v é n y t ő k e  1 , 0 0 0 . 0 0 0  f o n t  S t e r l i n g

Főazékhely: London.

Fióktelep: Budapest, V., Ferencz József-tér 6. sz.
elvállal mindennemű asplialte-munkakat, nevezetesen : k o c siu tak , já rd á k , 
u d varo k , k a p u a lja k , is tá lló k , k o n y h á k  stb. beburkolasat és különösen

nedves falak kiszárí tását
jutányos árak és kedvező fizetési feltételek mellett, melyeknek köszöni, hogy a 1 

_  nevezetesebb magyar  vidéki városokban eddig majdnem k izáró lag  minden, i 
§£$ 1887. végéig összesen 9IMHI0 Q j-m éterre i ngó munkát készített, Budapesten i 
— 235,000 Q  m étert és az egész világon közel 7 m illió  Q -m é te rt.

Felvilágosításokkal árjegyzékekkel szívesen szolgálunk. "TSur
Az ignzgutóx'^jn.

iO CCO RO O CO lO O O O  ■ fOCOOHCOOCHOOOOI

Eddig még föliilmuíhatlan 
a M A A G E R  W . - f é l e

cs. kir. szabadalmazott, valödi tiszta

Csukamáj-olaj
MAAGER VILMOSTÓL BECSBEN.

Az orvosi tekintélyek által megvizsgáltatott és könnyen 
em észthetősége folytán gyermekeknek is ajánlható, mert a lég 
tisztább, legjobbnak elismert szer: m e ll-é s  tiidöbaiok , görvély, 

daganatok , kelések , bőrk iü tések , m irigyek , gyengeség Htb. ellen — egy 
üveg ára 1 frt kapható gyári raktárban: B é c s b e n , M eum arkt 3 . s z .  alatt, 
valamint az Osztrák-Magyar birodalom legtöbb s jobb uevü gyógyszertáraiban.

P é c s e t t  k a p h a t ó : Sipöcz István, Zsiga László Erreth János, gyogys zertárában  : Reeh 
Vilmos es S pitzer fia kereskedésében.

CSSBI

Első Pécsi Temetkezési Intézet „Kegyelet ‘
Ó - p ó s t a i  v i t e z a  2 2 - l l c  a z á im

elvállalja a

t e s m c L e t l c e z é s e l r  r e n d e z é s é t
a tulajdonát képező frauezia minta szerint épített diszes légmentes üveg- és nyitott halottas 
kocsijaiban, itt helyben és vidékre, olcsón ób legszebb kivitelben.

Díszes ravatalozá
sok felállítását
minden osztályhoz.

A halottak szállítását minden 
irányban.

Raktár é r e z -  és fakopoisókból, s z e m lé i .ok, sirkoszoruk, férfi- éa női halottas ruhák.
A p< nlos kivitelért az intézet alolirott tulajdonosai kezeskednek :

Hoffman Károly. Edhoffer Ferencz.
Szigriszt János.

Lauber Rezső
Ginjl Al-jós rendező.

Hártl Ferencz
Kindl Ferencz.

S c h l i e r b a c h ,  1888. febr. 17.
Tekintetes u r! Alólirott tisztelettel kérném az 

ön valóban rendkívül hasznos és kitűnő vér- 
tisztitó-labdacsaiból ismét két tekercsesei meg
küldeni. — Mély tisztelettel

Neureiter Ign. gyakorló orvos. |

II r a se  he, Flüdnik mellett, 1887. szept. 12.
Tekintetes u r ! Valóban az isteu szent aka 

rata volt. hogy az ön labdacsai kezeimhez ju 
tottak, s jelenleg megírom önnek azok eredmé- 
nyét: gyermekágyban meghűltem úgy annyira, 
hogy dolgaimat már nem voltam képes végezni 
s ezót i már bizouyára rég meghaltam volna, 
ha az öu csodálatra méltó labdacsai meg nem 
mentenek. Az i-teu áldja meg önt ezerszeresen 
érte. Hiszem, hogy az öu labdacsai tökéletesen 
ki fognak gyógyítani, mint ahogy másokat is 
meggyógyítottak Kniflc Therézia.

B  é  c b  n j  h  e  1 y ,  1 8 8 7 . d e c z e m b e r  9 .
Tekintetes ur ! Legforróbb köszönetemet feje

zem ki önnek 60 éves nagynéném nevében. Öt 
évig szeuvedett idült gyomorhurut s vizkórban. 
Az élet már csak kiu volt rá nézve s valóban 
egészen le is mondott az életről. — Véletlenül 
valahogy az öu kitüuő vértisztitó labdacsaiból 
egy dobozzal juto'tak kezeihez, 8 annak huza
mosabb ideig való használata után teljesen 
felgyógyult.

Mély tisztelettel W einzettel Jozefa.

M i t t e r i n z e r s d o r f ,  188G. január 10.
Kirehdolf mellett, Felsö-Ausztris.

Tekintetes nr ! Szíveskedjék kérem részemre 
az ön kitűnő vértisztitó labdacsaiból posta utján

egy dobozzal megküldeni. Nem mulasztbatom 
el, hogy ezen kitiiuó labdacsok értékét illetőleg 
legm elegebb elismerésemet ki ne fejezzem, « 
mindenütt, abol csak alkalmam fog uyilui, a 
legmelegebben fogom azt a szenvedőknek ajáu- 
lani. Jelen köszöuetnyilváuitásomat illetőleg 
pedig felhatalmazom önt auuak nyilvántéteiére.

Mély tisztelettel Kastner Therézia.

G o t s c h d o r f ,  1866. október 8.
Kohlbach mellett, Osztrák-Szilézia.

Tekintetes nr ! Tisztelettel felkérem önt, szí
veskednék az öu egyetemes vértisztitó labda
csaiból egy 6 dobozból álló tekercset megkül- 
küldeni. Egyedül csak az ön csodálatos labda
csainak köszönhetem, hogy gyomorbajostól, 
mely öt éven át győtrött, megszabadultam. — 
Nem is fog uálam ezeu labdacs sohase hiányozni, 
8 tekiutetességednek pedig ezennel a iegme/e- 
gehb köszönetemet fejezem ki.

Legmélyebb tisztelettel Zwikl Anna.

R o h r b a c  h, 1886. febr. 18.
Tekintetes u r ! Múlt év november havában 

egy tekercs labdacsot rendeltem meg önnél. 
Úgy én, mint nőin ennek a legjobb sikerét ta
pasztaltuk ; mindketten hiányos székelés és he
ves főfájásban szenvedtünk elannyira, hogy már 
a kétségbeesesbez voltunk közel, daczára bőgj 
még csak alig 46 évesek vagyunk. S im e! az 
ön labdacsai csodákat müveitek s minket ha 
jainktöl megszabadítottak. — Mély tisztelettel 

List Antal

F a g j balzsam,
fagy bajok  és idült sebek stb . ellen 1 tégely 40 kr.. bér 
m entes megküldéssel 65 kr.

Keskeny ú tifű  o ed r. j
Am erikai kösiv en j-k pn öcs, /
baj ellen, a fag stagga tás, i s ip.ibaj. tü lssaggatás , SSL ellen

Por labizzadás ellen. S T ? ”

1* üveggel

P i a L n r  n n e  hnrl"  • rekedtség, köhögés ellru  1 
1 IdKCl - p ú i ,  boatal 35 kr . bérm entes megküldéssel

T annochinin-hajkenöcs, j

Golyv;
gkíildi ssel 65 kr.

üvegese 40 k r., bérm entes

É iet-esseoczia  (prágai cseppek, svéd cseppek),

és a lábak régi, idöstakonk in l kifakadd kelései, a  köröm- 
féreg  és a sebes és gyulladásos emlők és hasonló bajok 
e llen  jónak  bízón ulf Kgv tégely 50 kr. bérm entes meg
küldéssel 75 kr.

Bu Ina  A W té l kitűnő báli 
r megzavart emésztés m in

den küvétkétm ényol, úgy m ini fejfájás, szédü lé i. ____
görrs, gyom orhév. aranyér, dugulás stb. e llen . I csomag

E g je tem es  tisz titó  só,

üveg 1 f rt 50 kr.

Az itt felsorolt készítményekén kívül, valamennyi az ausztriai lapokban hirdetett bel és külföldi 
gyógyászati különlegessek készleten ta rta tik . a minden esetleg rak tá ro n  nem levő czikk kivanatra 

pontosan s legjutányosabban beszereztetik
P ostai küldem ények a/, i n e g  beküldése nagyobb m eg ren d elések n él u tánvétel 
m e lle tt és a  leggyorsabban e szk ö zö lte tn ek  (12— 1)
A pénz elöleges beküldése mellett legczélszerübben postautalvány mellett a viteldij sokkal 
kevesebbe kerüi. mint az utánvétel meilett való küldésnél 

A legtöbb elősorolt speczialitás kapható Budapesten Török József gyógyszertárában, király-u teza 12

♦  
♦  
♦

!!! Etablissement Reutter!!! ♦  
♦  
♦

♦ Budapesten a magy. kir. operaszínházzal szemben ♦
♦  a m. kir. államvasutak palotájában levő, volt R U S C H E R  4

9  W T  vendéglői összes helyiségeket bérbevettem ~
^  és ott elagáns berendezéssel, utiuden igényeknek megfelelő

p vendéglőt nyitottam,
^  ahol liliom ízletes ételek síit

♦
♦
♦

♦ kis adagu pecsenyék és ételek is kiszolgáltatnak, ♦
^  hogy ez á lta l az é tkezést m iuél olcsóbbá tegyem . í
^  Az összes vendéglői helyiségeket — melyek a tágas ó slyla pinczci X

I

sőresarnokból és az 1. emeleten levő termekből állanak — ojból kitataroz- 
_  tattam és lőldisziltettem. Miután e helyiségek eddig is a külföldiek és az

Í  idegenek találkozási és gyülhelyét képezte, különösen ajánlom tehát vendéglő- 
+  met - abol kipróbált szakácsokat alkalmaztam — a  v id éki v e n d é g e k
♦  f ig y e lm é b e . S z ín h á z i e lő a d á s o k  után mindig frissen készült ételekkel
T  szolgálok. D rá h er sö rt és legjobb borokat mérek. Kisebb társaságoknak
^  külön kis termek (chambre separee) állnak ingyen rendelkezésre.

^  Tisztelettel
♦  -  ( 3 - 3 )

Nyomatott Taizs József könyvnyomdájában.

4  /  (3 3) Reutter Nándor.


