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Irányi beszóde.
Hallatlan eset történt hétfőn a 

képviselőházban. Irányi Dánielt, a 
rend, a fegyelmezettség, a parlamenti 
jómodor, a tárgyilagosság e mintaké
pét s osztatlan tiszteletnek és tekin
télynek örvendő férfiút, a hétfői beszé
dében az elnök félbeszakította s szük
ségesnek vélte fejtegetéseire helyre
igazító megjegyzéseket tenni. Hogyan 
történhetett ez? Irányi elragadtatta 
volna magát olyan mondásra, mely 
akár formájánál, akár tartalmánál 
fogva provokálja az elnöki közbeszó
lást? A világért sem. A függetlenségi 
és 48-as párt nagynevű vezére egy
szerűen konstatált egy történelmi tényt, 
mely még a gimnázista diákok előtt 
sem titok, konstatálta azt, hogy 
„ a m i ó t a M a g y a r o r s z á g  aHabs-  
b u r g - d i n a s z t i á t  ü l t e t t e  a ma 
g y a r  t r ó n r a ,  a n n a k  t a g j a i  
i o l y v á s t M a g y a r o r s z á g  a l k o t 
m á n y á n a k ,  s z a b a d s á g á n a k  
m e g c s o n k í t á s á r a  t ö r e k e d 
tek."

íme, ebből támadt a zenebona; e 
kijelentést vélte szükségesnek jó Pécby 
Tamás az elnöki székből dementálni. 
A házszabályok talán — de csakis ta
lán — jogot adnak neki arra, hogy az 
elnöki székből valótlannak jelentette 
ki ezt az állítást; de a történelem sem
mi esetre sem ád neki erre jogot, mert 
az Irányi mellett tesz tanúságot. Igen, 
agy volt az századok során át, hogy 
saját uralkodóinkkal szemben fegy
verrel kellett őrt állanunk alkotmá
nyunk és szabadságunk mellett. Ezt 
eltagadni nem lehet s aki e történelmi 
tényt az igazság kedvéért emlékezetbe 
hozza, bizonynyal nem vét a loyali- 
tás ellen, melynek légnélkülözbetetle 
nebb alkotó-eleme az őszinteség.

S ha Péchy Tamás és a kormány
párt az igazságnak ezt az őszinte sza
vát el akarja nyomni, ezzel az ural
kodó háznak igen rósz szolgálatot tesz. 
A czáfolgatás szükségkép kihívja a 
bizonyítást s eszünkbe juthat, hogy 
ezt megkísértsük oly időkre ia, melye
ket befejezett múltképen nem adtunk 
még át a történelemnek. Avagy lehe
tetlen volna e Tisza Kálmánt tanuul 
czitálni a nemzeti közvélemény itélő- 
széke elé s őt kivallatni, hogy a ka
tona-törvény hírhedt 14. §-a kinek az 
agyában fogamzott meg, hogy a ma-

| gyár nemzet leghőbb vágya, legszen- 
| tebb törekvése, hogy t. i. a hadsereget 

nemzetivé vagy legalább a mainál va
lamivel nemzetiebbé tegye, kinek az 
akaratán, kinek az ellenállásán törik 
meg ?

Hisz, ha szokása szerint bimezue- 
hámozua, készen van egy kereszt-kér
dés, melylyel vallomásra lehetne kény
szeríteni : miért, mi alapon mondta a 
14. §. eredeti szövegét védvén, hogy 
jobb, különb törvényjavaslatot senki 
sem tudna Bécsben kieszközölni?

Bizony-bizony, ha nagyon firtat
nék a dolgot, az sülne ki, hogy az az 
ellenséges irányzat nemcsak a múltban 
volt meg, de meg van a jelenben is s 
a Péchy Tamás loyáliskodó czáfolatá- 
val kikényszeritett bizonyítás olyan 
határokig mehetne, melyeknek az érin
tésére ezúttal semmi szükség. Nem is 
fogjuk mi ezt tenni, mert nekünk csak
ugyan Őszinte óhajtásunk és törekvé
sünk az, hogy a nemzet és az uralko
dóház közt végre-valahára egyetértés 
és bizalom legyen.

S a sajnálatos inczidenst is épp 
azért tartjuk méltónak arra, hogy fog
lalkozzunk vele, mert e jó viszony 
létrejöttének alig van nagyobb ellen
sége, mint az a szemforgató képmuta
tás, mely a feketére rámondja, hogy 
fehér s útjában áll annak, hogy őszin
tén beszélvén egymással, megértsük 
egymást.

Ha azt látjuk, hogy főfőméltósá- 
gaink és hivatalviselőink, mihelyt egy 
kissé benfentesek lettek az udvarban, 
nyomban úgy cselekesznek, mintha 
elfelejtették volna mindazt, ami történt 
a múltban, mintha nem látnának meg 
semmit, ami a szemükbe, nem halla
nának meg semmit, ami a fülükbe üt
közik, hát akkor mi, a magunk közön
séges adófizető eszével micsoda bizo- 
dalommal legyünk a bécsi barátság
hoz ?

Ne szitsuk a bizalmatlanságot, ne 
legyünk tányérnyalók, hanem legyünk 
le is. fel is loyálisak!

Országgyűlés.
A képviselöház a húsvéti ünnepek után 

hétfőn tartotta első érdemleges ülését; de 
a képviselők, — kiknek legnagyobb részét 
valószínűleg az elkésett mezei munka tart
ja távol, — igen keveseu jelentek meg. 
— A képviselőház az 1889-ik évre kiállí
tandó njonczjutalék megajánlásáról szóló 
törvényjavaslatot vette tárgyalás alá s azt

agy általánosságban, mint részleteiben el
fogadta. A mai ülésnek kimagasló mozza
natát képezte Irányi Dániel jeles beszéde, 
ki hatalmas érvekkel verte vissza András* 
sy Gyula grófnak az önnáló magyar had
sereg ellen intézett minapi vakmerő táma
dását. Irányi felszólalását a függetlenségi 
és 48 as párt zajos helyeléssel fogadta.

A képviselőház kedden alig egy óra 
alatt elintézte s túlnyomó nagy több 
séggel elfogadta a közmunka* és közieke 
dési meg a földmivelés-, ipar-és kereske 
delmi minisztérium ügykörének aj beosz 
tásárói szóló törvényjavaslatot. Ellene Ma
darász József és Polonyi Géza beszéltek, 
mellette Hegedűs Sándor előadó, Darányi 
Ignácz és Szapáry Gyula gróf. A szavazás
nál megtörtént az a ritka eset, hogy az 
egész mérsékelt ellenzék, sőt a független
ségi párt jókora része is a kormánypárttal 
szavazott.

Szerdán kezdték meg az 1890. évi 
évi költségvetés tárgyalását. A vitát Hege
dűs Sándor előadó nyitotta meg, ajáulva 
a javaslatot. Ijtáua Horanszky Nándor a 
mérsékelt ellenzékről. Madrony Soma és 
Orbán Balázs a függetlenségi párttól szó
lották a javaslat elleu. Mudrony a párt 
nevében határozati javaslatot is terjesztett 
be.

Fölhívás a magyar gazdaközön
séghez!

A magyar gazdák jégszövetsége fen- 
állásának második évét fejezte be. A részt 
vevő gazdána; a lefolyt két évbeu elő
fordult uagyszámu és tetemes jégkárok 
folytán — az élvezett olcsó díjak és a 
készfizető kezesség alól történt felmentés 
elönyeiu kívül — külön osztalék ugyan 
nem volt kiosztható, de örömmel constatál- 
hatjuk, hogy a szövetségi eszme folyton 
nagy bódításokat tett a második évben is, 
a mennyiben az első évi díj-bevétellel 
szemben, mely 463,560 frt 38 krt tett, a 
második évi díjbevétel már 525,348.80 krra 
emelkedett.

Most már tehát oly tekintélyes üzleti 
állomáuy felett rendelkezik a szövetség, 
hogy annak virágzása nemcsak minden 
kétséget kizár, hanem biztosan várható, 
hogy a küföldi vagy nagyrészt külföldi 
tökével alapított — Magyarországbau mű
ködő -  társaságok minden gáncsoikodásai 
daczára évről-évre nagyobb kiterjedést 
nyerend.

Midőn ezen tényállást a magyar gazda 
közönség tudomására juttatni szerencsénk 
van, bátrak vagyunk egyúttal azon fontos, 
ma már az egész ismert és követett nem- 
zetgazdászati elvre figyelmét felhívni, mely 
szerint csak azon ország vagyouosodbatik 
és fejlődhetik, melynek polgárai gondosan 
őrzik saját hazájuk tőkéjét és uem basz 
naitatják fel pénzüket idegen tőkék ka
matoztatására akkor, midőn önmaguk ép 
ügy, sőt esetünkben jobban és czélszerüb- 
ben segíthetnek magukon.

Ha ezzel szembe állíthatjuk azou ta

pasztalatot, melyet a tisztelt gazdaközöa- 
ség tehetett és uagy részt bizonyára tett 
is, amaz idegen pénzzel alapított biztosítót 
társulatnál, mely a hivatalos lap birdetéie 
szerint legközelebb fusionálni fog, ügy 
hisszük, jól felfogott hazafiüi kötelességet 
teljesítünk akkor, midőn intő szavunkat 
emeljük honfitársainkhoz, arra kérvén őket, 
hogy biztosítás czéljából kiadandó fillérei
ket ne vigyék ok nélkül a külföldre és 
ne fordítsák azt a külföldi tőke kama
toztatására.

Az előadottak alapján jégakár elleni 
biztosításra melegen ajánljuk szövetkeze
tünket a t. gazdaközönség figyelmébe, mely 
egyrészt azért, mert önbiztositási alapon 
van szervezve, másrészt, mert az „első 
magyar általános biztosító-társaság" ra tá
maszkodik, minden irányban tisztán magyar 
és kizárólag hazai tökén alapszik.

Azon gazdatársaknak pedig, kik tűz 
ellen vagy életüket kívánják biztosítani, 
szövetségünk alapítóját és védnökét, az 
„első magyar általános biztositó-társaságu-ot 
ajánljak, mely nemcsak minden tekintet
ben magyar, hanem agy kormányzó-testű 
lete, mint vagyonánál fogva, (20,000.000 
forint) legalább is ép oly biztosítékot nynjt 
feleinek, mint bármely más hazánkban mű
ködő idegen intézet.

Kelt a magyar gazdák jégbiztositási 
szövetsége felügyelő bizottságának 1889. 
április bó 16-án tartott ülésébö. Aláírások.

Pécs szab. kir, város építési 
szabályrendelete.

(Folytatás.)

A s z o m s z é d o s  k é m é n y e k  m a g a 
s a b b r a  e me l é s e .

Az esetben, ba akár a fennálló báz 
átalakítás folytán magasabbra emeltetik, 
akár pedig a szomszédénál magasabb uj 
ház épül, építkező köteles a szomszédos 
háznak a közös határvonalon vagy ettől 
egy méter távolságban létező kéményeit, 
a saját háza tűzfalába bekötve és annál 
legalább 50 cméternél magasabbra fel
emelni, mely munkálathoz szükséges auya- 
got azonbau a szomszéd tartozik szol
gáltatni.
V. Fejezet. Az építés befejezte után teen

dőkről.
19. §. Ál l v á n y  és a n y a g  e l t á v o  

1 i t á s a.
Mihelyt az ntczára szolgáló épületek 

homlokzata, úgy az udvari épületeknél a 
szomszédos telek batáráu levő fal kész, 
az állványok onnan haladéktalanul eltávo- 
litandók.

Az utczai állványok lehetőleg oly idő
ben, midőn a közlekedés szünetel és ak
ként távolitandók el, hogy az élet és va 
gyón biztonság ne veszélyeztessék.

Ha az építkezés befejeztetett, az ntczá- 
ról mindennemű építési anyag és omladék 
haladéktalanul eltakarítandó s a szomszéd 
épületeken netán okozott rongálás a

mérnöki utasítás szerint építtető által, 
nyomban állítandó.

Az utczai gyalogjárókon okozott ron
gálások a városi mérnöki hivatal által, az 
építtető költségére állíttatnak helyre.

Ha az ntczán és a szomszéd telken 
felállított állványok avagy felhalmozott 
anyag a kellő időr el nem távolittatik, avagy 
az eszközölt rongálások az építés befe
jezte után azonnal helyre nem állíttatnak, 
ezen intézkedések hatóságilag fognak épít
tető költségén eszközöltetni.

20. §. A használat i  engedély.
Lakás, üzlethelyiség, vagy műhely 

gyanánt használandó uj építményeket vagy 
már fennálló építményekben hasonló czélra 
átalakítás utján előállított aj helyiségeket 
hatósági engedély nélkül használatba venni 
nem szabad.

A használati engedélyt az alább kö
rülírt küldöttség javaslata alapján a városi 
tanács adja k i ; a mely engedélyért épít
tető az építkezés teljes befejezte után, az 
építési ügyek tanácsi előadójánál jelent
kezni tartozik, mely jelentkezésről a fél 
nek kívánságára elismervény adandó.

Ezen jelentkezés folytán az érdekelt 
szomszédok közbenjöttével az 5. §. szerinti 
küldöttség, a melybe a rendőrkapitányi 
hivatal kiküldöttje a tiszti főorvos, esetleg 
az illető kerületi orvos is meghívandó, a 
befejezett épületet a helyszínén megvizs
gálja s különösen kiterjeszti figyelmét arra, 
hogy az építkezés az általános szabályok
nak és a hatósági engedély külön kiköt- 
ményeinek megfelelöleg a jóváhagyott 
terv szerint eszközöltetett-e és a helyisé
gek szárazak-e ?

Az eljárásról jegyzőkönyv vétetik, 
fel, a melybe a küldöttségnek a használati 
engedély kiadása érdemében tett javaslata 
és az érdekeltek kifogásai avagy kérelmei 
is felvendök.

A használati engedély a félnek jelent
kezésétől számított 15 nap alatt kiadandó.

A használati engedély csak az eset
ben tagadható meg, ba az épület közegész
ségi, tűz- vagy épület-biztonsági szempont
ból kifogás alá esik, avagy mint szabály- 
ellenesen foganatosított, úgyis lebontandó.

A használati engedély kiterjed az 
épület egy részére is.

Azon időpont, melytől kezdve az aj 
épület vagy helyiség használatba vehető, 
az engedélyben határozottan megjelölendő.

Azon háztulajdonos, ki az engedély 
kiadása előtt valamely lakást, üzlethelyi
séget vagy műhelyt ily czélra használatba 
vesz, vagy annak használatba vételét meg
engedi, kihágást követ el és 5—50 írtig 
terjedhető pénzbüntetéssel avagy behajt 
hatlanság esetében egy naptól öt napig 
terjedhető elzárással sújtandó, ezen felül 
az elfoglalt helyiség, a mennyiben élet
biztonsági és közegészségi szempontból 
kifogás alá esik, a hatóság által a tulaj
donos költségén és kárára azonnal kiürí
tendő.

T Á R C Z A.

Per-egyesség.
Meg volt a diploma. — Egy koncz 

papiros, egy üveg tinta, elegendő réztoll 
az asztalon, és az iroda megnyittatott. — 
Vidám pipaszó mellett vártam az ügyes 
bajos t. ez. publikum becses látogatását. 
Képzeletemben már olvasgattam az első 
tízezer forintot mely okvetlen szükséges 
ahoz, hogy idővel százezer forintom legyen.

Akkor még nem tadtam, hogy a száz
ezrek ott teremnek a hol Verne Gyula 
holdbéli vonatja készült. De hát azért még 
is szép dolog a fantasia.

Ajtóm előtt lábsikálás, ismételt torok 
köszörülés és arra következő balk kopog
tatás jelzé, hogy az első cliens megérkezett

— Szabad.
A félig nyitott ajtón egy colossns 

küzdi be magát. Előbb egy görcsös bot 
lesz láthatóvá, aztán egy jól megtömött 
tarisznya, végre maga a hordozója.

— Dicsérjük a Jézust — hangzik a 
bozontos, znzmarás bajasz alól.

— Mindörökké — viszonzám kenet
teljesen.

— Az úr legyen az aj fiskárias, a ki 
currentáltatta magát?

— Én ám. Hát mi jót hozott.
Válasz helyett lekauyaritotta tarisz

nyáját és annak tartalmát az asztalra 
öntötte. Valóságos arebivnm volt, speisz-
szál vegyesen.

Hosszas keresgélés ntán — miután 
hatszor már a kezében volt — végre 

T* * 7 ' -*. 1 mutat fel.
-  Olvassa el ••  í*  a,ond'*

meg, hogy el meri e vádolni Ügy •met.

mert olyan tiszta az igazságom, mint a 
napfény.

— Jól van. Addig üljön le.
Emberem a kályhához húzódott, mely

már kiadta az az napra praeliminált 
meleget.

— Ejnye be vékonyan adja. Bizo
nyosan még nem nagyon futja a fiskális 
mesterségből.

— De nem ám. Még mindig a ma 
gam kamatos pénzéből élek.

Már tudniillik a mi ntán én fizetem a 
kamatot. De hát lódítottam egyet, mert 
úgy kivánja a reclam.

— Kigyelmedet Furkós Bálintnak 
hívják ? kezdém meg a discursust az 
idéző végzés átolvasása után.

— Hát persze hogy én vagyok a 
Furkós Bálint — válaszolt az eldobott 
szivarvégeket felszedegetve. — Az előtt 
ifjú Fnrkós Bálintnak hívtak, de mióta az 
apám meghalt, én vagyok az idősb, fiam 
meg az ifjú Furkós Bálint. Van még egy 
másik Fnrkós Bálint is, de az nem atyafi 
hozzám. Azért instálom, ne tessen minket 
összetéveszteni, mert nekem egész sessióm 
van meg egy négy holdas öreg szőlőm, 
a másik pedig szegény napszámos és csak 
úgy nevezödik, hogy zsellér Fnrkós Bálint. 
— Az apám . . .

— Jól van jól, csak mondja el a 
baját.

— Hát szén azt akarom. — Az apám 
bíró korában egy kntat ásatott a belső
ségre. Mivel éppen a mesgyére esett hát 
azt mondta a Csöndes Ferencz szomszéd
jának: „szomszéd uram mondok kigyei 
rnednek egyet, aztán kettő lesz belőle. — 
Mit mond szomszéd uram ? — Hát csak 
azt hogy kigyelmed is adjon a kúthoz 
annyi téglát, napszámot és pénzt mint én, 
aztán legyen a kút közös. — Úgy is lett.

A kntat mindig közösen használták és a 
gyermekeik is, már mint én meg Csöndes 
Péter, a legjobb egyetértésben éltünk 
egészen a mait farsangig.

— Hát aztán ?
Fnrkós aram gondolkodott.
— A tekintetes úrnak van - e már 

élete párja?
— Nincs, Furkós uram. Miért kérdi?
— Csak azért, hogy számmal ne vét

sek. Mert az asszony gonosz portéka. Nem 
csak Ádám apánkat szedte rá, hanem 
annak is oka hogy a szomszédommal ősz- 
szeharagnndtunk.

— Hogy hogy?
— Csak ügy, hogy Csöndes Péter 

szomszéd a mait farsangban elvette Mézes 
Gábornak a Jnlis lányát. Én mondtam 
neki hogy nem jó vége lesz, mert a lány
nak mindig a legényeken jár az esze, az
tán olyan göthös embernek hamar szarva 
kát akaszt a fejére. De hát nem használt 
a figyelmeztetésem. Meg is járta. Azóta 
napirenden van náluk a perpatvar. Sze 
gény Csöndes szomszéd egészen lefogyott. 
Hiába itatnak vele csnkamáj olajat, a 
lélek csak hálni jár bele. Meglássa a te
kintetes úr, nem éri meg a tavaszt.

— De hát mi köze ennek a perhez?
— vágtam szavába türelmetlenül.

— Majd mindjárt rá térek. — Hát 
ezelőtt mintegy két héttel a fiam — ifjú 
Furkós Bálint a kutnál játszott, aztán vé 
letlenül beleejtette a vedret a kútba. Tetszik 
tudni ez olyan gyerek csintalanság volt a 
miért szólni sem érdemes. A szomszéd asz- 
szony vizet akart merni, és mivel a veder 
hiányzott, mint az áspis kígyó ráförmedt a 
gyerekre, hogy aszondja: te haszontalan 
kölyök hol a veder? Beleesett a kútba.
— Nem igaz, mert az a te hitvány apád 
eldugta. El is megyek panaszra a bíróhoz."

Én a báz végénél hallgattam a szóváltást, 
de már erre előre léptem. — Mit mondott 
szomszéd asszony ? — kérdeztem egész 
csendesen. — Ázt mondtam és mondom 
is hogy kend el dugta a vedret, hogy ne 
merhessünk vizzet, de ba vissza nem teszi, 
el panaszolom a bírónak, aztán majd meg
látja a következését. — No no, csak las
sabban, szó beszéd nem ér semmit — 
mondom csititva, de hiába, mert mege 
resztette a mérges nyelvét, aztán minden
féle csúf nevekkel illetett, hogy az egész 
ntcza összefutott a nagy csodára. Az óra 
is kijött és segített neki, pedig már alig 
tadott vánszorogni. — Higyje el tekintetes 
aram, én nem szeretek gyűlölködni, azért 
el akartam meuni, hanem az a  nyelves 
felkapott egy karót és úgy fejbe ütött, 
hogy még most is meglátszik a helye, — 
itt ni.

— Hát kend nem bántotta?
— Egy ujjal sem nyúltam hozzá.
— Igazat beszél Bálint gazda?
— Olyan igaz, mint hogy itt állok.
— Csodálom, hogy mégis azok perel 

ték be kendet.
— Persze, hogy nekik áll feljebb. — 

Tadják hogy milyen jámbor természetű 
vagyok, azért azt hiszik, hogy megijedek, 
aztán annyit kérnek tőlem a mennyit 
akarnak.

— Kivel tudja bizonyitani ártat
lanságát ?

— Az egész községgel. A jegyző úr 
kiadta írásban is, hogy én becsületes em
ber vagyok. Itt van ni.

Ezzel az iratcsomóból egy zsirfoltos 
bizonyítványt húzott elő.

— Emitt egy másik, hogy Csöndesué 
milyen veszekedő természetű.

Valóban volt bizonyítványa mindenről.

— Hanem itt a fő igazság — foly- 
tatá egy harmadikat előrántva. — Ebből 
kiolvashatja a tekintetes úr, hogy milyen 
ártatlan vagyok a dologban. Stempli is 
van rajta.

Csakugyan. Pintes Márton, Itczés Fe
rencz, Sáp Józsi és Pálinkás Mihály hit 
alatt készek tanúsítani, hogy Fnrkós Bálint 
uram ama bizonyos patáliában valóságos 
martyrságot szenvedett, a mennyiben Csön
des Péterné szül. Mézes Jnlis a legnagyobb 
kegyetlenséget követte el rajta. — No 
már a kinek igazsága ilyen fundamentu
mon nyugszik, az bátran léphet a bíró elé.

— Jól van Fnrkós uram, i?l vállalom 
a védelmét, mert látom, hogy igaza van. 
írja alá a meghatalmazást. Furkós uram 
beleütötte jó mélyen a tollat a tii :atartóba. 
A tinta többletet a padlóra í csentette, 
és miután előzőleg alaposan meggyőződött, 
hogy nem obligatiót tettem elébe, oda 
vakarintotta nevét, félszemmel dohánytar
tómat vizsgálgatva.

— Azt mondom a tekintetes úrnak, 
hogy csak hozza meg jól őket, van nekik 
miből fizetni. Én nem kívánok semmit, 
csak a fáradságom diját — no meg a 
szégyenpénzt. A többi legyen az nré.

— Jól van jól, majd a bíróság meg
határozza.

Az archívum egy mosolygó sonka
csont társaságában visszavándorol a ta
risznyába, ez meg a hátára.

— No hát Isten maradjon velünk -  
búcsúzik emberem.

— Isten megáldja.
Az ajtónál megáll.
— Ejnye de fáin dohánya van az 

úrnak. — Ajándékozzon meg egy pipára 
valóval. Majd visszaszolgálom.

— Csak töltsön rá bátran.



PÉCSI FIGYELŐ*
18-ik isim.

Májas 4-én.

II. Különös rést.
VI. Fejezel. A házak építési módja általában.
21. §. Az é p i t é 8i és az a z o k b a n

kö v e t e n d ő  é p í t é s i  módok.
Pécs sz. kir. város területe építési 

tekintetében négy kerületre osztatik, a. m.:
1. Az első építési kerület magában 

foglalja: Széchenyi-, Scitovszky-, Majláht- 
és Kistereket, agy Irgalmas-, Király- 
Ferencziek, Iskola-ntczákat, végül a Szé
chényi kistért összekötő ntczát

Ezen helyeken csakis emeletes házak 
és pedig zárt sorokban építhetők.

A bolt- és raktár-helyiségek tűzbiztos 
menyezettel látandók el, a falak jó minő
ségű kőből, avagy téglából és az épület 
válogatott jó anyagból rendes munka mel
lett állítandó elő, végül az épületek leg
felső főfalai legalább 48 cméter téglavas
tagságban építendők.

2. A második építési kerület magá
ban foglalja:

a) a belváros többi részét, és Perte- 
zselem- és Kálvária-atczák kivételével;

b) a budai külvárosban :
az Ágoston-tért, és Malom-ntczát, agy 

a Fö-utczát;
c) a siklósi külvárosban :
az alsó Malom-ntczának az országai

tól a Czinderi-utczáig terjedő részét, a 
Siklósi utczai az országúitól a vaspályáig 
terjedd részét, a Siklósi-utczai országutat 
Indóház-utat.

d) a szigeti külvárosban:
a Klimó és a Bátori-utczát, a Makár- 

utczának a belvárostól, ügy a szigeti kül
városi Király-utczáig terjedő részét.

Ezen városrészben tetszés szerint eme
letes és földszintes házak építhetők, mégis 
csak jó minőségű kő, avagy téglából való 
fő-, zár- és tűzfalakkal az általános szabá
lyoknak megfelelőleg.

Nagyobb boltok és raktárak tűzbizton
sági menyezettel építendők és a legfelső fő
falak legalább 48 cméter vastagságban 
építendők.

3. A harmadik építési kerület fel 
nem sorolt egyéb belterületét és

b) a várostól 300 méteren belül eső 
kültelkeket.

4. A negyedik építési kerület magá
ban foglalja: a várostól 300 méteren túl 
fekvő területeket,

Ezen utóbbi két kerületben a házak, 
a mennyiben jelen szabályrendelet külön 
intézkedéseket nem ir elő, tetszés szerinti 
anyagból és modorban ugyan, de mégis 
akként építendők, hogy a lakházak az 
életbiztonsági és közegészségi szabályok 
szerint állíttassanak elő és ha emeletesek, 
a főfalak kőből vagy téglából, a tűzfalak 
pedig kizárólag téglából legyenek.

Végül mind a 4 építési kerületre álta
lános szabályul szolgál, hogy gyúlékony, 
de nem robbanó anyagok tartására szol
gáló raktárak tűzbiztos mennyezettel épí
tendők.
22. §. Az e me l e t e s  é p ü l e t e k  u t cza i

m a g a s s á g a .
A házak külső magassága a járdától 

a főpárkány felső részéig számittatik; ha 
a ház, az utcza vagy tér lejtős, a mérés 
a homlokzat közepén eszközlendő.

Az I. és II. építési kerületekben az 
egyemeletes házak átlagos magassága 12 
m., a két emeleteseké 16 m., a három 
emeleteseké 20 m. és 4. emeleteseké 
24 méter.

A III. és IV. építési kerületekben az 
építkezések ezen méretektől eltérőleg is 
engedélyezhetik.
23. §. L a k b e l y i s é g e k  t á g a s s á g a .

Az I. és I. építési kerületben a la
kásra szánt helyiségek 4 m. mélységgel,
3 m. szélességgel és egyenes menyezet 
mellett legalább 3'15 m ., ivesboltozat mel
lett azonban legalább is 3'75 m. magas
sággal építendők.

I A III. és IV. építési kerületben 
állandó lak helyiségek (szobák) fenti tágas
ság mellett, ha egyenes menyezet alkal- 

• maztatik, legalább 2'60 m. magasságban, 
boltozott menyezetnél legalább 3*25 n 
magasságban építendők.

24. §. Az é p ü l e t e k  öná l l ós á ga .
Minden épületnek magában véve fenn- 

állhaténak kell lenni, miért is a szomszé
dok felől kellő alapzattal tűz- és zárfallal 
látandók el.

Az esetben, ha egy fennálló épület 
elválasztatik, az ekként eszközlendő, hogy 
mindenik rész önálló zár- és tűzfallal bírjon.
VII. Fejezet. Az építési anyag és szerke

zetekről általában.
25. §. Az é p í t é s i  anyag .

A menyezet, a födél tartására szánt 
fő-, közép- és általában teherviselésre szol
gáló falak, az I. és II. építési kerületben 
általában, ellenben a III. és IV. építési 
kerületben csak az emeletes házaknál, jó 
minőségű égetett téglából vagy köböl ve 
gyest építendők.

Ezen építkezéseknél a tűzfalak kizá
rólag csakis jól égetett téglával rakhatók.

Egyéb épületek és falak kővel avagy 
vályoggal is építhetők.

A kötő-vasak és fal-kapcsok csak 
kovácsolt vasból készíthetők.

Köt-anyagul az I. és II. kerületben 
eszközlendő építkezéseknél, úgy az eme
letes házaknál általában czement, avagy 
egy rész oltott meszet és két rész éles 
szemű homokot tartalmazó habarcsot kell 
használni, egyéb építkezéseknél ezen czélra 
sárga anyag is alkalmazható.

Épületfának az I. és II. építési kerü
letben, úgy lakházakra, műhelyekre és 
raktárakra általában csak egészséges és 
kiszáradt fát szabad használni-

Házak fedésére az egész belterületen, 
úgy a várostól 300 méter távolságban 
emelt épületeknél csakis tűzbiztos anyag 
alkalmazható; ilyennek tekintetik: a cse
rép, pala, kő, réz, bádog, pléh és nemez.

A város területén lévő házak fedelé
nek még tatarozása sem engedtetik meg 
tűzveszélyes anyaggal.

26. §. A f a l a k  va s t a g s á g a .
A falak méretei a szerint, a mint 

tisztán égetett téglából és terméskőből ve
gyest, avagy tisztáu terméskőből, vagy 
vályogból építtetnek, következőképen álla
píttatnak meg:

A tisztán téglából épült:
1. Fő fa l ak.

a) Földszinti építkezéseknél, úgy az 
emeletes házaknál a legfelső emeleten a 
főfalak az esetben, ha rajtok borított 
gerenda-menyezet vagy vas-sínek közti, 
fagerenda menyezet vagy végre vas-sinek 
közti egyenes tégla menyezet épül, 6 mé
ternél nem több ürbeni mélység mellett 
legalább 48 cm. vastagságban, 6—8 mé
terig terjedő ürbeni mélység mellett leg
alább 60 cmtr. vastagságban, 8—10 mé
terig terjedő ürbeni mélység mellett leg
alább 80 centiméter vastagságban épi 
tendők ;

b) Emeletes házaknál a fő-falak, ha 
rajtok csapos gerenda-menyezet nyugszik, 
emeletenkiut lefelé 16 cmterrel vasta
gabbra építendők. Ha azonban a borított 
gerendázat avagy vas sínekkel készített 
egyenes menyezetek alkalmaztatnak, a fő
falakat elég két emeletenként lefelé 16 
centiméterrel vastagabbra építeni; de még 
is úgy, hogy 3 emeletes házak földszinti 
falainak vastagsága legalább is 80 cmtr.
4 emeletes házak földszinti vastagsága 
pedig legalább 96 cmtr. legyen.

Ha a földszinten csak nagy donga
boltozatok alkalmaztatnak, a fő-falak a 
fenti méreteknél 16 cméterrel vastagabbra 
építendők.

2. Közép f ő- f a l ak .
a) A földszintes épületnél, valamint 

emeletes házaknál a felső emelet közép 
fő-fala legalább 48 cm. vastagságban épi 
tendö és ha menyezetül csapos gerenda, 
avagy íves boltozati menyezet alkalmaz- 
tátik, ezen fal emeletenként lefelé mind
két oldalon kttlön-külön 16 cmterrel, el
lenben borított gerenda menyezet, vas
sínekkel készült egyenes boltozati- és 
fa-menyezet akalmazásánál csak két eme
letenként lefelé erösbitendö, összesen 16 
cmterrel:

b) ha ugynevezet orosz lengerkémé- 
nyek alkalmaztatnak a közép főfalakban, 
azok a legfelső emeleten legalább is 48 
hm. vastagságban építendők; ha ellenben 
mászható kémények alkalmaztatnak, akkor 
a közép-főfal a legfelső emeleten legalább 
64 cm. vastagságra építendő.

Ezen felül a közép főfal oly helyen, 
hol a kémények csoportosíttatnak, kiugrás 
által is erösbitendö.

3. Zárfalak, ha menyezet nem nyug
szik rajtok, 48 cmt. vastagságban épí
tendők.

4. Válaszfalak, ha egyes lakhelyisé 
gek elkülönítésére szolgálnak, 16 cmt., ha 
pedig boltok, raktárak vagy egyes laká
sok elkülönítésére rendelnék, 32 cmt. vas
tagságban építendők.

Oly válaszfalak, melyek egyik olda
lán menyezet nyugszik, ha a menyezet 
borított gerendázatból áll, vagy vas-sinek 
kel készül, 6 méterig terjedő ürbeni mély 
ség mellett 32 cm., 1 méteren túl terjedő 
ürbeni mélység mellett pedig 48 cmt. vas 
tagságban építendők, és ezen méretek 
valamenuyi emeletnél egyenlők lehetnek. 
Ha ellenben csapos gerenda-meuyezet al
kalmaztató, a válaszfalak emeletenként 
lefelé, a jelzett méreteknél 16 cmterrel 
erösbitendők.

Vegyes falazat és tisztán terméskőből 
való falazatok, a tisztán téglából építendő 
falaknál 16 centiméterrel vastagabbra 
építendők.

A vályogból épített falak, mint fő- és 
keritésfalak 64 cmt. vastagságban, a fő
falak közt alkalmazott válaszfalak pedig 
48 cmt. vastagságban építendők.

Pincze-föfalak és alapzatok bármely 
építkezésnél mindenkor terméskőből vagy 
téglából építendők.

A pincze főfalak a földszintieknél, az 
alapzatok pedig a pincze, illetve földszinti 
főfalaknál 16 cmterrel, a közép főfalak
nál pedig 33 cmterrel vastagabbra épí
tendők.

Régi épületek átalakítása és maga
sabbra emelése alkalmával ezen alapza 
tainak, vagy emelettel terhelendő fő falai- ! 
nak hozzá csatolt fallal való erősbitése 1 
tiltatik.

(Folyt kör.)

Kü l ön f é l ék .
— Pécs is kap kir. táblát. A mint 

bennünket a fővárosból a lehető legilleté
kesebb helyről értesítenek : a deczentrali- 
zált kir. tábla vidéki székhelyei gyanánt 
Pozsony, Sopron, Szombathely, P é c s ,  
Arad, Nagyvárad, Kassa, Marosvásárhely 
és Kolozsvár városok vannak kiszemelve.

— Az igazságügyi palotának felavat- 
tása és Pataky Lucidus, irgalmasrendü 
perjel névnapja alkalmából f. é. ápril 28 án 
az irgalmasrend éttermében, nagyszámú 
válogatott közönség gyűlt össze s az Ízle
tes eledelek és különféle jóminőségü bo
rok mellett vigan töltötte a napot. Jelen
voltak : Füzy Szaniszló, a rendtartományi 
főnök, Zsinkó István kanonok, Rézbányay 
János, árvaházi igazgató, Rónay Sándor, 
mohácsi prépost, Aidinger János polgár- 
mester, Sávéi Kálmáu törvényszéki elnök, 
Kobárits Károly tiszti főorvos, Fekete Mi
hály t. főügyész, Majorossy Imre főjegyző,

! Efrry József, dr. Egry Bél* és Kiss József 
ügyvédek, Vörös Mihály tanár, a budai-, 
váczi-, nagyváradi- és temesvári perjelek 

I s a zirczi-rendnek négy tagja. — A po
hár-köszöntést Sávéi nyitotta meg, emel
vén poharát az igazságügyi palotának lé
tesítését eszközlő három faktorra: a tar
tományi főnökre, Pataky perjelre és Schlauh 
építészre; Aidinger a negyedik faktorra 
Sávéi Kálmánra, Füzy Szaniszló Patakyra, 
a kis-nagyemberre, ki viszont mindnyáját él
tette, Békeffy Rémig, zirczi tanár, a zirczi- 
és irgalmasrend nemes feladatát össze- 
hasonlitólag fejtegetve, éltette mindkét rend 
tagjait. Az estebéden szintén többen vol
tak. Legyen az igazság palotájában igaz
ság és gyorsaság!

— Nincs hazafias költemény! Néhai derék 
polgártársunk Farkas, „Farkas-Raskó" czi- 
mén alapítványt tett hazafias költeményre. 
Már egymásután 3 éven át nem volt a 
pályadij kiadható. A tud. akadémia leg
utóbbi ülésén hirdették az idei eredményt. 
46 mű érkezett be, de a biráló-hizottság 
a díjra egyet sem tartott érdemesnek.

—  Vasúti menetrend Budapestről ír
ják a „Pécsi Hirlapu-nak a következő
ket : A budape.st-pécsi vasúton tervezett uj 
menetrend csak f. é. junius hó 1-én feg 
életbe léptettetni. Ezen késedelem oka 
részint abban rejlik, hogy az uj menetrend 
és díjszabásokkal járó teendőket a legna
gyobb erőfeszítésekkel sem lehetett május 
elsejére elvégezni, részint pedig abban, 
hogy a menetrend Ugye újabb au egy kissé 
komplikálódott és pedig Pécs városra 
nézve előnyösen. Ugyanis a véleménye
zésre fölhívott pécsi kereskedelmi és ipar
kamara nyomós érvekkel támogatott azon 
nézetének adott kifejezést, hogy a közölt 
2 menetrend közül okvetlenül az léptettes- 
sék életbe, mely szerint a gyorsított sze
mélyvonat Pécsről Budapestre d. u. 1 óra
kor s Budapestről Pécsre d. e. V* óra
kor indulna. A magyar államvasutak igaz
gatósága, méltányolva a kamara által föl
hozott érveket, nem határozhatta el magát 
a kamara javaslatának elejtésére. Ezen 
menetrend azonban, kiválóan Pécs és vi
déke helyi érdekeinek kedvezvén, a szera- 
jevo-budapest-bécsi internáczionális forga
lommal szemben nehézségeket okozna. A 
magyar államvasutak igazgatósága, hogy 
a mindkét irányban nyilatkozó érdekek 
nek elég tétessék, most azon tervvel fog
lalkozik, mely szerint a kamara által ja 
vasolt nappali vonat mint Budapest és 
Pécs között közlekedő helyi vonat föntar- 
tassék, azonban vonatközlekedési okból 
származó azou módosítással, hogy ezen 
vonat Pécsről d. e. 11 órakor indul s dél- 
utáu l/» 6 órakor ér Budapestre és a 
szerajevo-pécs budapest-bécsi gyorsvonat 
Pécsről éjjel 12 órakor indul s Budapestre 
reggel 7 óra után érne s viszont Buda
pestről 10 órakor este indulna, s Pécsre 
reggel 5 óra felé érkeznék. E mellett még 
az éjjeli vegyes vonatok is töntartatnak. 
így tehát majd 3 vonat közlekedik napon
kint Budapest és Pécs között.

— Budapest-Pécs Fiume A magyar 
államvasutak duua-drávai vonalának dom- 
bovár-jákói szakaxzáu már hozzáfogtak a 
vágányok kicseréléséhez. E másodrangu 
voualat most elsöraugu vágányokkal lát
ják el, hogy lehetővé tegyék Budapesttől 
Fiaméig a közvetlen gyorsvonatközlekedést. 
Jákótól Zákányig a pálya már megfelelő 
állapotba hozatott s remélhető, hogy a 
nyár folyamán a dombovár-jákói vonal
szakasz is elkészül. Egyelőre tehát a 
gyorsvonatközlekedés beredezését csak 
Budapesttől Dombóvárig, illetve Pécsig és 
Jákótól Fiúméig tervezik; Dombóvár és 
Jakó közt ideiglenesen a személyvouatok 
forgalma tartatnék fönn.

—  Aláírási iv és nyílt kérelem A 
vörös kereszt egylet pécsi fiókja a követ
kező fölhívás mellett aláírási iveket bocsa- j

A pipát ügy megtörnie, hogy kötszerre 
is elég lesz. Egy marékkai a mándli 
zsebbe csúsztat. Aztán re bene gesta 
elpárolog.

Hála Istennek, a kezdet meg van. Az 
első pert meg nyerem, és ez híremet meg
állapítja. Furkós uram szájas ember, majd 
hozzám tereli a feleket.

Alig várrom a terminust.
Végre fel virradt a nagy nap.
Furkós uram már korán reggel be

kopogtatott.
— Megjöttünk, tekintetes uram.
— Hát a tanuk ?
— Itt vannak. Magam hoztam be 

őket. Most, frustukolnak a kocsmában. — 
Hanem tudja-e mi újság?

— Nem én.
— Csöndes Pétert tegnap előtt temet

ték el. Nemgyöz te a felesége szekirozását.
— Annál jobb, egy panaszossal ke

vesebb van.
— Csakhogy az özvegy annál jobban 

erőlködik. Tanukat bozott magával. A 
tekintettes úr tegyen ellenük kifogást, mert 
mind hamis tanú- Pénzért vette őket, az
tán mind ellenségem.

— Majd meg lesz az is. Most szedje 
ősze tanúit és a bíróságnál várjon rám.

A bíróság várótermében összegyűltek 
a felek, egyik az egyik sarokban, a m.á 
sik a másikban a bő reggelitől kipirúlt 
arczú. Furkós uram éppen Gynrkát a 
hivatalszolgát igyekezett igazságáról meg
győzni. De fajdalom — a protekezói nem 
használt. Furkós uram igazsága tökéle
tesen agyon ttttetett Úgy a saját mint a 
panaszos tanúinak vallomásaiból kiderült, 
hogy a vedret Furkós uram csakugyan 
eldugta, hogy a szomszédot a vizmerésben 
megakadályozza. Hogy ama bizonyos karó
val Furkós uram ütlegelte meg válogatott

kifejezések mellett Mézes Julíst és elhunyt 
életepárját. Végre, hogy a Furkós uram 
arczáu látható sértés onnan származik, 
hogy egy este illnminált állapotban neki 
ment a kapu-félfáuak. Szóval cliensemre 
ki mondták a fizess-t.

— Lassa Furkós uram, nem jól cse
lekedett, hogy előttem eltagadta a valót 
— korholtam szemrehányólag, restellve az 
első pervesztést.

— A tanúk hamisan vallottak ma 
kacskodott az öreg.

— De hiszen a saját tanúi is az öz
vegynek adtak igazat.

— Mert rá beszélte őket. Olyan mint 
a paradicsombeli kigyó. — Hanem ki is 
verem őket ha még egyszer a pinezémbe 
jönnek. Már most mit tegyünk ? x -  kér 
dezé mogorva arczczal.

— Ha tetszik felebbezhet, de nem 
tanácsolom. Úgy is hasztalan lenne.

— Jól van hát, kifizetem a büntetést, 
azért mindig többem marad mint annak 
az éhesnek. Hanem az még sem igazság 
hogy azért a kis legyintésért — mert csak 
kicsit ütöttem meg — ilyen becsületes 
embert megbüntetnek, a kinek minden 
nemzetsége bíró pálezát viselt.

Ezzel távozni készült, de látszott ar- 
czán, hogy az ntolsó szót még nem mondta 
ki. Néhány pereznyi fejvakarás ptáo vissza 
fordult.

— Hát csakugyan nem tud az úr 
egy okos tanácsot adni ? Kezdtem hosszan 
kodni, éa akaszirófa humorral válaszoltam :

_  Dé tudok. Vegye el feleségül 
Mézes Julist.

Furkós uram olyan jszjúró tekintetet 
vetett rám mint a nyárs, aztán némán 
távozott.

Fél év telt el a nclk?U hogy Furkós 
uramat láttam volna.

Ez a barátságtalan modor eszembe 
juttatta, hogy némi perköltség követelésem 
van ellene. Azért hivatalos hangú levél
ben felhívtam, hogy ne terheltessék nálam 
fizetés végett megjelenni, különben igy 
meg úgy lesz.

Néhány nap múlva beállított hozzám 
egy csinos piros pozsgás arczú menyecske. 
Nagyon ismerősnek tűnt fel előttem.

— Megjöttem a tekintetes úr hívására.
Csodálkozva néztem rá.
. .  Az én hívásomra ? Nem tudok róla 

semmit.
— Talán már nem ismer a tekin

tetes úr ?
— Biz nem emlékezem rá.
— Arra a pörre sem ? Tudja már 

folytatá mosolyogva.
Most már kezdtem emlékezni.
— Maga a Mézes Julis ?
— igenis az vagyok.
— Hát mi járatban vau ?
r— Elhoztam azt a kis költséget a 

mivei tartozunk.
— Kik?
— No hát az uram.
— Az ura ? Hiszen az meghalt!
— Hát az új uram.
— Nem ismerem. Hogy hívják !
— Furkós Bálintnak.
— Micsoda? Furkós Bálint? Lehetet

len. Hiszen A legnagyobb gyűlölködés
ben éltek.

— Pedig igy  Timi. — Sin." negyedik 
hónapja, hogy együtt vagyunk.

Egyik csodálkozásból a másikbau 
estem.

— Aztán szeretik egymást!
— Hogy kérdezhet ilyent a teins úr.

Máskép nem mentem volna hozzá.
De olyau koros emberhez.

— Vén fának az árnyékában lehet 
jól pihenni.

Nem kérdezősködtem tovább, mert 
gömbölyű termete mutatta, hogy a véu 
fának friss hajtása lesz. — Lehet, hogy 
oltvány, de hát a mi gyakori a  növények
nél, mért volna lehetetlen egy tűzről pat
tant menyecskénél.

A nyugtát átadtam, nem mulaszthat
ván el piros arczán egyet csípni.

— Ejnye be csintalau a teins úr. 
játszik hogy nincs felesége. No hát Isten 
áldja mgg. Ha valami sorom lesz, majd az 
úrhoz folyamodom.

ismét hónapok múltak el. A szöllö 
javábau éret. A hegyen bolyongtam egy, 
kis kúrát használni — hámozva.

— Jó napot kívánok tekintetes uram- 
uak — hangzik felettem egy présházból.

— Jó napot Furkós uram, de régóta 
nem láttam.

— Tudja tekintetes úr az ilyen ma 
gamféle polgár embernek mindig van 
tenni valója. Alig múlt el az aratás, most 
meg a szüret közelgőt, és készíteni kell az 
edényt. Ne sajnáljon bejönni egy pohár 
borra.

— Szívesen.
— Julis lelkem hozz hamar tiszta 

poharat, aztán egy kis harapni valót.
Julis kaczér mosolylyal terítette a nagy 

hordót, a mely nem sokkal volt szélesebb 
az ő termeténél. Furkós uram elégülten 
tekintett életepárjára, aztán súgva mondta:

— M'egíogiuí*® a fckiuteteq ftr jó
tanácsát. |

— És nem bánfa ttJégf 1
— Egy cseppet Bem. Eleinte hosszan- ! 

kodtam, de aztán jobban megfontoltam a I 
dolgot. Gondoltam, miért maradjak öz- I 
vegy mikor még jó eröbeu vagyok. Fiamat J

tott k i : Az alapszabályzat 4-ik §-a szerint 
a vöröskereszt egylet czélja: a) az állam, 
nak a háborúban megsebesült, vagy meg. 
betegedett harezosok ápolására vonatkozó 
kötelességszerü gondozását kiegészíteni, a 
katonai és honvédelmi gondozás méretein 
túl segítséget nyújtani s e végből a sebe
sült és beteg harezosok ápolására és tá
mogatására vonatkozó segélyzö egyesületi 
ügynek szervezését és működését általában 
a legfelsőbb helyen jóváhagyott „alapél- 
veku útmutatása szerint eszközölni; b) a 
rokkant katonáknak (hadastyánok) és a 
háborúban elesett harezosoknak hátraha
gyott családjait segélyezni. Czélja továbbá 
az egyletnek: rendkívüli szerencsétlenség, 
ügy mint: árviz, tűzvész, ínség és járvány 
esetében a szükölködőket segélyezni g 
egyáltalában minden emberbáráti irányban 
közhasznú tevékenységet kifejteni. A mily 
nagy, ép oly nemes czélok! — mely ezé- 
lók buzgó előmozdítására tehetsége sze
rint hatni minden hazafi és honleány szent 
kötelessége: mert katonáink buzgalmát 
azon tudat, hogy szenvedéseik cnyhittet 
nek s hátrahagyott családtagjaik a nyo 
mórtól megmentetnek, kétségkívül oly fokra 
emeli, sőt hatványozza, mely a haza érde
kében a legjobb eredményt egyedül biz
tosítani képes ? Az általános védkötelezett- 
ség magasztos elvét egész teljében meg
valósító népfölkelési törvény életbelépte
tése óta az édes haza polgárainak szine-java 
katona, s igy háború esetében alig lehet 
család, melynek tagja, esetleg tagjai g 
hozzá tartozói ne volnának hivatva fegy
verrel szolgálni a hazanak; tehát ki ne 
volnának téve a szenvedéseknek, a veszé
lyek minden fokának, sőt a hősi halálnak 
is. A miért is mindaz, a ki egyletünk nagy 
czélját előmozdítani törekszik, nemcsak a 
közjónak, hanem végeredményben közvet
lenül magának is szolgálhat! Komoly idő
ket élünk, bár reméljük a óhajtjuk a bé
két ; de készen kell leuni a koronás ki
rály felhívó szavára; tehát egyletünk buzgó 
tevékenységére is itt a legfőbb idő, ha 
azt akarjuk, hogy a hirtelen berontó ve
szélyek között szenvedő harezosainknak^s 
azok családjainak a megkivántató gyors 
segélyt megadhassuk. Felkérünk tehát 
mindeukit, hogy uagy czéljaiuk megvaló
sítására szükséges erővel egyletünket tá
mogatni, annak tagjai sorába belépni, 
ismerősei körében a belépésre buzdítani s 
8 eként a legnemesebb emberbaráti czélok 
megvalósítását biztositaui kegyeskednének. 
Pécsett, 1889. április hó 10-én. A baranya- 
megyei választmány nevében: Aidinger 
Jánosné alelnök. Mendlik Ágoston elnök. 
— Lapuuk szerkesztőségében is eszközöl- 
hetök aláírások.

— Zászlószentelés. Vasárnap szentel
ték föl a 8zigeti-külvárosi elemi iskola if
júságának nj zászlaját, melyet a város 
költségén az iskola tanítónői készítettek 
el. A lobogó fehér brockát selyemből ké
szült 8 Hakschné Francziska és Nick Jó- 
zsa tanitóuök varrták, a szalag szintéu 
fehér selyem és a rajta levő „Isten, király, 
haza: ez legyen jelszavunk !“ jelmonda 
tót Bartosságh Józua és Reisner Terka 
tanítónők hímezték aranyával. A lobogó 
két képe az őrangyalt és Szt. Alajost áb
rázolja. A fölszeotelés a Ferencziek temp
lomába fehérvasárnapon, az ifjúság első 
áldozása alkalmával ment végbe s a szer 
tartás végeztével az ifjúság az „Isten áldd 
meg a magyaru-t énekelte.

— Jóakaratu figyelmeztetés Az uj 
igazságügyi palotában minden rendben van 
már. Az igazságszolgáltatás munkásai el
foglalták hivatalos helyiségeiket az uj épü
letben. Egyre azonban még nem gondoltak. 
Csekélység az egész, mégis annyira neve
zetes, hogy múlhatatlanul szükség van rá. 
Ez pedig nem más, mint a helyiségek meg- 
számozása s az előcsarnokban, illetőleg a 
lépcsőházban kifüggesztendő név- és szoba

ifjú Furkó Bálintot iskolába adom, akkor 
nem marad itthon senkim. Az özvegy csi
nos és a szomszédban lakik. Nem kell 
érte messze menni. Hát biz én nagyon 
hamar átestem a czeremonián, és a farsang
ban hazahoztam. Mondhatom nagyon ta
karékos jó gazdasszouy. Igaz, hogy nyelves, 
de az már természetük az asszonyoknak, 
— még nem is ér a máié szájú fehér 
személy semmit sem. Aztán a legjobb Ol
dala a dolognak az — folytatá ravasz 
arczczal körül tekintve, hogy Julis nincs-e 
közel, — hogy most akkor verem meg a 
mikor akarom és nem megy panaszra, 
hanem inkább örül neki mint a tót az új 
bocskornak, mert tudja hogy szeretetből 
teszem.

A szeretetnek ilyeteni nyilvánítására 
mit sem szólva, csakhamar elbúcsúztam 
tőlük megígérvén, hogy a keresztelőre 
elmegyek. Viszont Furkós uram is biztosí
tott pártfogásáról.

Szavát meg is tartotta.

A paszitán az asztalföu ültem kántor 
uram szomszédságában, a ki ékes dikezió- 
bán kívánta, hogy a nagy napnak sok 
folytatása legyen. És valóban a Furkók 
annyira megszaporodnának, hogy az öreg, 
közép, ifjú epitheton elégtelen volt, és 
Bálint gazdának sok fejtörést okozott az 
ujonszülöttnek valami raugos nevet kibe- 
tűzni a kalendáriumból.

Hozzám minden vasárnap ellátogatott, 
osztváu a jó tanácsokat a peres feleknek, 
hanem bármennyire segédkezett is: az övé 
hez hasonló, mind a két félt teljesen ki- 
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mutató tábla elkészítése. A pécsi Ügyvédi 
karnak nem annyira van erre szüksége, 
mint az idegeneknek, a kik kevésbé ismer
hetik ki magukat a nagy épületben. Egyéb
ként ez minden nagyobb hivatalos épület
ben megtalálható ; hiszszük, hogy rövid idő 
múlva az igazságügyi palotában is meglesz.

— Hymén. K 1 e c k n e r Alajos m kir. 
pósta- és távirdaigazgatósági számtiszt a 
héten jegyezte el O b e r m a y e r  Janka 
kisasszonyt, Obermayer Géza tb. városi 
rendőr-alkapitány kedves és müveit nővé
rét. — Ár o n f f y  Nina kisasszonyt, Áronffy 
József városi pénztárnok szeretetreméltó, 
kedves leányát, a múlt héten jegyezte el 
Hof f ma  n n Sándor m. k. pósta- és táv- 
irda igazgatósági hivatalnok. — S c h a c k 
Ferencz aranyműves holnap vált jegyet a 
csinos és kedves K in dl Ilona kisasszony
nyal, Kindl lakat08-gépgyáros leányával.—
M ü l l e r  N. a színházi zenekar karmestere 
eljegyez*e S z e m á n y i Ferencz polgártár
sunk szeretetreméltó leányát: M a r i s k a 
kisasszonyt.

— Tavaszi előléptetések a helybeli ka
tona-tiszt karban Az 52-ik gy.-ezred tiszti
karának körében kineveztettek: Pielsticker 
Arthur alezredes az osztrák honvédséghez 
ezredessé s a I l  ik „Landwphr“-ezredhez 
parancsnákká; Fritsch Vincze 73-ik ezred- 
beli százados az 52-ik gyalogezredhez őr- 
nagygyá; Barth József százados örnagygyá; 
Alt Alajos 39-ik ezredbeli II. oszt. százados 
az 52-ik gyalogezredhez I.oszt. századossá; 
vizeki Tallián Zsigmond és Spurny Móricz 
hadnagyok főhadnagyokká; Schwinner Fri
gyes 52-ik gyalogezredbeli hadnagy a 44-ik 
gyalogezredhez főhadnagygyá (időközben 
lemondott tiszti rangjáról); Votasek Otto
kár hadapród-tiszth-lyettes hadnagygyá s 
végül Schwarcz Rudolf 52-ik gyalogezred
beli tiszthelyettes a 19 ik ezredhez had- 
nagygyá. — A 10-ik huszárezred körében 
kineveztettek : Scheurer Alajos 12-ik húsz. 
e/.redbeli II. oszt. százados a 10-ik huszár
ezredhez I. oszt. századossá ; Lubienczky 
Leó, Schmalcz Jenő és Jüllek Gyula had
nagyok főhadnagyokká. — A honvédség 
körében: Brandt József őrnagy alezredessé; 
Kócs Dénes II. oszt. százados I. oszt. szá
zadossá, Keszler Árpád, Földessy Dezső, 
Mézei Antal 19-ik féldandárbeli hadnagyok 
főhadnagyokká, Szauter Gáspár 8-ik honv.- 
huszárezredbeli főhadnagy II. oszt. száza
dossá és Berényi Béla kezelőtiszt II. oszt. 
százados I. oszt. századossá neveztetett ki.

Az ügyvédi gyakorlatától f Ifüggesz- 
tett Péterfay József pécsi ügyvéd, miután a 
pécsi ügyvédi kamara mint fegyelmi bíró
ság által január 30-ától számított felfüggesz
tésének három havi határideje lejárt, e hó 
hó elsején újra az ügyvédség gyakorlatába 
lépett.

— Nöegyleti majális. A pécsi nöegy* 
let saját pénztára javára folyó évi május 
hó 5-én, azaz vasárnap a Tetlyén a ka
tonai zenekar közreműködése mellett tánoz- 
czal egybekötött majálist rendez. ízletes, 
jó, mérsékelt áru étel- és italokról a uö- 
egylet részéről lesz gondoskodva. Belépti- 
dij személyenkint 30 kr., gyermekeknek 
15 kr. E jegyek a pénztárnál válthatók. 
Kezdete délután 3 órakor. Kedvezőtlen 
időjárás esetén a majális az egyleti helyi
ségben fog megtartatni, hol a belépti-dij 
személyenkint 50 kr., gyermekeknek 25 kr.

— A tárcza vége. Lapunk tárcza ro
vatában közölt csillagászattani értekezés, 
melyet H e c k i u g e r  István tanár olva
sott föl a nőegylet helyiségében, a múlt 
számban tördelési tévedésből nem fejezte 
tett be ; s a visszamaradt rész.oly csekély, 
hogy azt a tárczába már uem adhattuk, 
közöljük tehát itt. S igy a szerves élet elterje
désének, a lét és nem lét problémájának meg
fejtésében egy hatalmas lépéssel előbbre 
vagyunk. Látjuk, hogy a szerves élet 
tenyészete földünknek uem kizárólagos 
tulajdona; hogy fejlődik az a tér messze 
vidékeiu keringő égitesteken, de fejlődhe
tik az a mi naprendszerünknél hatalmasabb 
rendszerek ismeretlen bolygóin is. ügy 
elmondhatjuk ; b o g y  a f ö l d ö n  v o l 
t u n k  v a g y u n k é s  l e s z ü n k ,  de 
e z e n  k í v ü l  a t é r  k ü l ö n b ö z ő  he 
l y e i n ,  a n n a k  l e g t á v o l a b b i  
m é l y s é g e i b e n  i s l e h e t n e k  é l ő 
l é n y e k .

Színészet.
(V.) Ma egy hete, szombaton, került 

színre nálunk először „ Don C a e s a r "  
Delliuger R. vig operetteje telt ház előtt. 
Szép zenéje mellett kiváló érdeme, hogy 
nincs tele frivolitásekkal, mint az operet
tek legnagyobb része. Pikáns, de nem 
szemérmet sértő. Meséje egyszerű. A 
spanyol király (Kozma) beleszeret egy 
utczai énekesnőbe (Szilasi), ezt észreveszi 
minisztere, dón Fernaudes (Dezséri) és le- 
véllárnoka, dón Ranudo Onofrio (Foliinus). 
A leány amúgy „hozom, viszem, lesz*-re 
megközelíthetetlen. A miniszter cselhez fo
lyamodik, elhatározza, hogy valami nemes 
emberrel elveteti s férje helyett a ki
rályt csempészi hszzá. Kitűnő alkalom 
kínálkozik. Ki van ugyanis hirdetve Spa
nyolországban, hogy a ki a nagy hét alatt 
párbajozik, halállal bUntettetik. Egy éjsza
kai szerenád alkalmával dón Caesarnak 
(Piutér) az elrongyolódott nemesnek, tár
sai védelmében a rendőrséggel gyűlik 
meg a baja. Egy tiszttel (Bonis) párbajra 
kel s meg is öli. Elfogják s háláira 'telik, 
még pedig kötél Alt*!* uaialra. Don Caesar 
t  *?^Schy, büszke nemes nem fél a 
haláltól ™  - gőtéiét reatelli. Á mi- 
S r te r 'e g y  f^ íte !  alatt megígéri Doki, 
hogy agy lBveti fejbe > nem akasztatja 
fist, ha a kivégzés előtt megnősül 8 elves' 
egy ismeretlen nőt. Beleegyezik, ánnélkül, 
hogy tudná, kit vetet oltárhoz. A meny
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asszony, a ki nem más, mint az utczai
énekesnő, szintén nem tudja, hogy ki a 
vőlegénye, mert álarcz van rajta. A sira- 
lomházban találkoznak s megesküszuek.
A menyasszonyt viszik a királyi lakba, 
hogy majd itt a férj nevében a királyt 
vezessék hozzá; dón Caesart pedig viszik 
főbe lőni. A katonákat megvesztegetik, 
hogy * golyókat vegyék ki a fegyverek
ből. Úgy is történik. Lőnek vaktöltéuynyel. 
Don Caesar összerogyik. Ráborítják a fe
kete leplet. Don Caesar pedig a nép el 
oszlása után elmenekül. A miuiszter a már 
előzetesen érkezett kegyelmet, szándéko
san, a kivégzés után két órával később 
hirdetteti ki. Ezt persze dón Caesar bevárja.
S a két óra letelte utáo megtudva, hogy 
ki az ő felesége s hogy hol vau, a királyi 
lakba megy. S még éppen jókor. A király 
semmi eredményre se jutott az utczai vi- 
rágaruöoőuél, most már dón Caesar nejé
nél. Don Caesar követeli nejét. Meg is 
kapja 8 a király egyik tartományába kor
mányzóvá nevezi ki. Az előadásra térve 
át, első helyen P i n t é r t  keli fölemlíte
nünk 8 vele S z i l a s i  Irént. Mind a ket
tőn igen szépen énekeltek. Meg kell azon
ban jegyeznünk, hogy a szövegből alig 
hallottunk valamit; s ezt mi a zenekar 
túlságos erős játékának tulajdonítjuk. Le
veri az énekeket. Pintérnek, ha nem csa
lódunk, dón Caesar legsikesültebb szere
pei közé tartozik. Dicsérettel említjük föl 
M a r g ó  Zelmát (Pueblo) é s F o l l i n n s z t  
(dón Fernaudes). K o z m a  (a király), hogy 
őszintén szóljuuk, nekünk sehogy seui 
tetszik. Először nem színpadi alak. Nem 
mondjuk, hogy niucs a világon kitűnő éne
kes hasonló alakkal; de Kozma nem ki
tűnő énekes Fiatal ember, lehet talán be 
lőle idővel jó énekes; most azonban nagyon 
gyakran érzékenyen sérti a fület a hangja. 
Nincs kellőkép iskolázva. Korrekt éne
kel; de vannak hangok, a melyekkel 
együtt holmi mellék zöűgék is megszólal 
nak s ez által éneke elveszti teljesen szépsé
gét Játéka abszolúte nincs. A karok elég jók 
voltak; azonban jobbak is lehettek volna

Vasárnap az „I n g y e □ é 1 ö ku et 
adták, Vidor, a budapesti népszínház jeles 
tagjának legújabb darabját. Ez a fővárosi 
életkép sem nem rosszabb, sem nem jobb 
a szerző „Vörös sapka* czimü népszín
művénél. A darab tárgya a budapesti 
„sviháku-okból indul ki. Az „iogyeuélö* 
fráter szélhámosságra vetemedik, pénzhá
zasságot hajhász, elhagyja „varróleány* 
kedvesét, a ki őt rajongással szereti. Itt 
kezdődik a bonyodalom. A szédelgést le
leplezik s az egyszerű varróleányt,, ki idő
közben gazdaggá lesz örökség által, elveszi 
egy fővárosi rendőr. Enyi az egész. Elég 
ügyesen van földolgozva. Alakjai nagy 
részt eredetiek s igeu jól vaunak kiszí
nezve. Hatásos jelenetekben sem szegény 
a darab; a mesterkéltség, csináltság azon 
bán meglátszik rajta. A darabban igen jó 
volt P i n t é r ,  F o l i i n u s  s különösen 
D e z 8 é r i, ki a „Kraxlerhuber* féle sze
repet pompás maszkkal, nagy hatással 
játszotta. H o n t i Mari, a mi kedves 
„Ki88né“-nk az idén most lépett föl elő
ször. Élénken, kedvesen játszott; szerettük 
volna azonban, ha valamivel diskrétebb 
lett volna. Dalaival zajos tapsot aratott; 
meg is érdemelte az elismerést. Dezső a 
rendőrt, mely szerep különben nem valami 
oagyou veszi igénybe a szerelmes színészt, 
tetszetősen adta Bonis a szélhámos ntra 
tévedt fiatalembert elég ügyességgel 8 
gonddal alakította. A színház teles teli 
volt; a karzat rogyásig megtömödött. De
rültség és taps kisérte végig a* elöadjst.

Hétfőn a „ Vá l á s  u t á n“-t, kedden 
„Don C a e s a r t  ismételték.

Szerdán „Ifj .  F r o m o n t  és i d. 
R i 8 I e r“ került színre. Az 5. folvonásos 
franczia színmű nagyobb hazat érdemelt 
yoln* meg, de úgy látszik a jó pécsiek 
nem igen szeretik a drámákat. Az est si
keréért az érdem és pedig a fő érdem 
L a c z k ó Araukáé (Sidonie) és S o m o g y i 
Károlyé (id. Risler). Mindkettőjük játéka 
valóban művészi volt; a hatás tetőpontját 
a 4-ik fölvonásban érték el azzal a jele 
nettel, midőn id. Risler bocsáoatkérésre 
kényszeríti Sidoniet. Ez nagy jelenet volt 
s nagyszerűen sikerült. Mind a ketten tel
jes érvényre emelték szerepeiket, melyek
nek megjátszására igazi drámai erő kell. 
Jól megállották helyöket: S z i l á g y i  
Berta, S z é p  Olga, D e z s ő  József, B ó- 
ni s,  S z e p e s s y  Gusztáv, D e z s é r i  
és B e o z k ó i .  Nem hagyhatjuk azouban 
megjegyzés nélkül azt az Ízléstelenséget, 
melyet a rendező az 5-ik fölvonásban kö> 
vetett el az által, hogy a pénztár-rácso
zat helyett, egy otromba söntést állított 
be. Inkább semmit, mint ezt a durva léoz- 
keritéses fülkét. Ez a „Hólyagosába való, 
nem pedig egy franczia gyár irodahelyi
ségébe. Az ilyesmi roppant rontja az illúziót.

Csütörtökön a „ Na p  és  a ho l d*  
czimü pikáns operetté került színre, gyér 
közönség előtt jól sikerült elöadásbau. A 
nap, (Manola) S z i 1 a s s i Irén volt, a hold, 
(Beatrix) M a r g ó  Zelma. Szilassi Irén 
gyenge, de annál kedvesebb hangjával 
valódi műélvezetet nyújtott. Margó Zelma 
is igen kellemesen énekelt. Különösen si
került a madár dal, a II. fölvonásban. Meg 
is kellett ismételniök. P i n t é r  (Brazern) 
szépen csengő baritonja, eleven játéka 
nagy tetszésben részesült, f  o41 i n n s z 
(Kaiab ázás) töhbször megnevettette a kö
zönséget. A bővülési jelenetben azonban 
túlzásba esett; kevesebb nynjtózkodás is 
elég lett volna, a lefekvés meg plán- ^  
maradhatott volna. Han**^ az énetí&,re 
abszolúte ne** «iKaImas." Efet a szerepet 
uettérinek kellett volna játszani. K o z m a  
(Miguel) nagy igyekezettel játszott. A karok 
elég tisztán, elég korrektül énekeltek. A

I
zenekar es alkalommal is el-elnyomta néha | 
az énekeseket, ma azonban már nem any- 
nyira mint „Don Caesarban. O r b á n ,  a 
karmester méltán megérdemli elismerésün
ket s dicséretünket a figyelmes és gondos 
vezetésért. A díszletek igen csinosak voltak.

Pénteken „A k i s v á r o s i  h í r e s 
s é g e  k“-et adták.

Irodalom.
=  A gyakorlati kereskedelmi tudományok 55.

tize te folytad* * .Pénzintézeti üzletvitel" és a 
„Kereskedelmi isme" czimü önálló műveket 1—1 
ivén, míg mellóklapjain (melyek a becses tarta
lomhoz méltóan terjedelemben s finom kiállítóé
ban io folyton emelkednek) Nagyobb csikkek a 
következők: a hajózás fejlődése ás mai állása 
hazánkban ̂  (Vörös Lásaló) ; a kereskedelem és 
ipar jelentősége (Váli Nagy Imre); aa árak ve
gyészeié (lfokos Károly); szakirodalom stb. A 
jeles folyóirat rendületlenül tör azon czól feló, 
hogy egy szakönyvtárnak vesse meg alapját. — 
Hogy milyen lesz e könyvtár, az legjobban meg
ítélhető a már eddig megjelent két műből (üzleti 
könyvvitel váltójog és isme), mely a szakférfiak 
osztatlan tetszését vívta ki. — A jeles folyóirat 
szerkesztője Zackár Gyula tanár, Budapest I I , 
Albrecht-ut 8.

=  Ohnet Györgynek, a nagyhírű franczia re
gényírónak legújabb müve: Ramean orvos ép 
most jelent meg a Singer és Wolfner-féle Egye
temes Regéuytárban. Vasgyáros. A Bánya, Lise 
Fleuron és más híres regények szerzője e legújabb 
müve nem kevésbbé érdekfeszitő, mint ez eddigiek, 
jóllehet meséje legkevésbbé sem bonyodalmas, 
hanem elejétől fogva világos és átlátszó, melynek 
az érdekességet a mély lélektani raja adja meg. 
Rameau orvos egy szegény fiúból nagynevű tudóssá 
lett kivételes szellem, kit tudományos kutatásai 
és bölcseleté a hitetlenségre veaettek s kinek ol
dalán egy rajongó hitű, egészen a vakbuzgóságig 
vallásos nő van a ki férjót minden áron ki akarja 
gyógyitani hitetlenségéből. Ramean imádja bájos 
nejét, szereti is, hogy vallásos ; de filozófiája és 
önérzete nem engedi, hogy bár szerelme kedvéért 
is megtagadja elveit. Innen a drámai összeütkösés, 
mely a nő bukására vezet. Conchita — ez a 
spanyol eredeti nő neve — beleszeret egy MUnzel 
nevű fiatal festőbe, ki főijének legkedvesebb ba
rátja. A bűnös szsrelmesek lelki kínja és küzdelme 
teszi, a regény első felének megkapó drámaiságát. 
A hűtlen barát a tranceia-német háború egy epi
zódja alatt lehelli ki lelkét a Rameau karjaiban, 
ki még most sem értesül neje és barátja árúlásá- 
ról. Pedig ez árúlásnak gyümölase is van, egy 
leányka, kit Rameau apai gyöngédséggel imád és 
szerető gonddal nevel hajadonná, mintán nejét a 
halál elragadta. Csak évek múltán, mikor a leányt 
férjhez akarja adni s agg napjainak boldogságát 
várja bázásságától, fedezi föl a folyvást siratott 
elhunyt nő leveleiből a hűtlenséget és az hogy 
leánya neki — senkije, semmi egyebe, mint élő 
bűjele a szeretett barát és az imádott hitve 
becstelenségének. Ramean az őrülés szélére jut, 
és ez a borzalmas lelki vívódás képezi a regény 
második felének magas röptű és megragadó érdé- 
kességü fejeseteinek tárgyát. Most a fitoséiban 
az ember, a szenvedő ember kerekedik felül, a 
tépelődö hideg észt legyőzi a sajgó, meleg szív 
és Rameau nemcsak vissza-tér öreg uapjai szere
tettjéhez, leányához, hanem megtér ártatlan gyer
mekkora imádatához, zz istenhez is. A regény 
egyik főalakja Rameaunak egy másik b ará tja : 
Talvanne orvos, ki elejétől fogva ktsóben tartja 
a történet összes szálait s kinek legnagyobb ré
sze vau Rameau kettŐB megtérésében. Ez a két 
kötetnek igen rövid foglalata, melyből csak ho
mályosan sejthetni a nagyszabású mű igazi tar
talmát. Ohnet ismét mesternek bizonyította magát 
még pedig oly téren, a melyet eddigelé nem az 
ő mezejének tartottak : a mely, teljesen reális, 
majdnem tudományos megfigyelés meséjén. A két 
kötet, mely az Egyetemes Regénytár negyedik 
évfolyamának 13. és 14. kötete, csinos piros vá- 
szonkötésben, együtt 1 firt. Á Regéuytáruak ea 
már hatodik Ohnet- regénye. Az eddigiek voltak:, 
A Bénya, Lise Fleuron, a Qrojx-Mort grófnő 
Sarah grófnő, akarat.

Közgazdaság.
A baranyai zöld szölöojtás+)

Ezen ojtási mód igen egyszerű, köny- 
nyen keresztül vihető, bárki azonnal elsa 
játitkatja. Ezen ojtás keresztülviteléhez 
semmi egyéb nem szükséges, mint egy jó 
éles szemzö-kés, mely még jobb, ba Bla- 
zek Adolftól (Budapest, Zöldfa-átcza 7. sz. 
alatt) szereztetik be, mely phosphor-bron 
zirozott, majdnem kizárólag a szülő zöld- 
ojtásáboz szükséges késnek ára 2 írt az 
előállítónál, mivel ez Blazek találmánya 
és szabadalma is van reá. Második szük
séges eszköz a pamnt (gyapot), ez azon
ban jó vastag legyeu, mint egy jó vastag 
kötőtű, mivel a vékonyabb pamut a kö
tésnél való szorítás alkalmával a zöld ré
szekbe bevágódnék. A raffia azért nem 
alkalmas, mert igen ruganyos és be is 
szárad, utána a szoros kötés meglazul, a 
mi által az ojtás sikere kétségessé tétetik. 
Még szükséges egy kis fejő szék, melyre 
nyugalmasan leülhetünk az ojtás végzésé
nél és igy a térdelésnél a fejbe való vér
tolulást kikerüljük, mivel térdelésnél le 
kellene bajolnuuk. — Most, ba az alany 
és frissen szedett alkalmas nemes söld 
ojtó-galy meg van, foghatunk a, zöld- 
ojtáshoz.

A zöld-ojtás legalkalmasabb ideje ná 
lünk május közepétől jnnius végéig tart, 
ez azon időszak, mikor a szőlő nedvke- 
ringése és tenyészete a legerőteljesebb.

Az állandó helyére ültetett alanynál 
megjelenve, magjukkal visszük a leirt esz 
közöket és egy vizes edényben az alkal
mas nemes ojtó-galyakat, melyek leveleik 
lapjának 7>**d részétől megtisztitandók. 
Az alkalmas galy legyen a hajtás végé 
bői azon rész, mely a hajtás begy étűi szá
mítva 4—5-ik izig (bogig) térjed. Ebből 
ojtásra azon rész legalkalmasabb, a mely 
ruganyos, de még nem épen fás, de túl 
gyengének, illetőleg könnyen törékenynek 
sem szabad lenni, azaz a béltoknak fehér
nek lenni uem szabad. Az alany é- öjtő- 
galy lehetőleg egyenlő vastag legyen.

A vizes edényben asonban 2-—3 ujnyi 
magassápbkn a víz elegendő, egyszerre túl

í-tyá l szedni nem kell, csak legfölebb 
I annyit, a meunyi félnapi ojtáshoz ele 
• gendü. Mintán egy nap alatt 250—300 
I ojtást képes egy munkás végezni, igy 
| 150—200 ojtógaly félnapra elegendő.

i •) D • * s ő Miklósnak ily caimO, most meg-
| j elent munkájából.

Az ojtásnál e szerint a szilárdan álló 
erőteljes 4 hajtást válogatom ki, a többit 
alapból levágom, mivel a hajtások száma 
a Ripária sanvage fajnál s más amerikai 
fajnál is néha 12 is. Az alkalmas helyen, 
illetőleg a föld színe felett 50—55 c.-méter 
magasan beojtom, tehát 25—30 c.-méter 
mélyen fekvő tökefejtől számítva 75 — 85 
c.-méter magasan esik az ojtás. Egy mé
ter magasan ojtani nem lehet, mert azt 
júliusban lehetne, ekkor már késő, mert 
fásult az alany hajtása.

Az ojtandó töke kiválasztott 4 erő
teljes és jól illesztett, a rövid hajtásáról 
a levelek lapját levágom, a mellékszemek
ből előtört kis hóalj hajtásokat szintén le
vágom rövidre. A hajtások végétől (hegyé
től) 4—5-ik bognál, jobban mondva a hol 
elég alkalmas a beojtásra, mint fentebb 
jelezve volt, a bog felett 4—5 c.-méter 
magasan egészen derékszög alatt az alany 
hajtásait visszavágom. Itt most éppen a 
béltok közepén haladva a bogig (interno- 
dinm, paraphragma) ketté hasítom az alanyt. 
Megjegyzendő még, hogy ezen hasítást 
lehetőleg hnzó vágással és lassan kell vé 
gezni, hogy tulajdonképen hasadás ne tör
ténjék, hanem éles vágás és a sejtek lehető 
legkevésbé zúzassanak. A vágásnál leg
nagyobb goudunk legyen, hogy a két iz 
között levő bogot áthidaló, azaz a két 
béltokot egymástól elválasztó internodinm, 
bütyök legkevésbbé se vágassák át, mivel

legalább a lefelé terjedő fenésedés 
meggátoltatik.

Az alanynyal készen vagyunk.
Most a nemes galy gyors elkészítése 

következik.
A nemes galy megfelelő része, illető

leg a nem fás, de nem is könnyen töré
keny része kiválasztatván gyenge tapoga- 
tás által, a bog felett szintén 5—6 c.-méter 
hosszú csapot hagyunk, a több részt le
vágjuk, tápláló levél lapjának nagyobb ré 
szét levágjuk, hogy a galy nedvességét, 
gyorsan el ne párologtathassa, s a mi leg
főbb, a nemes galyon a hónalj hajtást 
teljesen épségben kell hagynunk, ez lesz 
a jövendőbeli vessző.

Legfőbb figyelmünk a kétoldalú ék 
faragásánál legyen. Először is a megha
gyott szem alatt következő szemnél, illető
leg még ez alatt valamivel a nemes gályát 
ketté vágjuk derékszög alatt úgy, hogy 
itt az internodium, szürkés fehér rész ott 
maradjon. A nemes gályát, melyet felülről 
balkézben két njjal tartunk, alsó végével 
a jobb hüvelyk ujjhegyéhez támasztjuk 
és a kézben jól tartott kis kés élével az 
ék egyik felét elkészítjük. Az ék, azaz a 
vágáslap hosszn, semmi esetre se legyen 
hosszabb, mint 1—1*5 c.-m., úgy az ék 
másik felét is.

Nézzük meg most közelebbről, mit 
látnok a vágási lapon?

Minden esetre kívülről befelé menve, 
először az ojtógaly béjrészének kereszt- 
metszetét látjuk, azátán a fásulandó rész 
keresztmetszetét. A legfigyelemre méltóbb 
rész most a béltok, ebből a lehető legke
vesebb résznek szabad látszani, mivel több 
szaktudós véleménye szerint is ez a fő 
lényeg az ojtás tartósságára nézve ; t. i. 
ennek a forradás után a levegővel érint
kezni nem szabad, tehát minél kissebb a 
béltok látható része vágáskor, annál ha
marább megtörténhetik a sebhely körttl- 
forradáaa. Még egy negyedik lényeges 
részre is ki kell terjeszteni figyelmünket 
és ez az internodium része, mely a két 
oldalról megfaragott éknek az élét kell 
hogy képezze. Erre is szükség van, mivel 
ez az alanyon ejtett hasítás völgyének 
legalsó részére esik összeillesztéskor és 
ott éppen az alany internodinmával jő 
össze, tehát a nemes galy bütykének leg
alsó része éppen az alany bütykébe jö. 
Ez által a hasonló részek egyenlő puhák 
lévén, jól összeillenek, minden sejt zúzás 
nélkül. Hogy nem az iz közepén történik 
az ojtás, mint azt hazánk több vidékén 
közönséges szülőmunkások szokták tenni, 
auuak jelentősége abban áll, hogy a bog
nál (bütyöknél) mindig több tartalék tá 
panyag van jelen, itt a circulatio is több 
oldalú. A mi pedig legfőbb, az esetleg 
bekövetke/.ő fenésedés sem ölthet akkora 
dimensiot, mint az íz közepén sem ojtás
nál lefelé is. Végül lényeg abban is áll, 
hogy az íz közepén legkarcsubb a vessző ; 
a bognál pedig kiszélesedik. Az ék pedig

a betolásnál kissé mindig szétnyílik, azaz 
szélesedik, tehát épen mefelelőleg a bog 
szélesedésének, éppen összejő a háncsöv 
az alany báncsövével, miáltal a forradás 
tökéletesebb lesz köröskörül. Tudvalevő 
dolog, hogy a fanövekedés kívülről tör
ténik befelé, azaz új és új évgyűrű nö 
körül évenként, a vágáslapok fás részei 
pedig soha össze nem forrnak. A zöld oj
tás előnyét továbbá abban is látom a fás 
fölött, hogy a zöld ojtásnál a vágás lap 
ján elegendő nedvesség van és igy a két 
vágáslap jobban tapad egymáshoz, mint a 
fás ojtásnál. Az iz közepén való ojtásnál 
továbbá hátrány lehet az is, hogy a nemes 
galy betolásánál az ék előtt az alany ha
sítéka tovább hasadhat, a kötés pedig 
semmi támpontot nem nyer és az esetleg 
bekövetkezhető nedvességveszteségnél a jó 
szorítás esetén is alácsúszbatik vagy leg
alább is könnyebben megtágnlbat a kötés, 
a mely körülmény mindig kétes eredményre 
enged következtetni.
________________ (Folyt, kov.)________

I>T y i l t - t é r .
Van szerencsém a n. é. közönség 

tudomására hozni, hogy

ügyvédi irodámat
az Anna-utcza 1. sz. házból a Malom 
utcza 4. sz. házba tettem  át.

Pécs, 1889. éri május hó 1-én.
Pleininger Ferencz.

ügyvéd.

*) E rovat alatt megjelentekért nem vállal fe
lelőséget a sserk.

J S T ^ L O T T  F E B E 2 T C Z
laptulajdonos.

K I S  J Ó Z S E F ,  VÁRAD'Y FERENCZ
lapvezér. felelős szerkesztő.

Hirdetések.

f i V V W ' r i T T V Y V ^ r  *

4N»Jó tanács 4t§» “ 2
aranyat ér! E szavak igazságát különösen 
betegségi esetekben lehet megismerni és ez 
okból jönnek • Richter kiadó intézetéhez a leg- 
szivélyosebb köszönóí rátok „A Betegbarát“ 
czimü, rajzokkal ellátott kis könyv elküldéséért. 
Mint a szerencsésen meggyógyultak hozzányom
tatott értesítései bizonyítják, a benne foglalt 
tanácsok követése által még oly betegek is 
gyógyulást nyertek, a kik már mindon reményt 
feladtak. E könyv, melyben húszéves tapasztalat 
eredményei vannak letéve megérdemli a leg
komolyabb figyelem bevetett minden beteg részé
ről, bánni bajban is svenvedjen. Ki e becses 
könyvet megszerezni óhajtja az írja egyszerűen 
egy levelező lapra magyar nyelven.,.Egy beteg- 
barátot“ és pontos ozimét s ozímeme a levelező 
lapot Richter kiadó - intézetébe Lipcsében.

0 A megküldés ingyen történik.

■afafc*** * * l * * * * d b fa
Értesítés.

Tisztelettel tudatom a n. t. 
közönséggel, hogy a

))
fürdőben május hó 6-tól szép- l 
tember 30-ig délután 5-től 8 ig 

zuhany-fürdő kapható u. m. 
egy zuhany fürdő jegy —.25 kr.)j! - 
tiz „ „ „ 2 . -  „ ) |

Különösen tudomásul kérem 
venni, hogy a medeneze

n a p o n ta  k é t s z e r
töltetik meg friss vízzel és azon 
kívül folytonosan friss viz fo

lyik bele.
Tisztelettel

PINTÉR JÓZSEF
fürdőtulajdonos.

/ W P P P P P P V I
nlajdonos. ? .

iWURSTER ANTAL
órás és lá t szer ész 

B„ P écse tt, K lrály-utcza 8 . sz .
Ajánlj* nagy raktárát mindennemű avájezi zsebórák éa bicéi ingaórákban, úgy aain- 

ten dús raktárát látszeréaieti tárgyak, maximális ós minimális

l é g s u l y m é r ő f e
Anorvld barométerek (kipróbált) 6 .5 0  k rtó l feljebb jótállás mellett 
katonai és színházi legújabb távcsövek 7 Jfrtt6 IJ120  Írtig

m este rsé g es  e m b e r i m ű s z e r n e k .
W W  N agyfraktár szemüvegek és^csiptetőkből.

Német éa Francziaorazág legelső gyáraiból a legfinomabb üvegek- vagy lencséket va 
tódi hegyi kristályból (kő) orvosi tekintélyek á lu l melegen ajánlva (eredeti fényőket megtartják 
éa több évi használat ntán is visszavétetnek) tetsaés szerinti foglalatban 6  ír ttó l fo lJoM . 

K ü lö n ö se n  n a g y  r a k tá r 's z e m ü v e g e k k é *  c s ip te tö kb iil  UO k r .  
Megrendelések és mindennemű javítások pontosan esskösöltetnek. " W

Szaggatás éa más idegbajok elleni villám-gépek uj angol orvosi hőmérők éraalakban ezüstből



Május 4-én. *pfec8l FlOYteLO"
18-fk síéin.

S K F 7 E

,I\loll íll“
legjobb mngyar savanyúviz

l*„  liter üveg ára csak 20  kr.

Koszi Jánosnál
Pécsett, Széchenyi-tór városház épület

A Mohai savanyu viz élvez
hető tisztán, borral, gyümölcsned- 
vekkel, czitromlével, vagy cognac- 
cal elegyítve.

Különösen borral vegyítve 
rendkívül zamatos és frissítő, 
élénken pezsgő italt szol
gáltat.

Egyedüli főraktár.
(8-1)

« ltgl»bb Hfllr H TUJHH
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A Rambouillet

| k o $ e l a d á s
kezdetét Tette 

a mo.g'^r. Icir. 

terezianumi alapítványi uradalom
több kidllitdton kitüntetett

j u h á s z a t á b a n .
B Á T T A  S ZLÉBCEl-T

ToUn megye.

Házhely és szőlőeladás.
1 A  kaposvári- és petrezse- 

lem-utcza sarkán levő volt 
Rabel-féle gyüm ölcsös kert

j  egészben vagy felosztva ház- 
j helyekre és pedig a  petrezse- 

f lem-utczában 150 D ő l, a sa-
2 rokházhely 295  Dől, a  kapos- 
l  vári-utczában 1 5 0 é s 2 2 9  Göl 
/  két házhely, ez utolsó ház- 
■ helyhez 470  Dől beültetett 
q szőlő kap h ató ; azonkívül a

Nyil-utczában 401 Dől k ite r
jedésű házhely, a m ely esetleg 
felosztható, a  m ihez m ég 4 2 5  ' 
□ ö l szőlő-terület is kapható, 
—  azonkívül m ég a  sá to rtá- i 
bor közelében a  málom i u tón | 
lévő 5 hold szántóföld egy I 
tagban  szabad kézből eladó. I 
Közelebbi feltételek B e d ő j 
Im re tulajdonosnál m egtud
hatók.

5170 
tk. 1889.
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Árverési hirdetmény.
A pécsi kir. törvényszék mint telek* 

könyvi hatóság közhírré testi, hogy Kiss 
József Ügyvéd pécsi lakósnak mint Lehr 
Mór csődtömeggondnokának árverési ké
relmére a sásdi kir. járásbíróság területén 
levő Mágocson fekvő a mágocsi 251. sz. 
tjkvben felvett 312 uj 272 régi hsz. 197. 
sz. kárnak, belsőségnek, mellék épületek
nek, Lebr Mórt illető fele részére az ár
verést 1829 írt 50 krban ezennel megál
lapított kikiáltási árban elrendelte és hogy 
a fentebb megjelölt ingatlan az 1889. évi 
ju liu s  hó 5-ik napján d. e. 10 órakor 
Mágocson a  község házában megtar- 
tandó nyilvános árverezés a megállapított 
kikiáltási áron alól is eladatni fog.

Árverezni szándékozók tartoznak az 
ingatlan becsárának 10%-át vagyis 182 
forint 95 krajczárt készpénzben, vagy az 
1881. LX. t. ez. 42. § ában jelzett árfo
lyammal szá mitott és az 1881. évi november 
hó 1-én 3333. sz. a. kelt igazságügy miniszteri 
rendelet 8. §-ában, kijelölt óvadékképes ér 
tékpapirban a kiküldött kezéhez letenni, 
avagy az 1881. LX. t. ez. 170. §-a értel
mében a bánatpénznek a bíróságnál elő- 
leges elhelyezéséről kiállított szabályszerű 
elismervényt átszolgáltatni.

A pécsi kir. törvényszék mint telek
könyvi hatóság.

Kelt Pécsett, 1889. évi április hó 
10-ik napján.

Lukrits István,
kir. tör»ény«róki biró.

Első Pécsi Temetkezési Intézet „Kegyelet11
Ó-pó»ta u tcz»  aa-U c >zim

elvállalja at e z z i e t k e z é s e k  r e n d e z é s é t
,  tulajdonit képező f r .u c i i .  mint* .kenut épített diezee lépmeute. üveg- é . nyitott hklottae 
kocsijaiban, itt helyben ée vidékre, ölesén és legssebb kivitelben.

Díszes ravatalozá
sok felállítását
minden osztályhoz.

A halottak szállítását minden 
irányban.

Raktár érez- és fskopoisékbél, szemfedők, sirkoetoruk, férfi- és női halottas ruhák.
A pontos kivitelért a t  intézet alolirott tulajdonosai kezeskednek :

Hoffman Károly Edhoffer Ferencz
Hártl Ferencz Szlgriezt János,

Kindl Ferencz. Lauber Rezső .
Gindl Alajos rendező.

E re d e ti

S H L T G - E 2 3 - f é l e  varrógépek
házi használatra és mindennemű ipar-czélra

eladás teljes jótállás és árfölemelés nélkül

s ?  heti részlet-fizetésre
készpénz fizetés mellett nagy engedmény. 

í  ; i i  > i  *  i  : u  g .
Pécsett,

Széchenyi-tér, Cséby-féle ház.

I

* * * * * * *

Cs k. déli vaost 
állomás D A R U V A R M. kir posta ét 

távírda állomás

S zé n sa v a s  v a s ta r ta lm ú  h é v v iz  S la v o n iá b a n  
Daruvár a 830 mtr magas s erdökoszorus slavoniai középhegység 

déli oldalán védett helyen feküdvén, enyhe hegyi légkörrel bir. —
42_50" C hévforrásai a czélszerüeri berendezett fUrdöházakban mint
porczellán-, tükör- és iszap fürdők: női betegségeknél (mint sápkor, 
vérszegénység, méh- és hüvelybántalmak stb.), a nemző szervek 
bántalmainak bármely eseteiben (mint tehetetlenség, éjjeli mag
ömlések, rtndófolyás), továbbá csúz, köszvény és idegbetegségek 
nél, általánosan elismert gyógyhatással bírnak.

G y ó g y m ó d o k :

meleg és hideg fürdők, ivó gyógymód, másságé és villamgyógymód.
A fürdőgyógyház, hangverseny, olvasó és teketermeivel, épp úgy 

a fedett sétány a nagy terjedelmű s árnyékos fasorokban gazdag gyö
nyörű fürdő-parkban fekszik.

Kényelmes és jól berendezett lakások a türdöházban és tö- 
vendéglöben mérsékelt áron állnak rendelkezésre.

A fürdővendégek — kitűnő és jutányos — egész ellátásban ré-

I
szesülhetnek. Naponként gyógy-zene, hetenként kirándulás, hangver
seny avagy tánczmulatság.

A fürdő idény alatt a déli vasút és a m. kir. állam vasút állomásain 
mérsékelt visszatérti jegyek kaphatók. R e ttd e lŐ  fiirdŐOVVOS dr. 
B udor F e re n c z , ki felvilágosítással és prospectussal szolgál.

Az uradalmi fürdőintézőség-. 
* * * * * * * * *  * * * * * * * * * * * * * * *  * * * * *

&

Könyv-, bö-,
Válogatott raktár a legújabb bel- és külföldi 
irodalmi müveknek, iskolai tan- és segéd- ^  ^
könyvek, földabroszok, föld- és égte- 0% *
kék, iró és rajzeszközök, keresk. c.*' 
kéijtek, dísiBBimk, levélpapírok doboiokbaa - ^ ö 
i légii, miőségben moDogranmal vagy ^
aiélkil.ízleti él ígyvédi kőiyvek, ^ 8* 
íjoBtatváiTok, aévjegjok
kiv. ciiiaaJ «s ol- $  .  w  u f ’ ' /  v

-

? < £

A magyar háziasszonyok figyelmébe!
Kitllnö hazai gyártmány:

„S Z A L A D  Y-K A V É“
1

Ezen hazai pótkávé a maga ne
mében páratlan, igen hasznos növé
nyekből s kitűnő alkatrészekből áil, 
felülmúl minden eddig forgalomban 
levő árpa-, makk-, füge-, továbbá a 
külföldről millió és millió kiló számra 
behurczolt különféle néven ismert pót
kávékat.

Számos szaktekintély birálata 
szerint:

A „Sxalády-kávé** izére és za
matára nézve sokkal keüemeseib, színre szép

tiszta és kevesebb ezukor kell hozzá, mint 
bármely más pótkávéhoz, tehát nem
csak kávépótló, hanem egyszersmind 
kávé javító is, mert jótékony alkatré
szeinél fogva a valódi kávé izgató és 
hevítő hatását alább szállítja, azt kel
lemesebbé teszi s így a kávéélvezhetőbbé válik.

Két kanál szemes kávéhoz egy 
kanál „Szalády kávétu adva főzetik 
be, s igy a legizletesebb kávét nyer 
jük.

« U - a j r L g r á , r i a , - l s : á , T r é “  * 9 1
Évek előtt feltalált különleges- vágyhiány és álmatlanság ellen; továbbá

ség, mely tisztán használva nem csak 
pótolja a drága szemes kávét 8 igy 
Dagy megtakarítás van elérve, hanem 
gyógy hatásánál fogva is oly házi szert 
képez, mely rélvezve táplál s táplálva 
gyógyít.11

Rendes eledelül használva fel
nőttek, mint öregek és gyermekeknél 
a gyomorból és belekből nyákot és 
minden emésztést akadályozó anyagot 
eltávotitja, a gyomort és vért tisztítja, a jó 
étvágyat elősegíti, táplál és erősít, sová- 
nyoknál a hízást mozdítja elő.

Mint házi szer, utasítás szerint 
használva segélyt nyújt: gyomor- és bél- 
hurut, gyomor- és fejgörcs, gyomorégés, 
gyomorból eredő főfájás, vérszegénység, ét-

enyhülést eredményez aranyér, ideg- és 
szívbajokban.

gyerm ekek, aqgok s általában kiknél 
az ázsiai szemes kávé használata tiltva  
van, a „[Hungária-kávé“ számtalan or
vosi tekintélyek által mint legjobb ered
ményű tápszer van elismerve, a fentebb 
felsorolt bajokban pedig melegen ajánlva.

Ezt sok ezer hálairat igazolja.
Befözetik tisztán, hozzá nem adva 

semmiféle más kávét vagy pótlékot, 
bögrében jobb, miut kávéfőző gép
ben ; egy csészéhez 1 evőkanállal, 
miként valaki gyengébb vagy erő
sebben kedveli, tiszta vízben 2 — 3 
perczig forralva.

Ezen gyártmányok eddig minden kiállításon disz- 
éremmel lettek kitüntetve.

Pécsett kapható minden előkelőbb füszerkereskedésben.

Árverési hirdetmény.
A pécsi kir. törvényszék mint telek

könyvi hatóság közhírré teszi, Özv. Mátyás 
Imréné szökédi lakós végrehajtatnak 
StsfÜtits Miklósáé végrehajtást szenvedő 
elleni 100 frt tőkekövetelés és járulékai 
iránti végrehajtási ügyében a pécsi kir. 
jbirósag területén lévő Szőkéd község ha
tárában fekvő a szökédi 16. sz. tjkben 
felvett I. 19 bzsz. sz. 18 sor száma házra 
udvartér és kertre s */, telekre 2041 frt 
kikiáltási árban a -f- 264 és 356. hszsz. 
szőlőkre 406 írt kikiáltási árban az árverés 
elrendeltetik és hogy a fentebb megjelölt 
ingatlan az 1889 évi julius hó 30-ik 
napján d. é. 9 órakor Szőkéd község 
házában megtartandó nyilvános árverésen 
a megállapított kikiáltási áron alól is el
adatni fog.

Árverezni szándékozók tartoznak az in
gatlan becsárának 10*/,-át, vagyis 204 fo
rint 10 krajczárt, 40 forint 60 krajczárt 
készpénzben, vagy az 1881. LX. t. ez. 42. 
§-ában jelzett árfolyammal számított és az 
1881. évi nov. bó 1-én 3333. sz a. kelt 
igazságttgyminiszteri 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 előlegei elhelyezé
séről kiállított szabályszerű elismervényt 
átszolgáltatui.

A pécsi kir. törvényszék mint telek
könyvi hatóság.

Kelt Pécsett, 1889. évi márcz. bó 29-ik 
napján.

Bogyay Pongrácz, I
kir. lörvényaséki bíró. |

5642
tk. 1889. “ •

Árverési hirdetmény.
A pécsi kir. törvényszék mint telek

könyvi hatóság közhírré teszi, hogy ifjú 
Németby József pécsi lakós végrehajtat
nak ifjú Kecskés György és neje pécsi 
lakósok végrehajtást szenvedő elleni 77 Irt 
73 kr. tőkekövetelés és járulékai iránti 
végrehajtási ügyében a pécsi kir. törvény
szék területén levő Pécsett fekvő a pécsi 
2493. sz. tjkvben felvett 4114. hszsz. a. 
szőllö és pinezére 310 frt becsárban az 
árverést ezennel megállapított kikiáltási 
árban elrendelte és hogy a fentebb meg
jelölt ingatlan az 1889. évi julius hó 8-ik 
napján d. e. 10 órakor Pécsett a telek- 
kvi osztály árverési szobájában meg
tartandó nyilvános árverésen a megállapí
tott kikiáltási áron alól is eladatni fog.

Árverezni szándékozók tartoznak az 
ingatlanok becsárának 10*/,-át vagyis 31 
frtot készpénzben, vagy az 1881. évi 
LX. t. ez. 42. §-ában jelzett árfolyammal 
számított és az 1881. évi nov. bó 1-én 
3333. sz. a. kelt m. kir. igazságügymiuisz 
téri rendelet 8-ik § ában kijelölt óvadék 
képes értékpapírban a kiküldött kézé 
bez letenni, avagy az 1881. LX. t. ez. 170. 
§-a értelmében a bánatpénznek a bíróság
nál előleges elhelyezéséről kiállított szabály
szerű elismervényt átszolgáltatni.

A pécsi kir. törvényszék mint telek
könyvi hatóság.

Kelt Pécsett, 1889. évi április bó 
12-dik napján.

Lukrits litván,
kir. tórozéki biró.

Kyonatott T aiu  Jóim! kon,vu/uaidijában.


