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hová az előfizetések és a lap 
gteúQldésóre vonatkozó fölszó- 

lalások intézendok.

( P é c s i  H í r l a p . )
Megjelenik hetenként kétszer: szerdán és szombaton.

lia r k M z té l Iroda i

PÉCSETT, Széchenyi-tér 12. n ,
hová a lap szellemi részét 

illető minden közlemény inté
zendő.

Kéziratok vissza nem adatnak. 

H irdetések
a kiadóhivatalban vétetnek föl. 
Elölizetések elfogadtatnak még 

valamennyi könyvkereske
désben.

Egyes szám ok kaphatók
Veldinger N. utóda Dómján I., Valentin K. fla (Széchenyi-tér), Engel Lajos (1 lochrein József és fial (Széchenyi-tér>. Böhm (fő-uteza) papír- és könyvkereskedéseiben.

Az ügyvédi kar sérelme.
A nagy igazságügyi reformátor, akitől 

olyan sokat várt a magyar jogászvilág, 
mikor miniszteri székét elfoglalta, aki azon
ban csak arra használja azt a bársonyszé
ket, hogy rajta kényelmesen elterpeszked
jék , rácsücsülvén egyszersmind a nagy 
garral hirdetett eszméire is, kimondotta, 
hogy a sommás eljárást reformálni akarja 
s ezert a közvetetlen szóbeli eljárást te
remti meg. Föl is építtette erre a czélra 
11 várossal a deczentralizált kir. tábla 
épületeit, aztán megélégedéssel megint to
vább malmozott a miniszteri székben a két 
hüvelykujjával. Egy év mulva a kir. táblák 
deczentralizácziója után, az idén márczius- 
ban végre benyújtotta a törvényjavaslatot, 
mely a polgári peres ügyek túlnyomó ré
szében a magyar jogász-világ által oly ré
gen sürgetett szóbeli eljárást hozza be. Es 
mi az, ami abból legelsőben a szemünkbe 
ötlikr — az, hogy az ügyvédi kart a som
más eljárás egész rendszerében mellőzi, az 
ügyvédi működést, mint az eljárás elveivel 
meg nem lérő akadályt tünteti föl, a jo g 
képviseletet mintegy kitörli a hivatásos 
szakfoglalkozások sorából, mert annak tel
jesítésére bárkit is följogosít, ha az illető 
a 18-adik évet meghaladta, e nagy szá- 
badságban csupán annyit kötvén ki, hogy 
az illető a férfinemhez tartozzék. Pedig ez 
utóbbi kívánalomnál már tovább is mehe
tett volna a nagy reformátor, mert midőn 
a javaslat megokolásában azt hangoztatja, 
hogy a jogi képviselet egyedüli kvalifiká-

\ •
a férfinemnek engedi meg a jogi képvise
lés gyakorlását, holott az asszonyi nemből 
talán sokkal több és sokkal kitiinőbb kva- 
lifikáczióju jogi képviselő kerülne ki, mint 
a férfinemből — az előadási képesség 
révén.

A nagy reformátor érezte is javasla
tának ezt a gyöngéjét, s azért nem is kérte 
ki e törvényjavaslatra az ügyvédi kamarák 
szakvéleményét. A kamarák az ügyvédi kar 
erkölcsi tekintélyének megóvása és az ügy
védek jogainak megvédése végett most a 
képviselőházhoz fordulnak, fölemelvén sza
vukat úgy saját karuk létérdekei és repu- 
tácziója, mint az új alapokon megalkotandó 
magyar igazságszolgáltatás érdekében.

A pécsi ügyvédi kamara nevében 
Pl e i n  i n g e r  Ferencz titkár, mintáz ügy 
előadója, szerkesztette meg terjedelmes 
fölterjesztését, mely hivatkozván arra, hogy 
az állam az ügyvédektől fáradalmakkal 
teljes, egész vagyont képviselő költséggel 
járó hosszas előtanulmányokat igényel, hi
vatása teljesítése körül a legsúlyosabb fe
lelősséggel terheli, a vagyontalan perleke
dők részére ingyenes jogképviseletet is 
követel, — tehát méltán elvárja az állam
tól , hogy az ügyvédet jogszolgáltatási 
faktornak elismerje — más európai államok 
példája szerint —  s nemes hivatása gya
korlatában az összes törvénykezési ügyek 
90 százalékának ellátása körül ne degra
dálja egyenlő rangba bármely jogi szakér
telem nélkül szűkölködő 18 éves ifjúval. 
Erre a magyar ügyvédi kar nemcsak ma
gas értelmiségénél, hanem Európában pél-

cziója az előadási képesség, valóban nagy | dátlan nagy számánál fogva is különös | 
Önmegtartóztatásába kerülhetett, hogy csak | igényt tarthat; mert kétszeresen is meg- |

A „Pécsi Figyelő11 tárczája.
A z özvegy v eré b /)

Hálószobám ablaka mellett úgy kiáll a 
ház elejétől a tágan, födélén erkély, hogy a 
szoba belt>ö sarkabau levő agyamból in jó da
rabot láthatok az erkely födeléből, külününeu 
pedig e födél csatornájából, melynek messze 
kinyúló végét tátott szájú s bonnzu merev nyelvű 
sárkauyfejjé alakította a külvárosi bádogon bar
bár művészete.

Eleintén nők at boszaukedtam a kontár 
művészre, mert reggelenként, amint tölébredtem, 
akarva, uem akarva legeisöbeu in erre a rút 
tarajon sarkányfejre enett a tekintetem, n bo- 
Hzankodánomat cnak uövelte az, hogy e kietleu 
látványtól nem tudtam meueklilni, mert a nyo- 
szolani szamara a nzobaban néhol nmeneu ilyen 
alkalmán hely.

Eveken át azouban utóvégre ,n megnzok
a kiàllhatatlau narkànyfejet. — Megköny* 

nyitette azt a kedvező körülmény, hogy az enö 
aganként fehérre monta a sárkány égő szemét, 
 ̂*?y legalább az a tüskés pillák közül kivillogó 
crek vörösség uem nerteite többé az Ízlésemet.

I

1 Az „Élet* ez. irodalmi óh művészeti folyóiratból.

Mar már odáig jutottam, bogy többé észre 
se vegyem a bádog szörnyeteget, midőn har
madéve nyár elejeu megint figyelmessé tett ra 
egy uj jelenség.

Egy reggel ugyanis nagy eniripelén vert 
föl kissé megkésett szendergésemböl. Egy veréb- 
pár vizsgálta nagy larmavai a sárkány tejet. 
Hol tarajos orrán homlokáu ugrálták idébb- 
odabb, bol pedig be-beröppentek a szájába, 
honnan egyszer a száj alsó részén, máskor meg 
a hajlón uyelven tötyögtek ki. Bizonyosau a 
be- és kijárás útjait és módjait tuuuimauyoztak.

Jó félóráig tarthatott a helyszíni szemle. 
De azutau csakhamar uyilvauvalóva lett, hogy 
a ntanuluiauy»»zásu a veréb uemzetuel nem az 
ügy claltatását jelenti.

Mire öltö ködésemmtl elkészültem, s a 
kínálkozó uapíéuy és kerti levegő előtt ablakot 
nyitottam, n a verebek már szalma és rostszá
lakkal röpködtek be a sarkauyíejbe, mégpedig 
oly szorgnimas gyorsasággal, mintha csak valami 
közeli ken/, raktárból hordták volna az építő 
anyagot.

Mert immár kétségkivúli dolog volt, hogy 
építenek, azaz fészket raknak,

Fölfedezték s megszemlélték az alkalmas 
helyet, a7.tan menten el is foglaltak s otthonukká 
lették. Mégpid g milyeu bámulatos eszességgel !

A suikauyfej úgy van szerkesztve, hogy 
a nyelvűek belső, visszagörbülö vége a szaj-

fontolandó az, hogy egy 4— 5 ezer intel
ligens emberből álló társadalmi osztály 
elől a megélhetés forrásait egymásután 
elzárjuk s ezáltal megteremtsük a proletá
rizmus legveszedelmesebb fajtáját, a szel
lemi munkások proletárizmusát.

A fölterjesztés aztán kimutatja, hogy 
az ügyvédi képviselet mellőzése, mig egy
részt a pörlekedő felekre, addig másrészt 
magára az igazságszolgáltatásra, annak 
jóságára és gyorsaságára nagy károkat 
fog hozni. A pörlekedő feleknek mi nyújt 
garancziát arra, hogy a jogi szakértelem 
nélkül szűkölködő helyesen képviseli-e őket 
a bíróság előtt, avagy nem csupán azért 
vállalta el a képviseletet, hogy őket meg
rövidítse, esetleg összejátszik az ellenféllel, 
ahonnét árulásáért már pénzt kapott ? A 
laikus megbízottak még bűnvádi úton sem 
vonhatók felelősségre, mert azzal védekez
hetnek, hogy jóhiszemüleg cselekedtek. A  
laikus képviselet sem lesz olcsóbb, mint 
azt a javaslat véli, mert ha a kereskedő, 
az iparos, a földmives maga intézi el ügyét 
a bíróság előtt, mennyi drága ideje fecsér- 
lődik el, mennyi munkát vagy keresetet 
mulaszt el ; ha pedig valami nem ügyvéd 
megbizottat küld is maga helyett, hát ez 
is csak számot tart fizetésre vagy ellen
szolgáltatásra, mert ingyen ugyan senki 
sem veszi nyakába a mások összekuszált 
jogügyeinek gondját. E mellért a zugirá- 
szatnak valóságos melegágyát vetné meg 
ez az intézkedés, s a pályatévesztett pro
letárok számát növesztené.

A törvénykezésnek gyors menetűnek 
és jónak kell lennie. De hát miképen le
gyen gyors a jogszolgáltatás, mikor laikus

padlásához van forrasztva, nyiivau abból az 
okból, hogy útjában ne álljon a lefolyó eső
víznek.

Ezt a verébpár bölcsen megértette, sőt 
beláta azt is, hogy oktalanság lenue eltorlaszolni 
azt a helyet, melyet a bádogos nyitva hagyott. 
A legelső zápor úgy kiönleue őket onuau, mint 
az ürgét, sőt velük együtt a fészket ts meut- 
hetetleuül kimosná.

Ezért tehát abban állapodtak meg, hogy 
az eléggé erösuek tapasztalt nyelvre fognak 
építkezni, melytől a szájpadlásig úgyis elég 
hézag vau egy feszek és egy par vereb szá
mára.

És csakugyan aként is cselekedtek.
Alig telt bele egypár nap, s azt vettem 

észre, hogy többé már nem szalmatélét, hanem 
tollat és S7.ört hordtak új tauyájokra a telepe
sek. Tehát mar bélelték az új fészket, hogy 
aztau annál nagyobb kéuyelembon nézhessenek 
a bekövetkezendő családi örömek elé.

Ki volt büszkébb és boldogabb, mint ez 
a hon fogla ló  verébpar !

Ki kiálltak a sárkánytej nyelvének nyíl 
alakú hegyére s végteleu büszkeséggel csiripel- 
peitek ala a szomszédos akactan, vagy a kert 
útiam ugrándozó többi verebbez, melyek irigy
kedve csattogtak t issza nekik, sőt arra is ve 
temetitek, hogy foglaló szaudékkal körül körül 
röpködjék a sárkánytejct. De a lakóspar nem-
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lelek állanak egymással szemközt, akiknek 
zavaros beszédéből a biró órákig sem 
szedi ki a tényállást, akiknek a biró való
ságos prelekcziókat adni kénytelen a per- 
rendtartásból, hogy hogyan bizonyítsanak, 
milyen kifogásokkal éljenek. És ilyenformán 
miképen legyen jó az a jogszolgáltatás, 
mikor a biró a törvényben járatlan felek 
és képviselőik ügyvédjévé kénytelen lenni, 
őket lépten-nyomon ki kell tanítania, hogy 
miképen bújjanak ki a törvény által reájuk 
nehezülő baj alól. Ez lerontja a birói részre 
hajlatlanságba vetett hitet.

Az ügyvédi képviselet mellett az igaz
ságszolgáltatás hasonlíthatatlanul gyorsabb, 
jobb és a bíróságokra nézve is kevesebb 
teherrel járó ; a fölebbviteli bíróságoknál 
pedig, a hol az ügyvédi képviselet nélkül 
a tárgyalásra kellőkép elő nem készített 
fölebbezések egész tömegével állanának 
szemben, ahol a dolog természeténél fogva 
szabatos jogi formákat követel a társas 
birói eljárás : éppen nélkülözhetetlen az 
ügyvédi képviselet, s a képviselőház, mely
nek nagy része szintén az ügyvédi kar so
raiból került ki, bizonyára mérlegelni fogja 
a jelze:t javaslatnak a magyar ügyvédi 
kart erkölcsileg is, anyagi exisztencziájában 
is mélyen sértő pontjait s ezekkel szemben 
az ügyvédi kamarák s köztük a pécsinek 
kitűnő éleslátással megszerkesztett fölter
jesztését.

Pécs városi polgári kör.
(N. V.j Miuél tökéletesebb valamely orga

nizmus, annal több és különfélébb funkczióboz 
vau kötve életben maradasa, tovább fejlődése.

Minél fejlettebb valamely allaui, valamely 
város, anual inkább veszi igénybe szervezetének 
minden erőit : de meg sem elégszik ezzel, ha 
nem meg oly erőkre is tendál, még oly eleme
ket is kivan élete proczeszszusuba fölhasználni, 
fölemészteni, melyek belső szervezetének köréu 
kivül esnek. Szüksége vau erre Ezek a külső 
erők, tényezők, czélszerüen fölhasználva, erős- 
bitik, tovább fejlesztik s a tökeietesoedes felé 
viszik. A regi római civitates, vagy az urbs 
kormauyzati organizmusa nem elégedett meg az
zal, bogy csupau és kizárólag a kirendelt kor
mauyzati közegek vezessek az ügyeket, intéz 
zék azok sorsat. Mindig az volt a törekvés, hogy 
a k i v ü l  ál l ó uépneki s  miuél több ter, 
mód es aikalom engedtessék a közvetlen kor ! 
manyzásbau való közreműködésre — tapaszta- 
latok után ezt önmaga, a haza, a város javára J 
Udvösuek, hasznosnak ismervén föl.

Hogy meg a görög városok, köztársasá
gok, melyek között nem sok volt népesebb, mint 
a mi Pécs varosunk, kormauyzati szervezete mi
lyen befolyást engedett a „n é p u e ku a köz
társaság, a wvárosu ügyeinek vi'elénél, a köz
társaság kormányzatában (utalok csak az ostra- 
kisoiusra), mily üdvösusk, a körülméDyeknek és 
viszouyokuak mindeukor meuuyire megfelelőnek 
bizonyult, ezt itt szükségteleu fejtegetni, — er
ről a görög államok történelme eléggé tanús
kodik.

A modern városok, akar hazánkban is, ré- 
sziut mint önálló szerves testek, részint mint a 
nagy allamtest funkczióit teljesítő alkatrészei, 
bármily szervezetüek legyenek is, igazgatásuk, 
vezetésük bármily kitiiuöeu rendezett hivatalok 
illetve szakértelemben, lelkiismeretességbe!!, jel
lemben bármily kiváló tisztviselők, bármily jeles 
magisztrátus által történjék is, — nem' mellőz
hetik erkölcsi támogatását, szellemi tökéjét azok
nak, a kik a varos igazgatásában közvetleu 
részt uem vehetven, a gyamoltak, a kormány 
zottak számába jönnek, nem n é l k ü l ö z h e 
tik s ze l l emi  k ö z r e mű k ö d é s é t  a kí 
v ü l á l l ó  népnek,  t eki nt e t t e l  a mu
ni c z í p i u m ok kul turál i s,  gazdasági  
és annyi  e g y é b  f ö l adat a i r a .

Azok a polgárok, a kik holnap összegyü- 
lekezuek, hogy a „ Pé c s v ar o s i  po l gár i  
k Ö ru-t megalakítsak, bizonyára ezen szem
pontból indulnak ki. Őket bizouyára uem vezeti 
mas, mint bogy a varos kormányzatának föl
ajánljak az ö szellemi tökéiüket, erkölcsi támo
gatásukat, jóakaratukat és jóakaró közreműkö
désüket a város érdekeinek iatapolásara, a vá
ros javauak előmozdítására. Hiszen az egylet 
világos czélja az aiabb következő alapszabá
lyok 3. §-a szerint kitejezetteu :

„Közérdekű avagy községi, továbbá a vá
ros törvényhatósági bizottságának targyalasa ala 
kerülő kérdések megvitatása és az ezekre vo
natkozólag hozott egyesületi határozatok életbe
léptetésének előmozdítása u

Jóllehet — vagy inkább éppen mivel — 
a kör az Erretb-párt szülöttje, uem köti azt a 
varos ügyeivel vagy intéző köreivel szemben 
múltbeli allastogialas s a jövővel szemben nem 
feszélyezi barmi be uem vallbató, titkos ezélzat 
vagy utógoudolat. Minden áron agresszív ten
dencia — ilyet nem ismer. A priori rokouszen- 
vet vagy ellenszenvet uem érez senki irányában, 
senki elleuébeu azok közül, kik a varos kor
mányzatának részesei. Egyetlen czélja : „a vá
ros java.u A varos javara síkra száll egyesülve 
bárkivel, de bárki ellen is. A város javara el
fogadja a jót, az üdvösét, a hasznosat bárkitől 
vagy bárhouuau jöjjön is. Csatlakozik bárkihez, 
támogat bárkit — csak a varos javát akarja.

Távol vau tőle bármi személyi tekintet 
vagy partérzlilet. Ezért éppűgy lehet a város 
intézőinek leghálasabb elismeröje, mint legki- 
méletleuebb ellenzője — a hogy éppen rászol
gálnak.

Miudig csak a legszigorúbb t a r g y i 1 a-

g o s s a g, mindenkoron cHak a legtisztább p á r- 
ta t l anság fogja vezérelni. Ez is a j e 1- 
szó!  — Ezért tagja lehet a körnek mi n
dé u k i különbség nélkül, bármely politikai párt
hoz tartozzék vagy bármely uézeteket, elveket 
valljon, de igenis mégis : hogy csak azt az egy 
nézetet, azt az egy óbajt, azt az egy törekvést 
érezze és vallja :

„Pécs városáuak java mindenek fölött !u

_________  _________________ 1^92. május 14-éu

A  Pécs városi polgári kör alapsza
bályai.

1. Az egyesület neve : Pécs városi pol
gári kör.

2. Az egyesület székhelye : Pécs.
3. Az egyesület czélja: közérdekű, avagy 

községi, továbbá a város törvényhatósági bizott- 
sagauak targyalasa alá kerülő kérdések megvi
tatása és az ezekre vonatkozólag hozott egye
sületi határozatok életbe léptetésének eiömoz- 
dtasa.

4 Az egyesület tagja lehet minden tedd- 
hetetlen jellemű, önálló városi polgár.

5. Tagsági dij nincs.
Az esetleg fölmerülendő kiadásokat önkény- 

tes adományok fedezik.
6 . Fölvétel végett a körbe belépni szán

dékozóknak vagy az elnök, vagy a választmány 
bármely tagjauaí kell jelentkezniük, kik is kö
telesek a jelentkezést a legközelebbi választmányi 
ülés elé terjeszteni.

A fölvétel titkos szavazás altai történik s 
a felvételhez a jelenlevő választmányi tagok 
öt hatodauak szótöbbsége szükséges.

Az ekként fölvett azonban csak akkor 
tekiutetik taguak, ha nevét fölvételi értesítése 
után a törzsköuyvbe beírja.

7. A körűen tagja lenni megszűnik az, ki 
kilépését bejelenti, vagy kit a választmány kizár.

A kilépési szándékot a kör elnökénél írás
ban kell bejelenteni.

A kizárást a választmány határozza el.
A választmány által kizárható azon tag, ki 

büufeuyitö úton, vagy becsteleuitö vétség miatt 
jogérvéuyeseu elítéltetett; továbbá ki csőd vagy 
gondnokság a a kerül, a csőd vagy goudnokság 
tartama alatt; kizárható végül az is, ki a kör 
czélja ellen működik.

A választmány a kizárást a jelenlevő tagok 
öt hatod szavazattöbbségével határozza el ; mely 
határozat a kézbesítéstől számitaudó 14 nap 
alatt a közgyűléshez megfölebbezhető.

8 . A kort igazgatják :
a) közgyűlés,
b) választmány,
c) tisztviselők.
9. A közgyűlés rendes vagy rendkívüli.
A rendes közgyűlés mindeu városi törvény-

[ hatósági közgyűlést megelőzőleg hivaudó össze.
| Rendkívüli közgyűlés tartaudó, ba aunak
J összehívását az eluök szükségesnek tartja, vagy 
I 12  egyesületi tae irasbau kivauja.

csak büszke, hanem vitéz is volt. Hatalmas 
lármával és fenyegető berzenkedéssé! riasztott 
el palotája környékéről rniudeu támadót. így 
aztán nemcsak megépítettek, baucui biztosítottak 
is maguknak a pompás hajlékot.

Különben derek két ailatka volt ez a ve
rébpár.

A hím hatalmasan kifejtett, busa fejű s 
villogó szemű dalia volt. — Egyetlen fogyat
kozásul, de egyszersmind küluböztetö jegyül is 
annyit jegyezhettem meg rajta, hogy a farká
nak a jobb vége csonka volt. Talau valami tör 
csippentett le belőle egy darabkát. Annyi bi 
zonyos, hogy mig ismerhettem, ez a csorba 
sok sem nőtt ki.

A nőstény szintén jól megtermett példány 
volt. — Ezt az általáuos verébdivutú takó öl
tözete miatt sokáig uem tudtam más uöstéuy 
verebektől biztosan megkülönböztetni. De a 
hosszas ismergetés közben végre ezeu is sike
rült fölfedeznem valamit, ami a személyazonos
ságát bizonyithatá, t. i. azt, bogy a jobb lábának 
a közép újjá össze volt zsugorodva.

Ezeken a jeleken kivit főleg arról ismer
tem rájuk, hogy ők is megszokták az én szom
szédságomat ; s minthogy koronként, kivált a 
kedvezőtlenebb évszakokban kenyérmorzsával 
is meg-megveudégeltem őket ablakom párkauyan, 
olyan bizalmuk tamadt iráutaui, bogy ba abla
kot nyitottam, vagy az ablakban kikönyököltem,

ők nyugodtan ott maradtak a sarkáuyfej tetején, 
vagy szájnyílásában, mig a többi veréb egy
szerre szétröppent előlem úgy az akácfáról, 
mint a kertből.

Tartott köztduk ez a bizalmas ismeretség 
egészeu a jelen évi jauuár végéig.

Szinte szükségessé vált ram nézve ez a 
pár veréb.

Reggelenként rendesen egyszerre ébred
tünk. Vagy ba én megtaláltam késni, ők olyan 
zajt csaptak, hogy föl kellett ébrednem. Pedig, 
kivált nyárban, ők ugyancsak koráo fölpillan
tottak. Télen természetesen én voltam a seré
nyebb. Általábau óraszerü pontossággal tartottak 
magukat a nap járásához. — Azzal együtt kel
tek s együtt pihentek el nyáron úgy, mint télen. 
Ha megcsendült az első hangjuk, bízvást meg
mondhattam. bogy hány óra, természetesen min
dig az illető évszak napjárása szerint.

Számon tartottam kelésüket s nyugvásukat, 
sőt elég valószínűséggel azt is, bogy bauy újabb 
nemzedéket bocsátottak szárnyra, mióta itt 
laknak.

Ez év január végéu azouban, mint már 
mondám, változás türtéu ismeretségünkben.

Egy, két, bárom reggel meglepetve tapasz
taltam, hogy napkeltekor csak nőstény veréb 
jelouik meg a sárkanyfej szájnyílásában, s ott 
jobbra balra tekintgetve bánatosau csicsereg.

Csicsereg, mondom, azon a sajátszerü szakgatott 
kangou, a mellyel a veréb hívni szokta társát.

Hitta, hitta, de hiaba. A derék bioi uem 
volt sehol.

Majd elröpült a magauos nőstény előbb a 
kertbe, aztán ki a kertből.

Nyilváu a távolban is társát kereste.
így tartott ez egynéhány napig. — Hiába! 

A szogéuy nőstény özvegy lett. Ki tudja, mely 
lelketlen kánya, varjú vagy macska tette Öz
vegy gyó !

Szegéuy özvegy veréb, azt hiszem, még 
enni sem igen evett, mett úutalau ott állt, ott 
várt a 8árkanytej toruaczabau. Ilaugja, nézése 
egyiráut elárulta, hogy búsul hogy egyedül vau 
a világon.

Egyszer, egy februári szebb napon, úgy 
déltájbau ablakot uyitotam s kikönyököltem, az
zal ámítva ni igámat, hogy iuic mar tavaszias 
levegőt élvezhetek.

Alig könyököltem ott pár perczig s iine 
nagy csiripeléssel sürög-forog a uöstéuy veréb 
a sárkáuyfejuck bol a tetején, bol a szájúban.

Szemltgyre vettem az élénken csattogó 
özvegy madarat, hogy ugyan uem előkerült 
hímjének örvcudezik-e. Hat biz ő nem a régi 
párját találta meg, hanem egy idegen Ilimet 
hívogat fészkébe. Előbb a sárkanyfejről szólón- 
gáttá. De mikor az uem haszuált, oda repült 
mellé az akacfa leveletleu ágara, s nagy ban-
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A gyűléseket az elnök bivja össze külön 

meghívók által.
Eluököl az elnök, akadályozíatasa esetén 

az egyik alelnök ; érvényes határozathozatalára 
a jelenlévők szótöbbsége szükséges, a szavazatok 
egyenlősége esetén az elnök szava döut.

Mindeu egyesületi tagnak kötelessége a kör 
hatarozatauak úgy a városi közgyűlésen, mint 
egyéb helyen érvényt szerezni.

10. A közgyűlés tárgyai:
1 . A kör elünkének, alelnükeiuek, a vá

lasztmány és tisztviselők me_,választása.
A választás szavazatlapok által történik, 

melyeket egy a választás uiegkezdéso előtt az 
elnök által kinevezett öttagú szavazatszedő bi
zottság vesz át s olvas össze.

2. A kör működéséről szóló választmányi 
évi jelentés tárgyalása.

3. A választmány határozatai ellen beadott 
fölebbezés elintézése.

4. A választmány egyéb előterjesztéseinek 
tárgyalása.

5. Az egyes tagok áltál beadott indítványok 
fölött való határozathozatal.

6. Az alapszabályok módosítása.
7. A kör esetleges íölosziásáuak elhatá

rozása.
8 . A városi türvéuyhatósági közgyűlés elé 

kerülő tárgyak s iuditváuyok megvitatása.
11. §. A választmányt a kör elnöke, aka

dályoztatása esetén egyik aleluöke hívja egybe. 
Elnöke a kör elnöke, esetleg egyik alelnöke.

Határozatai érvényességéhez az elnökön 
kivül hat választmányi tag jelenléte s ezek szó
többsége szükséges; szavazategyenlőség esetén 
az elnök szavazata dönt.

12. §. A választmány hatásköréhez tar
tozik :

1. A rendes és rendkívüli közgyűlések elé 
terjesztendő jelentések elkészítése ;

2 . a körbe belépni szándékozók fölvétele, 
esetleg valamely tagnak kizárása ;

3. a kört illető mindazon ügyek eliutézése, 
melyek a közgyűlésnek tüuntartva nincsenek, 
vagy egyes tisztviselők hatásköréhez uem tar
toznak.

13. §. A kör tisztviselői : az elnök, barom 
alelnök, nyolez előadó, hat jegyző, kik is vala
mint a öO tagból álló választmány egy évre 
választatnak.

A GO választmányi tagon kívül a fontéin- I 
litett tisztviselők is tagjai a választmánynak.

Az elnök képviseli a kört hatóságok és 
harmadik személyek irányában ; vezeti a kör 
ügyeit, összehívja a közgyűléseket és válas/.t 
mányi üléseket, azokban elnököl, a tanácskozá
sokat vezeti és berekeszti, egyeulö szavazatok 
esetén szavazatával dont, a határozatokat ki
mondja, a közgyűlési és választmányi Ulési ha- I 
tározatok fogauatositásaról gondoskodik, a kör | 
tisztviselőinek működését ellenőrzi, a körhöz ér i

kezö beadvauyokat fölboutja, az egyesület ki- 
admauyait egyik jegyzővel aláírja.

Az elnök hatásköre, akadályozíatasa esetén 
az egyik alelnökre megy át.

14. §. A kirendelt egyik jegyző szerkeszti 
az egyesület kiadvauyait s azokat az elnökkel 
aláírja ; vezeti a köz- és valasztmauyi Ulesek 
jegyzőkönyveit.

A jegyzőkönyvet az elnök s az azt fölvevő 
jegyző, valamiut az elnök által kiküldött két 
választmányi tag hitelesíti.

15. §. Az előadók, kiknek városi képvise
lőknek kell lenniük, fölváltva tartoznak a városi 
türvéuyhatósági közgyűlések elé kerülendő tár
gyakat előadni.

16. §. A kör fönnállása nincs időhöz kötve. 
Föloszlik, ha a feloszlást a közgyi lés elhatározza.

A töloszlás tárgyában való indítvány, a 
tagok legkevesebb egy tized része által aláírva, 
irashan nyújtandó be az elnöknek, ki annak tár
gyalására 30 nap alatt minden egyes tagot kü* 
lön-külön meghívó s a tárgy közlése mellett 
rendkívüli közgyűlésre hiv meg.

A föloszlás elhatározására a tagok felének 
jelenléte s a jelenlévők általános szótöbbsége 
szükséges; ha ezen közgyűlésre elegendő tag 
uem jelenik meg, újabb közgyűlés hivandó egybe, 
melynél a többség szavazata föltétlenül határoz. 
A második közgyűlést egybe hivó hirdetményben 
azoubau az elsőnek meghiúsulta s annak oka 
közzé teendő.

A közgyűlés, mely a föloszlást érvényesen 
kimondja, határoz egyúttal a netán létező va
gyon felől, mely hazai jótekonyczélra fordítandó.

A kör vagyona a tagok között semmi eset
ben föl nem osztható.

17. §. Közgyűlési határozatok, melyek az 
alapszabályok módosítása, a kör föloszlása 8 
utóbbi esetben a kör netáui vagyonának hová 
lorditása tárgyában rendelkeznek, foganatosítás 
előtt a m. kir. belügyminisztérium elé terjesz- 
tendők.

18. §. Az egyesületi viszouyból eredő pe
reskedéseket, a prts értelmében alakitaudó s 
eljáró választott bíróság dönti el.

19. §. Az esetben, ha a kör az alapsza
bályokban megbatározott czélt és eljárást, il
letőleg hatáskörét meg uem tartja vagy túllépi, 
a m. kir. kormány, a mennyibeu további mű
ködésének folytatása által az allam, vagy az 
egyesületi tagok vagyoni. érdeke veszélyeztet- 
tetnék, az 1875. évi május 2 ról kelt 15U8. eln. 
sz. a. belügyminiszteri rendelet mellékletének
9. pontja értelmében haladéktalanul fölfüggeszt
heti s a fölfüggesztés után elrendelendő sza
bályszerű vizsgalat eredményéhez képest végleg 
föl is oszlathatja, vagy esetleg az alapszabályok 
legpontosabb megtartására, különbem föloszlás 
terhe alatt kötelezheti.

— (V álasztó polgárok figyelmébe.)
A központi választmány a választók uévjegyzé 
kének kiigazítását május hó 18-adikán d. u 
3 órakor kezdi meg a városház aljegyzői be 
lyisegébcu s juuius hó 4-edikéig — a közbe 
eső üunepeket és vasárnapokat kivéve — min 
deukor délután 3 órától 5 óráig szakadatlanu 
folytatja. A névjegyzéket a központi választ 
mány ugyan hivatalból állítja össze, hanem — 
tudván azt, hogy akár tévedés, akár más okok 
folytan mennyire hiányosán, tölületesen készül 
az a névjegyzék, melyből olyan polgárok nevei 
maraduak ki, akik adójukat reudeseu megfizet
ték, mig amelybe viszont olyanok nevei jutnak 
be, akik valasztóképességgel nem biruak ; na
gyon helyesen teszik a jogosított polgárok, ba 
személyes joguk érvényesítése végett a kiigazító 
bizottság előtt választó-képességük igazolásara 
a törvény által megkiváut okmányokká! ellátva 
személyesen megjelenne!*, ezenkívül az igy ösz- 
szeallitott névjegyzék fölülbiralasánál is meg
győződnek, vájjon nevük csakugyan beune vau-e 
a választók névlajstromábau, s ba nincs, ez el
len fölszólalnak. Az 1893 adik évre érvényes 
uévlajstromba — a törvény szerint — azokat 
veszik föl, akik egyéb kellékeken tűiül az 
1891-edik évi egyenes allami adót, illetőleg a 
megfelelő adóhátralékot április hó 15-üdikéig 
a városi főpénztári hivatalban hiány nélkül le* 
űzették.

— Felhőszakadás.) A tagyos szentek 
napjaiuak elsején a gazdak altul várt fagy he
lyett hatalmas nyári zápor ereszkedett le a 
vidékre. Már csütörtökön délután indult meg 
az ég csataja, hatalmas vizöntéssel, villámlással 
és dörgéssel ; este pedig két Ízben is olyan 
zubogó zápor ömlött alá, hogy ebhez hasonló 
már rég dúlt a mi környékünkön. A rohanó 
vadvíz sokfelé tett kárt. Újra inegroutotta a 
budapest-pécsi vasúti vonalat, melyen a buda
pesti vonat Sásd körül megint megakadt — 
elszakítván a viz a pályatestet. A szőlőhegyek
ben présházakat döntött össze, a banyatelepen 
szintén több munkasbázat rombolt szét, ugyan 
e vidéken egy malmot öntött el a viz s egy 
gyermeket elsodort magával ; de legnagyobb 
veszedelmet a dunagőzbajózasi társaság banyai
ban okozott, ahol az aknákat elöntötte s több 
munkást ott szorított a mélységben. Ez esetről 
a pécsi banyaigazgatóság a következő hivatalos 
komünikét bocsátotta rendelkezésünkre :

„A dunagözhajózási társaságnak somogyi 
szénbányájában nagy zavarokat okozott csütörtö
kön éjjel a báuya fölött kóválygó sötét vihar
felhőkből kiömlő felhőszakadás, mely a banya- 
aknát teljesen elöntötte. A vasasi bárya I. és 
II. aknájaba is betörtek a hullámok, s a föld
alatti gépeket teljesen tehetetlenné tették. A va
sasi banyaaknakból még szerencsésen kimene-

gosau és a meggyőződés minden eszközével 
magyarázta neki, milyen jó ott lakúi a sárkány- 
fejbeu.

A hím komolyan balgatott. — Még akkor 
sem veszítette el higgadtságát és nyugalmat, 
mikor a nőstény erősen hozza hozza törlészke- 
dett, vagy megczibálta. Nem volt épen ellenére 
a dolog, de sebogysem akart megfontolatla
nul bele menni a kelepczébe.

A csicsergésben fáradbatatlau nőstény hol 
a csatornára, hol a hímhez repült, s mondhatom, 
oagy ideig sikertelenül.

Végre azonban annyira meglagyult a him 
wive, hogy egyszer ő is oda repült a nősténnyel
a sárk ány fej re.

Hn bátrabb húzódtam az ablaktól, hogy 
akaratlanul is békeroutó ne legyek ; de azért 
födött helyzetemből gondosan szemléltem a két 
madarat, hogy mire meunek együtt.

Már tehát ott ültek, vagy ugráltak a sár- 
káuyfejeu. A uőstény sűrűn mutogatta a himuek 
a iakasba vezető útat ; de az még miudig erőseu 
irtotta magát. — Legfölebb annyit tett, hogy 
’ 18 csiripelt egyet egyet, iiaueni be uem meut.

A uőstéuy szinte kétségbeesettnek látszott.
uem laukadt. Új meg új magyarázatokba 

czdett, melyekkel csakugyau rábírta a hímet 
aunyira, hogy nagy rimán kodás után leugrott a 
harkáuy f ej tetejéről a kiálló nyelv begyre s onnan 
Jűoyorgatott be a fészek felé. i

Fz igazi veréb báztüzuézés volt.
A uőstény még epedőbbeo, még csábitób I

ban hízelkedett. De a komolykodó him nemcsak 
be nem meut utána, hanem nagy surrauással 
átrepült az akácfára.

A szegény özvegy egész sértődve állt egy 
pillauatig a bejáratnál. Majd egyet fordúlt s 
egy különös visítással beugrott a fészekbe.

Egy perczig elhallgatott minden.
De aztán az özvegy megint csak kitipegett 

s az akacfa felé fordulva egész esedező csiri- 
pelést vitt véghez.

Nem ért semmit !
Erre egyet gondolt. Átrepült ő is az akác 

fára s újra törlészkedui kezdett a Límliez. — 
Ez egy darabkáig ’ iirte, de aztau lerepült a 
földre. Az özvegy utána, s ott a földön újra 
körülvette. Értésére adta, hogy a fészekbeu 
nine* seuki, legkevésbbé pedig egy másik him,
ki a látogatót kiverhetné. Újra megmagyarázta 
neki, hogy a fészek övé, hogy azt ö építette, 
igaz hogy uem maga, de az építőtársa elveszett 
s most ü egyedül van bús magános özvegység
ben. Fölajánlotta neki a pompás fészket kor
látlan örök tulajdonul s hozzá magút örök bű 
társul.

Ez hatott. A bim engedve a szép szónak, 
a nőstényuyel együtt fölrepült, meg pedig uem is 
az akáctara, hanem egyenesen a sárkány nyel
vére.

Még egyszer gondos vizsgalat ula vette 
az egesz háztájat. Szétuézett a vidékén s meg 
volt elégedve úgy a kilátással, mint a környék 
gyümölcsfáival és magas bozótjaival, leginkább |

pedig a sárkányfej alatti kerttel, melybeu még 
télen is elég könnyű szerrel keríthető egy kis 
zsákmány.

A nőstény el volt ragadtatva, s bogy a 
hatás annál nagyobb legyeu, még kétszerte 
nyájasabban hízelkedett a hímnek, fáradhatatlan 
ki- és beugrálassal édesgetve azt a bemenetelre.

„Isten neki !- — gondolhatta a hím — 
„Meg- es le vagyok győzve. Nincs más, mint 
bemennem s birtokomba vennem az özvegyet
is, a fészket is.u»Es csakugyau úgy tett, a hogyan gondolta. 
Bement.

Újra nagy csöndesség lett.
Mi történt, mi uem ott bent a fészekben: 

elég az hozzá, hogy néhány perez mulva egész 
otthonos önérzettel állt ki az új gazda a teszek 
íoruáczaba, s úgy uézelt onnan szerte szét, mintha 
mindig ö lett volna itt az úr.

Csakhamar mellé ugrott végtelen gyöngéd
séggel a nőstény is és igazi v r̂jb-haugversenyt 
kezdett új hímjével.

Látszott rajtuk hogy örülnek, hogy bol
dogok.

Azóta úgy él együtt az új pár, mintha 
mindig egymáséi lettek volna. Együtt mennek, 
együtt jönnek, együtt csiripelnek.

Auuyi bizonyos, bogy a bim derek nőstényt 
kapott; uo de a nőstény sem biaba fáradt.

A b a u j i.
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kültek az emberek, de a somogyi báuyamuuká- 
sok közül 21 ember biáuyzik. A kutatásokat 
és segélymunkalatokat az igazgatóság azoaoal 
elreudelte ; a muukálatok erőseu folynak, de ez 
ideig meg eredweuyteleuül."

— (A  M ecsek-Egyesület k irán 
dulása.) A Mecsek-Egyesüiet az új turistaút 
fölavatását a múlt vasárnapi rossz idő miatt 
csak boluap (május 15 éu) tarthatja meg, a már 
közlött részletes programm betartásával 8 föl* 
kéri a tagokat, úgy a külön meghívott hatósá
gokat és egyleteket, hogy a megnyitáson mmél 
számosabban megjeleuni sziveskedjenek. — Ta
lálkozás d. u. 3 órakor a Széchényi-téren a 
nemzeti kávebáz előtt

— (Közegészség és népesedés áp
rilisban.) Kouants Karoly vaiosi tiszti lő- 
orvos jeleutese szerint a közegészség április 
hóban kedvezőtlen volt, a betegedések és hala 
lozasok száma emelkedett. Márcziinban meghalt 
103. áprilisban 107 egyén. Legiukab a légző- 
szervi bantalmak voltat napirenden. A kórha
zakban ellenben apadt a betegek szama, mely 
503 volt; ebből a városi közkórházra jutott 
400, az irgalmasokual 72, a báuyatelepire 31 ■ 
Élve született 94, meghalt 107, az utóbbi szám- 
bau benn toglaltatik a kőhazakban elhalt 16 
idegen is, es így a születés aital elért szapo
rodás 3 esettel nagyobb a halálozásoknál. A 
szülöttek közt volt 37 liu, 57 leáuy, 77 róm 
katolikus, G ágostai, 11 izraelita, 82 törvényes 
és 12 törvénytelen. Iker 1 Ízben született ; há
zasságra barom pár lépeU. Meghalt 48 tíuemü 
es 53 no, 91 római katolikus, 1 ágostai, 2 gór. 
keleti es 13 izraelita. A legmagasabb kort — 
mint rendesen — ismét egy özvegyasszouy érte 
el, aki 94 éves korában húuyt el. Halva szü
letett 5 tiu és 3 leauy, köztük 3 törvénytelen.

— (Színházi műsor.) Ma szombaton 
tény es kiállítassál, harmadszor részben új sze
reposztással : „Az ember  t ragédi áj a . "  
Évát D a r ó c z i Ilka s Lucifert Bál l á jat- 
szák. Vasaruap es héttőn : „A í enel eanyok"  
Lukácsi Nándor 4 föivouasos életképe először. 
A főszerepeket Uonti Mari, Kállai Luiza, Kocsis 
Etel, U. Lévai Berta, Dorogi Laura, Csíki, He- 
gyesi, Bállá, Földvári, Dezséri jatszák. Kedden 
ismét premier : „A po gány  magyar o k"  
történelmi drama 4 tólvouasban, mely a mull 
évi akadémiai Koczau pályázaton 100 arany 
palyadijat nyert. Irta Gabauyi Árpád. A fősze
repek Molnár, Daroczi lika, Holéczi Ilona, Csíki, 
Bállá közt oszlauak meg. 8 zerdau színre kerül 
az e hétről leszorult „K o 1 d u s d i a k" uepszerü 
operett. Legközelebb másodszor adjak Csiky 
„Örök törvényi ét ,  melyuek egyik tösze- 
repét 8 o m» g y i  lógja játszani. A legköze
lebbi újdonság Pietro Mascagni világhírű „P a- 
r a s z t b e c s U 1 e tJ-e. (Gavalléria rusticana.) 
Ez előadásban reszt veszuek Perényi, Kocsis 
Etel, Kallai Lujza., Földvári, U. Lévai Berta 
es a karszemélyzet Ezzel együtt Pailleroo szel
lemes 1 föivouasos vigjateka „A s z i kr a - fog 
színre kerülui.

— (Rabstatisztika.) A pécsi kir. 
ügyészi fogházban áprilisban 1G5 rab volt, köz
tük 14i térti es 18 nő; jogerejitleg elitelve 135 
volt A rabélelmezés 58G írt 81 krba került.

— (Fáklyásu uenet Pécsváradon.)
Pécsváiad Községé szeruau este Tost  minisz
teri tanácsos és oiszágos Ugyigazgató tisztele
tére laklyasmeuetet rendezett. Tost ugyanis ott
léte alatt számos jótékony inlézméuyuyel gaz 
dagitotta Pecsvaradot, s Tost buzgósagauak Kö
szönhetik a pécsvaradiak a taviró hivatal föl
állítását is, me.y ma Pécsvarad községet a me 
gye székhelyévei összeköti. Ezen és még más 
érdemei arra késztették a község elöljárót, hogy 
a távozó főtisztnek hálájukat lerójjak. Á tak- 
lyasineuetuél P r i t z Józset körjegyző, a község 
nevében meleg szavakban mondott balai Tost 
Ugyigazga'ónak ott tartózkodása ideje alatt tett 
számos jótekouy intézményeiért, s megható mó- 
dou búcsúzott el a magas méltóságra kmeve* 
zet* egykori főtiszttől. Tost valasza után a me- 
uet a uagyvcudeglöbe vonult vissza szüuteleu 
éltetve a távozó ügy igazgatót. A uagyveudég- 
lobén czu;an bankett következett, melyen még 
a vid» itröl is számosán voltak jelen. A (elkö
szöntök egymást érték, s a nagy társaság reg
geli 5 óráig maradt együtt. Tost ügyigazgató 
ezután Pécsre hajtatott s a gyorsvonattal a fő
városba tért.

— (A  harmadik mérnöki állás be
töltése.) A városi mérnöki hivatal újjászerve

zésekor harmadik mérnöki (oszUlyméruöki) ál
lást is létesítettek, melyet ez ideig nem töltöt
tek bo, mivel a Il ik osztálymérnök teeudöit 
egy arra alkalmas, bar kvaliükáczióval nem bíró 
egyén közmegelégedésre végezte, s ezáltal a 
város némi költséget is megkímélt. A csütörtö
kön tartott közigazgatási bizottsági ülésen Bol
gár Kálmáu szóba hozta ez állásúak rendszeres 
betöltését sa közigazgatási bizottság elhatározta, 
hogy a kinevezésre jogosított főispánt megkéri, 
hogy az állást mielőbb töltse be.

— (Eladó képek.) A Valeutiu-féle 
könyvkereskedésnek a Bazar folyosóján levő 
kirakatabau Két igen csinos kép áll közszem 
lére kitéve, melyekre fölhívjuk a múpartolók 
és képvasarlók ügyeimét. A képek Hol l ó  
Zsigmond akad. festő műterméből kerültek ki. 
Az egyiknek a czirne „Minden kezdet nehéz," 
s egy kezdő, gyerkőczfestöt ábrázol, mint a ki 
feszített vaszou előtt tűnődik a képtargyou s 
nem találja meg a goudolatauak megfelelő ki
vitel módját. A gyöDgéd, filigráu alak, a sziue- 
zés Udesége igen kellemes hatást tesz a szemre, 
s igen alkalmassá teszi a képet valami női sza
lonba vagy boudoirba. E kép fölött van egy ki
sebb, bár előttünk emennél is nagyobb becsű 
„Cseudélet", mely természet után festett gyü
mölcsöket és egy lőtt fáczaut ábrázol. A plasz
tika oly kitűnő e képen, a statfazsul odavetett 
hattér sziuhatasa annyira megkapó, hogy ezt a 
kis képet is Holló egyik legsikerültebb munká
jának tartjuk. Aruk — a munkához viszonyítva

nem is magas.
— (Az adó áprilisban.) A városi 

közigazgatási bizottsági ülésen Dragoucscu pénz- 
Ugyigazgató távollétébeu Perczel Kálmáu pénz 
ügyigazgató: helyettes referált az adóügyről. 
E jeleutés szerint áprilisban egyenes adó czi- 
mén befolyt 12 555 írt 87 kr; tebat 164 írt 
1U krral több, mint múlt évi áprilisban. Az év 
elejétől április végéig befolyt 101,315 irt 03 
kr, tebat 1494 írt 10 krral kevesebb, mint ta 
valy ugyauez idő aiatt. Iladmeutességi dijból 
befolyt 270 írt, az év elejétől összeseu 1755 frt.

— (A z I. pécsi M unkás B eteg
es R okkant-Segélyző Egylet) május hó 
29 éu, délután 2 órakor az egylet kelyisegébeu 
(Ágoston utcza 2 2 . szám) közgyűlést tart a kö
vetkező tárgysorozattal : 1. Az évi kimutatás 
előterjesztése. II. Új választás. III. Az alapsza
bályok módositasa. IV. Iuditvauyok előter
jesztése.

MŰVÉSZET, IRODALOM.
Színészet.

A  makranezos hölgy, Shakespeare- 
uek ez örökké föumaradó irauyvigjatéka telt 
ház előtt került sziure kedden. Hogy Somogyi 
regi óhajokat elégített ki e remekmű sziureho- 
zatalaval, arról meggyőzhetett mindenkit a ué- 
zötér, melyet a nem miudeuuapi színházlátogató 
közönség foglalt el teljesem S az előadás ezt 
a ritkán ellátogató közönséget is kielégítette. 
So mo g y i  a nyers, vasakaratu Petrudrióban 
és Kal mar  Piroska a makranezos Katalinbau 
pompas duettet alkottak, s a közönség minden 
tüggönyoresztes után kitapsolta őket. E két fő
szereplő mellett B a 1 I á t említjük még meg, 
mint a ki igen erteiuieseu játszott Luceutio 
egyik Hzolgajauak Tramiouak szerepében.

A R ip van W in k le  előadasa szerdán 
nem nagy küzöuség előtt folyt le. Hat vani  
közepes sikerrel énekelte és játszta a czimazo- 
repet, Kái l a i  Luiza (Lisbct) bágyadt, indis- 
ponált volt. Kocs i s  Etel, a ki különös szerep- 
osztás folytán Alice t játszta a harmadik föl - 
vonásban, igen szepeu énekelte a levél-áriát, 
amiért megtapsoltak.

Örök törvény. Csiky Gergelynek e 
cziiuü kitüuö színmüve csütörtökön került színre 
az areuabau szép számú küzöuség előtt. A haí- 
batatlau színműíró ugyau csak 3 fülvonásra osz
totta darabjat, de Somogyi direktor e darabot 
3 fölvonas helyett G fölvouasbau volt kénytelen 
elöadatui ezidei elkeseredett ellensége, a szeszé
lyes időjárás miatt. A meg-megeredő zaporeső 
ugyauis oly zajjal hullt az aréna tetőzetére, hogy 
háromszor le kedett bocsátani a függöuyt elő
adás közben. E kellemetlen intermezzók után 
azonban az előadás szépen és zavartalanul folyt 
le. A kitünően megirt sziumii tárgyát a társa
dalmi életből meriti, s megható képekben tünteti 
föl azou szánandó jelenségeket, melyeket a ko-

rankbau gyakrau előforduló valópörük okoznak 
a föidúlt családi tűzhely romjain. Atya és anya 
elválnak egymástól, s elkeseredett ellenségekként 
kerülik egymást az életbeu. Mindkettő újra meg
házasodik, de boldogok nem lehetnek, mert szün
telen előttük lebeg gyermekük sorsa, jövője. A 
kölcsönös gyűlöletet tehat szere'mük egykori 
záloga, a gyermek szüuteti meg, s nehéz küz
delmek arau kibékíti őket. Egymáséi ugyau soha 
sem lesznek ; de legalább kölcsönösen örüluek 
és osztoznak gyermekük boldogságán. A főszere
pek a csütörtöki előadáson 8 omogyiné, Molnár 
es Kalmár Piroska k.zeibe voltak letéve. So
mogy i u é és Mol nár  a tőlük megszokott 
preczizitagsal, Kal már  Piroska pedig oly ked
vességgel játszott, hogy a közönség négyszer a 
lámpák elé bivta. Ama jelenetnél, midőn a szi
gorú és jégszivü atya szivét ártatlan és mégis 
sülyosau vádoló pauaszaval megindítja, s midőn 
zokogva borult az észrotérő atya kebelére ; uem- 
csak ő könyezett a sziupadou, hanem valójában 
a közönség is. Bál l á  Kálmán és Hatvani 
ügyesen forogtak szerepkörükben, D e z s é r y 
és T a r a s z o v i t s Margit pedig mókáikkal 
mulattatták a közönséget.

___________ _________________1892. május 14 én.

* A  valódi ..M agyar Szakács
kön yv" uek második bővített kiadása is meg
jelent. Szerkeszti Zilahi Ágnes. Ára 1 frt 20 Kr. 
Megrendelhető a „Magyar Nők Lapjának" ki- 
adóhivatalában (Budapest, hishid-uteza 9.) Azok, 
kik a „Magyar Nők Lapjara" félévre avagy 
egész évre egyszerre előfizetnek, s az előfizetési 
összeget 1 0  kr. csomagolási és postaszállítási 
díjjal együtt beküldik, a valódi „Magyar Sza- 
kac8köuyvet" ingyért kapják. A „Magyar Nők 
Lapjának" előfizetési ara : egész évre G frt, 
félévre 3 frt, negyedévre I írt 50 kr.

C S A R N O K .
A  r ó z s á k .

— Virágrege. —
Irta : K a r a y Anna.

Vasárnap délutáu volt, az Ur napja, mely
ben a muukábau kitaradt tagok megpihennek, 
a munkában kiláradt kezek imara kulcsolóduak, 
és könyörögve s hálát adva emelődnek az ég 
felé.

Carméla, a szép menyasszony is abbau 
hagyta a legkedvesebb inuukát, mit ifjú leauy 
végezhet, a kelengye hímzést, varrást. Jó ke
resztény nem dolgozik vasárnap — s 6 olyan 
forrón szerette, imadta Istenét, ezt az édes, jó 
atyát, kiuek minden boldogságát köszönheti, ki 
meghallgatva tiszta lelke forró imáját, uemcsak 
szive érzését, őszinte viszoutszerelmét adta an- 
uak, kit szeretett, hanem egybevezérelve életük 
útjait, megengedte, hogy egész élete annak ol
dala mellett folyjou el, ki mellett kétszeres az 
öröm s nem faj olyau nagyon a fajdalom, —
kit szeretett.

A jó Atyának jó gyermeke akart maradni, 
nem dolgozott, pedig az esküvő napja mar igen 
közel volt. Lefutott a kertbe és hanyagul egy 
kertipadra dőlve olvasgatott ; olvasgatta a görög 
mythologiat, ezt az érdekes, köitészottel telt 
meseköuyvet és mosolygott azokon az abraudos 
meséken, azon a számtalan emberi alakba a 
földön járó lsteueu, félisteueu, virággá, pókká, 
állattá, nüvéuyuyé változtatott embereken, mit 
a görög hitrege eléje tart.

Gyönyörködött költészetében, de az egy 
Istent imádva, mosolyogta mint hitet.

Olvasgatva a mythologiat, vőlegényére 
várt. Föléje virággal teljes liarsta terjeszté hó
ditó, illatos lombjait, körülötte ingó, hajlongó 
rózsafák, labaiual virágzó viola és szegfllbok- 
rok, — feje elkábulva a virágillattól uebéz le
vegőtől édes mámorban sülyedt karjaira, letette 
a könyvet s félig lehunyt szemekkel nézte az 
egyhaugu zsongással virágról-virágra szálló uié- 
beket. # - Es a mig mámoros fővel szívta a barsta
édes illatát s félig lehunyt szemmel nézte a fe
léje ringó piros, fehér és sárga rózsák Üde ar-



ezait, a mellek, zsougó, alomba ringató danája 
mellett a görög hitrege abrándalakjai, a nim- 
ph.ik, titánok, fő- és félistenek fejében egy 
etiaoszbau kavarogtak.

Közvetlen a padocska mellett egy tiatal 
rózsafa állott, melynek egyetlen, félig nyílt, hó
fehér virága löie hajolva karcsú tövén csaknem 
arczahuz ért. Carméla álmodozva uézte pillái 
latyoláo keresztül a gyönyörű ingó virágot és 
a mvtbologia szép istenasszonyára, Vénusra gou- 
„̂It, ki a régi görögök hite szerint kedvesének, 

Adüüisuak elhullt vércseppjeiböl alkotta a ró
zsákat.

L)e bizonyára csak a pirosakat, — gon
dolta Carméla, — mert elhullt piros vércsep- 
pékből csak azt teremthetett, — de miként jött 
akkor a rózsák családjába sárga és fehér? . . .

Ingott, ringott a szép hófehér thea rózsa 
felig lebuuyt szeme előtt, mintha csókot akart 
volna arczara adui, — kinyújtotta kezét, hogy 
letörje. De mid-iu újjai a karcsú tőhöz értek, 
mint a tuvalom, megszólalt egy lágy, vékonyka 
hang :

— Carméla . . .  ne tépj le . . .
Megdöbbenve húzta vissza kezét ; lágy,

íuvalomszerli hang pedig ismételtén eseugett:
— Carméla, no tépj le, hiszen, lásd én is 

menyasszony vagyok ! . . .
A leányka eibamulva nézett a hófehér vi

rágra és meglepetésében nem tudott s/.ólaui.
(Folytatása köv.)

4892. május 14 én.____________________________

KÖZGAZDASÁG.
— A  pécsi sertéshizlaldában f.

hu 5-eu a series állomány : 238 drb. kövér, 
7ü4 drb. félkövér, 2849 drb. sovauy, 262 drb. 
süldő sertés. Árak : kövér válogatott miuöség 
szerint 43—45 kr. kilogrammonként, pároukéuti 
45 kilogramm élet leszámítással; süldők 33—36 
kr. kilogrammonként élősúlyban. Kukoricza 5 frt 
2<> kr. rn.-m., Árpa 6 frt — kr. m.-m. Darálás 
6u kr. m.-m.

A pécsi kereskedelm i és iparka:
jelentése.

Folytatás és vúge.

ara

A mal omi par .  Rendesen üzemben lévő 
stabil gőzgéppel bíró gőzmalom volt tavaly. Ba
ranya megyében 27. Állandóan vagy csak időn 
kent üzemben levő s locomobillal hajtott gőzmalom 
volt Baranya megyebeu 32. Malomiparunk for
galma marczius közepétől május végéig közepes, 
jauiu.i vegéig pedig lanyha volt. Az aratas utau 
eieuk volt az üzlet s több malom meglehetős 
kivitelnek is örvendett.

A Lat évvel ezelőtt keletkezett pécsi 
c 2 u k o r /  v á r még miudig igen szerény vi
szonyok közt ad tenu.

A mé s z á r o s o k  a szarvasmarba arának 
folytonos emelkedéséről panaszkodnak. Mészáros 
volt a pécsi kamara területen 1891-ben 569. 
A hentesek szama tavaly 222 volt.

I t a l o k  és s z e s z e s  f o l y a d é k  
iparával foglalkozott a kamara területén 1891- 
■<eu eczetfözö 8, szeszfőzde 74, szikvizgyáros 
‘ 8, sörfőzd 3, szeszgyáros 3, pezsgögyáros 1 .

Ke r e s k e d e l mi  és i paroktatás .  
A csesély vagy eppen semmi előképzettséggel 
bíró tauouczokkal még mindig igen sok vesződ
jü k  akad a tanerőknek, örvendetes jelenség 
azonbau az, hogy az Írni és olvasni nem tudó 
tanonezok részére nyitott előkészítő tanfolya
mokban mindenütt rohamosan apud a tanulók
szama.

Tulajdouképeni szakiskola kamarai kerü 
ülnkben csak egy vau : az állami agyagipariskola 
“ ••Mágocsou. Ezen iskola azonbau, czéljauak 
Ueai Rlcl meg. Ezen iskola csak úgy tölthetuc 
“e hivatását, ba az Zsoluay Vilmos pécsi gyá- 
Uv»l hozatnék kapcsolatba oly formáu, hogy 
az iskola növendékei elméleti és gyakorlati ok- 
tatast a gyárbau nyernének. Zsoluay gyárában 
~~ melybeu átlag 6—700 muukas dolgozik 

mar fenuáll egy uiiutaNzerilen berendezett 
8 ° a a gyárban alkalmazotttanouczok szamara.

Kö z i e k  edésügy.  A vasút i  köz
ê edes a pécsi kamara területén az elmúlt 
-v,Hu úgy a személy- mind az áruszállítást il*

P É C S I  F I G Y E LO.
letoieg eleuk s tetemesen emelkedő forgalmat 
mutatott. Kernéuy vau arra, hogy most mar nem 
sokáig fog késui a pécsi pályaudvar- és iudó 
bázuak olyan kibővítése és átalakítása, mely 
egy 32.000 lakóssal bíró város forgalmi és ké- 
uyelmi igényeinek teljesen megfelel.

A pos t a  és t áví rda intézmény a 
múlt évben sziutéu örvendetesen fejlődött és 
emelkedő forgalmat mutatott a kamarai kerü- 
letbeu. Pécsett a postahivatali tisztviselők és 
kezelő személyzet csak a legnagyobb erömeg- 
feszítéssel győzi a munkát ; a pécsi postabiva- 
hivatalnál óriásilag megnőtt forgalommal a z 
alkalmazott hivatali szémelv/.et uiucs aráuybau 
s hozza a postahivatal olyan zig zug helyisé
gekben, vagyis jobban szobacskaabau, fülkékben, 
kamarákban és folyosórészekben vau elhelyezve, 
melyek már 20 év előtt is bőséges panaszokra 
szolgáltattuk okot. Ha a pécsi in. kir postahi
vatal évenkiut 40—50000 frt tiszta jövedelmet 
hoz a magas kincstárnak, akkor nagyon is jó
suknak tekintető Pécs varos közönségénél; azon

kívánalma, hogy Pécsett a varos forgalmaim* 
mért postahivatali épület építtessék.

A pécsi keresk. és iparkamara területének
1891. évi postai és távirdai összforgalmát a 
következő adatok tüntetik föl : csomag kézbe- 
sittetett 550 080 orb, péuzesievél 128 920 drb. 
Postautalvany és utánvétel cziméu befizettetett 
Pécsett: 2,839 878 ír, Baranyában: 4,123881 
Irt; kifizettetett Pécséit: 2 943.103 frt, Bara
nyában : 1,964.069 frt.

A távird.-«forgalom a következő volt : föl
adott távirat Baranyában 51097 db, erkezett 
távirat 10134 db., átmenetileg kezeltetett 13271 
db, bevétel volt 25719 frt 18 kr.

A pécsi teltifobáló/.at tavaly ismét bűvölt 
s forgalma jóval emelkedett. A távbeszélő ál
lomások száma volt 1891. decz. 31-én: köz 
ponti álomas 1 , előfizető 65, összesen 76.

L a  jt f u i d o ti •) € :

NAGY FERENCZ.

Felelőn
HAKSCH LAJOS.

1 I* cl Ck I í
x x x k k x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x■xxxxxx x x x x x x x x x x x x xx <■ évi május hó i -je óta délután 5 órától kezdve adatnak ki használatra.

FERE1VCZ-J0ZSEF Közfürdő.
Van szerencsém a n. t. közönségnek becses tudomására adni, hogy én

f. évi május hó 1-tól
Ifllfp a kádfürdő-árakat leszállítottam.

i porczellán kádfürdő ára ruhával a pénztárnál 5 0  kr. 
és az elárusító helyeken 4 5  kr.

Z u h a n y -k á r t y á k

X
X
X
XI

Pintér József,
fürdő-tulajdonos.

t- xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
5 2 2 4

1 8 9 2
sz.

Árverési hirdetmény.
Pécs szab. kir. város tanácsa ezennel közhírré teszi, hogy a város területén 

1 8 9 2 . évi julius hó i-től 1 8 9 S. évi junius hó végéig hat éven át gyakorlandó

kövezetvám szedési jo g
20125 fo r in t  évi bér kikiáltása mellett Pécs szab. kir. város gazdasági tanácsterm e  
ben (V á r o s h á z  II. em e'et 33. sz. a j tó )  1892. évi május hó 3 0 -á n  délelőtt 9 ó ra k o r  zárt
ajánlati tárgyalással egybekötött nyilvános árverésen haszonbérbe adatik.

Felhivatnak ennélfogva haszonbérelni szándékozók, miként a kikiáltási ár 1 0  

! " ,,-ának megfelelő bánatpénzzel felszerelt zárt ajánlataikat legkésőbb 1892. évi május  
hó 2 8 -á n  délelőtt 12 óráig t-écs szab. kir. város polgárm esteri h ivatalban nyújtsák be,
avagy a lent kitűzött helyen es időben tartandó szóbeli árverésen a bánatpénz letétele 
mellett vegyenek részt.

Az árverési feltételek I lerbert János gazdasági tanácsnoknál a hivatalos órák 
alatt betekinthetők.

Pécs szab. kir. város tanácsának 1 8 9 2 . évi május hó 6 -án tartott üléséből.Pécs szab. kir. város Tanácsa.
Figyel eztetés.

A legnagyobb óvatosság ajánltatik, évek óta kedvelt Kákóczy Ferenc/, keserüviz 
forrásom fogyasztóiunk, hogy csalódások es káros következményektől uiegkuné Itesseuek. 
Mindenki kérjen tehát határozottan

és csak 
latható.

akkor Ingadja azt el, ha a czimkéu czegem, Loser János Budapest, világosán
A tulajdonos

L o s e r  J á n o s
Budapesten.
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Vendéglő-átvétel. 5 S

Vau szerencsém a □. t. közönségnek becses tudomására bozui, uiiszeriut a király  
utcza 15. száma ,,H attyu“ épületben lévő ezelőtt

<v I t e r m ©  I

IC

a bozzá tártozó árnyas-hűvös udvari kerthelyiséggel együtt bérbe vettem és 
azt a legczélszerübbeu berendezve, f. évi május hó 1-től tovább vezetem.

Bő tapasztalataim, melyeket e téren föpiuczéri minőségben a nagyvárosi előkelő 
vendéglőkben 10 éven át szereztem, továbbá azon szilárd elvem, bogy t. vendégeimet 
mindenkor ízletes és olcsó ételekkel, valamint hamisítatlan kitűnő italokkal elő
zékeny ügyelem mellett kiszolgáljam, reméllenem engedi, bogy vállalatom a nagyra becsült 
közmegelégedést tartós időkre kivívni lógja.

Midőn még mérsékelten számitott árért havi koszt kiszolgáltatására a helyisé
gemben úgyszintén a bazon kívül is, nemkülönben lakodalmak, bankettek s egyeb 
társas-estélyek rendezésére vállalkozom, esedezem a u. é. közönségnek szives párt
fogásáért.

Péhsett, 1892. májas hó 5-én.
Kitűnő tisztelettel

Van szerencsém a u. é. kiránduló kő- 
zönséget értesíteni, hogy

Pécs-bányatelepen
az eras

vendéglős.

ezimzett vendéglőm ben és csinosan 
berendezett

kerti helyiségemben
naponta kitűnő ételek és ham isí
tatlan  italok kaphatok pontos kiszol
gálás melleit.

Számos látogatásért esd
mély tisztelettel

GEBHARDT ISTVÁN,
vendéglős.

) f 
( \
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G É P G Y Á R O S O K
BUDAPEST

IX., Rákos-utcza 5-9.
a villau)va.'ut ülió'i-uli i failli násáril szenbeo)

ajánlják :

elism ert leg jobb  és legm unkaképesebb

gözmozgonyaikat és gözcfeéplögépcikct
az nedetiltg általuk alkaln agákba vett szabadalm azott vask erette l, ketti'» működéHÚ m eghosszabbítót t 
szalm ái azokkal én megnagyobbított tőiek- és pelyvái ázó-rostákkal, továbbá újabb szerkezetű szalma k aza l
rak ó-géjte iket és más egytbnemii gazdasági gépeiket és eszközeiket a leg jutányosabb árakon  és kedvező

fizetési fe ltéte lek  mellett.
^ L r je ^ 3r z é 3celE  k í v á n a t r a  I n g y e n  é s  t é i m e n t v e  m .e jjlc -ö .ld .e tn .e lE .

I

Árlejtési hirdetmény.
Alólirott község elöljárósága által 

ezennel közhirré tétetik, miszerint a Bara
nya vármegye i 3 4  kgy. sz. határozatával 
jóváhagyott

uj jegyzői lak építésének
kiadására a zárt ajánlatokkal egybekötött 
nyilvános árlejtés határidejéül 1892. évi 
május hó 15-ik napjának dé lu tán i 3 órája, 
S zt . -K irá lyo n  a község házánál tűzetik ki.

A terv, költségvetés és feltételek a 
község házánál betekinthetők.

Szabad-Szt.-Király, május hó 3 -án 1 8 9 2 .
Kata Vincze,

biró.

Elővigyázat a

Vevő : . . . nN e m kel l  nyi t ot t  rovarpor ,  mer 
éu Z a c h e r 1 i u t kértem. .. E külüulegesHégot méltán, 
mint uiindc-u féreg ellen a leghatásosabb szert dicsérik 
és azért éu csak „ Zac he r l u jegyű lepecsételt üvege1

fogadok el

Kapható Pécsett :
Alt Ó9 Böhm 
Euer JánoH 
özv. Keeh V.
íSipöez István gyógyszer tárában 
Rein teld A 
Wertheimer Ch.
Lili János 
Obetko Károly 
Spitzer Sándor na 
Simon János 
Mérdiéin Lajos 
Hollósy Adolf 
Raab Gábor 
Lili István 
Gyinaothy Gycia 
Koszi Játios 
Berecz Károly 
Nick Károly 
Grunhuth és Hirschler 
Zách Károly 
I)ob9zay Antal 
Leichtner Mór 
Klobucsár Mihály 
Kacskovies Jenő 
Spit/er Jakab 
Strausser J.
Wallerstein R.
Weher Ferenci 
Bachinayer és t óth 
Pfeffermaim és Schön 
Ruth és Rosenthal.

Pécsváradou :
Dvorsky Béla gyógyszertárában.

Mohácson :
Auber Nép. János 
Pressltnayer N.
Freund és társa 
Bachrach Győaő 
Btanzinger J.
Toldy Ignác*

Siklóson í
Paunz Géza 
K dr sc liner M.
Bárány Sándor és társa 
Weingoldner J 
Ssentgynrgyi M.

Villányon :
Gyinióthy Jakab.
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Kefe- és ecset-gyái
S ta n g l E. (ezelőtt Stangl Ede) a t. ez. közön

ségnek becses tudomására hozza, hogy Pécsett király-utcza 
•29. sz. házban 80 éven át volt üzletét a közvetlen mellette

10 szekér elsőrendű

i f rrlevő

Pécsi kölcsönös segélyzö egylet palotájába
tette át.

A  czég régi fennállása, valamint annak szolid és a 
mai kor igényeinek mindenben megfelelő bő felszerelése 
elég biztosítékot nyújt t. ez. megrendelőim és vevőimnek; 
különben is legfőbb törekvésem az, hogy az áruk jutányos 
ároni kiszolgáltatása álfal t. ez. vevőim megelégedését min
denkor kiérdemeljem

Leginkább fölhívom a t. ez. közönség figyelmét a 
saját készitményü, legkitűnőbb minőségű és a külföldön is 
nagy kelendőségnek örvendő saját találmanyu meszelőimre 
(kötése 60 kr); padló fényesítő keféimre (40 krtól 2 frt. 
20-krig); fog-, ruha-, haj-, kalap-, bútor , fényesítő és- sár
keféim nagy választékára, - továbbá ezen szakmában elő
forduló minden egyéb áruezikkeimre.

L  ~  A

eladó
czégnél

Pécsett, siklósi országút.

Friss töltésben megérkezett

-(Morin •)

a hazai savanyú vizek gyöngye.
Kitűnő borviz — nagyhatású gyógyital 
tüdő-, gyomor-, bel- és hólyaghurutnál, 
vérszegénységnél stb.

Igen olcsó ár.
Kapható Pécsett a következő ezé- 

geknél : Koszi János, Lili István, Gyimóthy 
Gyula M itzky Mór. Blauhorn J Mihály, 
W ertheim er uh , Kacskovits Jenő, Reeh 
Vilmos özvegye. S p itzer Ádám.

Vidéki megrendelések
Kiváló tisztelettel

(ezelőtt Stangl Ede) kefe- és ecset-gyáros.
P É C S E T T .

1892-ikiTermészetes friss töltésű
ásvány- és gyógyvizekA mohai ágnesforrás raktára

Daru vári ásván y f ű  ni ö,
^ x x x x x x x x x x x x x x x x x x ix x x x x x x x x x x x x x x x n

X
V  w \
\/ a cn . k. szab. deli vaspálya állomáshelye, a koutinens legmelegebb vastartalmú forrása v / 
Q  (a római Thermae Jasoroensis), bebizonyult gyógyhatású litlülö női betegségek, vér- 0  

szegénység, köszvény, csúz és idegbajok elleu. Q
Pompas fekvésű, délnek enyhe hegyi éghajlattal, kiterjedt parkkal, séta- Q

nyokkal és körülvéve kegvi erdőkkel. aV v /
y j g S ? " F ü rd ő i ze n e k a r ,  k ö n y v tá r ,  mulatságok —1 Cy
^  és kirándulások, posta- és snrgöny-hivatal, kö/.igazgatósági és törvénykezési \ 
w  hatóság. KeDyelmesen berendezett (

X fi3.rc3.01c é s  1
Q  a legolcsóbb szabott au* mellett. Prospektust kívánatra ingyen küld
y  ti Tüköry-féle daruvári, siraci és uljaiiiki uradalmuk

’ fürdő-igazgatósága.
:x x x x x x x x x x x x x x x x x x ix x x x x x x x x x x x x x x x v

Apollinaris forrás 
Bellini savauvuviz

90

Budai keserüviz Fe- 
reuez József, Hu- 
uyadv László, Hu- 
tivady Árpád, Erzsé
bet, Melauia, Vic
toria, Rakôczy 

Borszéki savaovuviz 
Carlsbadi viz, örvény, 

malom és vár 
Carlsbadi Sprudelsó 
Csizi iblaoyviz és bü- 

zeoy-forrás 
Czigelkai iblaoyviz 
Eger frauzeusbadi viz, 

Ferencz-rét lorrás 
Euisi Kraeoehcu öböl 
Emsi, Victoria forr ás 
Giesbilbli savanyuviz 
Gleicbeobergi Constan

tin
Glcicheiibergi Emma 

forrás
Halli iblany (jód) v z 
Iváodai keserüviz 
Klauseui aczél-fórrás

Kiszingi Rákóczy 
Korytniczai savanyúm 
Lipiki ibiany-forras 
Levieoi arsen viz 
Margit gyógy-forrás 
Marienbadi keresztkoti 
Paradi kénviz 
Preblai savanyuviz 
Püluai keserüviz 
Pyrmonti aczél-forrás 
Kadeini savauyuviz 
Konczegnoi arsen (mi- 

reuy)
Regedei
Rohitsi viz (Templom

éi Mária forrás) 
Szálvátor-fnrras 
iSaidscbitzi keserüviz 
Schwalbacbi aczél- és 

borviz 
Seltersi viz 
Suliguli savauyuviz 
Szolyvai 
Szulioi
Vichy, banted 
Vera forrás

valamint bel és külföldi cognac
kapható

E i z c r  J á n o s - n á l
Pécsett, Széchényi-tér.

Vidéki megrendelések gyorsan és 
pontosan eszközöltetnek.

PÉCSETT

hutorraktára és műhelye
(tetemesen nagyobbitva)

F e r e n c z ie k -u tc z a  II. s z á m .
(A pécsi edénygyár raktár ugyanott.)

Nagy választékban teljes és stylszerüen berendezett alvó-, disz- és ebédlö-sso- 
bák, mindennemű fa - ,  vas- és kárpitozott bútorok, képek, tü k rö k ,  függönyök, függönytar-
ók, es minden e szakmába vágó czikkek.
•Vv

Abban a helyzetben vagyok, hogy bútorvásárlások nálam ép oly jutányosán
eszközölhetők, mint Budapesten vagy Bécsben.

k
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7? K E G Y E L E T 4 első pécsi temetkezési intézet
Pécsett,  P e rc z e l - (ó  pósta )u tcza  22 ik sz. saját házában.

Van szerencsénk a nagyérdemű közönségnek ezennel telj s tisztelettel tudomására 
hozni, hogy intézetünket újból szerveztük és tetemesen kibővítettük, úgy, hogy minden te
kintetben a legmagasabb igényeknek is képesek vagyunk megfelelni.

Rendezünk szép temetéseket pompás üveeegkocsikban, raktált tartunk fa- és érczko
porsók, valamint sir koszorúkból, elvállalunk hulla-szállitásnkat légmentes ércskopor- 
sókban a bel- és külföld minden irányában.

Törekvésünk oda irányuland, hogy mint I-so pécsi temek' '.esi intézet minden tolako
dás nélkül pontos szolgálat és valódi (nem látszólagos) olcsóság által mint eddig, úgy ezu
tán is a minden oldalról tanúsított bizalmát továbra is kiérdemeljük.

További tévedések kikerülése végett bátorkodunk újból kijelenteni, hogy intézetünk 
kezelésével, temetések felvételével és rendezésével

van megbízva.
Maradtunk kiváló tisztelettel

Hartl Ferencz és társai 
Kindl Ferencz, Szigriszt János. Lauber Rezső, 

özv. Hoffman Károlyné. özv. Edhoffer Ferenczné

P o s t a  e s  t á v i r d a  c z i m :  „ K e g y e l e t "  P é c s
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Bérbeadási
Mellyel az alolirt számtartóság részéről közhírré tétetik, hogy YTaiszló köz

ségében fekvő, a vaiszlói vallás alap. uradalom tulajdonát képező

korcsmaépületnek
1 8 9 2 . évi junius hó i-től 1 8 9 5 . évi deczember végéig terjedő bérlete iránti zárt 
ajánlatokkal egybekötött nyilvános árverés a pécsváradi számtartóság hivatalos helyi- 
ségébén 1892. évi május hó 27-én tog d. e. 10. órakor megtarta ni.

Kikiáltási ár 800 frt bér.
Miről bérleni szándékozók azzal értesittetnek, hogy zárt ajánlataikat a kikiáltási 

ár ló"/» bánatpénzével és 5 0  Irtos bélyeggel ellátva, a jelzett napon d. e. lO. óráig 
a szóbeli árverés megkezdése előtt benyithatják.

A bérleti íeltételek a pécsváradi számtartóság hivatalos helyiségében a hivatalos 
órák alatt betekinthetők.

Az uradalommal perben, gyámság vagy gondnokság alatt áUo, valamint a 
kiskorúak a \ ersenyzésből kizárv̂ k.

Utó, — vagy a teltételektől eltérő ajánlatok nem fognak figyelembe vétetni.
Kelt Pécsváradon 1 8 9 2 . évi május hó 1 0 -en.

A m. kir. közalapitv. számtartóság.

GRIFFON
a legjobb szivarkapapir

kapható A l t  ó*-* H Ö h t n  kereskedésében Pécset

Weisz Hugó
első és legnagyobb

kárpit-gyári-raktára
Budapesten, Andrásyut 12. sz. elvállal 
magán lakásokat, szállodákat, vendéglőket
kárpitozásra eredeti gyári árakon.

Minták kívánatra bérmentve 
uj épületeknél különös engedmény

Lakás kiűdó.
Pécsett. Ferencziek-utcza 23. számú

uj házban az
e m e le ti la k á s ,

mely áll : 4  szoba, cseléd-szoba, ko n yh a ,  
e léskam ara ,  padlás, p incze és fa k a m a rá 
ból. azonnal bérbeadó.

tÉrtekezhetni az ott lakó házmester
nőnél.

Magyar-Franczia-Biztositó-Rész vény-Társaság.
Biztosítéki tőke 6.763,269 frt.

Hivatalos helyiség :  Budapest, V. fürdő-uteza 6 . sz.
Képviselőségek :  az ország minden városában és nagyobb helységeben.
liiztosit tűzkár ellen :  épületeket, gyárakat, áruraktárakat, ingóságokat, mezőgazdasági terményeket és felszereléseket.
Biztosit jégkár ellen: mindennemű mezőgazdasági terményeket.
fí Ízt ősit baleset ellen: minden hlvatásu egyeneket úgy egyénenként, mint tömegesen is, baleset által okozott halál

esetre, vagy keresetképtelenségre.
liiztosit halál es elérési esetekre :  tőkét, járadékot, nyugdijat, nyereményrészesedéssel és nyereményrészesedés nélkül.
Különleges biztosit á s kevésbbé vág gondosoknak :  kisiparosok, hivatalnokok, munkásoknak stb.-nek tiz krajezár

hetidij ellenéb *n.
Különösen felhívjuk a gazdaközönség figyelmét a jégkár elleni biztosításra ; nagy fontossággal bir a mezőgazdára nézve a

társaság azon reformja, miszerint a dij, kár nem léteben, csak részben és csak nagyobb kár esetén fizetendő be 
teljesen ; továbbá nem a változó piaczi ár, hanem a biztosítás megkötésekor előre meghatározott egységár szerint 
téríti meg a károkat. Aratási költségek csupán csak teljes károknál hozatnak levonásba.

Legjutányosabb dijak — Legkedvezőbb feltételek.
Magyar-Franczia-Biztosiió-Részvény-Társaság pécsi föügynöksége.

Kindl József,
a „P. chí kölcsönös aegély/.ö ejr>le:“ vezérigazgatója, képviselő.

Gönczy Gyula,
Mtkar.

H ivatalos h e!g iségei K ir á ly . utcza H anierli-fétc házban.

vi.« aui?i Tai7n Józsefnél Pécsett, 1892


