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A város jövő évi költségvetése.
Szerdán ült össze a pénzügyi bizott

ság, hogy az összeállított költségelőirány
zatot tárgyalás alá vegye. A kezünkhöz 
jutott kivonatos bevételi és kiadási lajstrom
ból úgy látjuk, hogy az 1893. évre szóló 
budget deficzitje körülbelül 2500 forinttal 
nagyobb a tavalyi hiánynál.

A város bevételei 485.471 frt 71 
krajczárra, a kiadásai 578.178 írt 10 kraj- 
czárra vannak előirányozva s igy a hiány 
92.706 frt 39 kr. E hiány íedezésére szá
mításba vettek 258.900 frt állami adóalap 
után 36Vo városi pótadót.

A  költségvetéshez csatolt függelék
ben a vízvezeték költségvetését találjuk, 
mely szerint a vízvezeték bevetele 16500 
frt, kiadása 29733 frt 56 kr., a hiány te
hát 13233 írt 56 kr., mely az I— IVr. oszt. 
kereseti adóra, a belterületek házbéradó
jára, a nyilvános számadásra kötelezett 
egyesületek adójára es a tőkekamatadóra
—  mely kerek összegben 205000 írt
— kivetendő 6.5 százalék vizbér által nyer 
fedezetet.

Van ebben a költségvetésben és p. 
hozzáragasztott függelékben némi furfan- 
gosság. A rendes költségvetés csak 36 
százalék pótadóról beszél, mely tehát nem 
megy túl a régi pótadószázalekon, habár 
a kiadások közt ott szerepel a tisztvise
lőknek lakbérátalányképen nyújtandó 10 
százalékos pótlék is. Ez a 36 százalék 
igy, ahogy van jól esik a szemnek ; de 
csak a szemnek. Mert ott van hátul a 
függelék, mely megint 6 egész és 5 tized 
százalék külön pótadóról beszél, habár

nem hívja is pótadónak, ami igen kelle
metlenül hangzik, hanem elnevezi vizbér- 
nek, —  ami bizony, akár hogy vesszük
is, csak pótadó.

E szerint együttvéve a jövő évi pót
adónk tulajdonképen 42.5 százalék lesz, —  
igaz, hogy ebben ott szerepel a rég óhaj
tott, közszükséggé vált vízvezeték költ
ségének törlesztése is. A vizbért eredetileg 
9 százalékkal kontemplálták ; azonban a 
budget összeállításakor elégségesnek ta
lálták a 6 és jíél százalékot is, mely —  
mint a költségelőirányzat mellé csatolt ma
gyarázat mondja —  még apadni fog, mi
után 1 ooo-nel jóval több házi vezeték fog 
létesülni, s most ennyit vettek alapul 6 
írt 40 kr vizdijjal, aztán meg remélik, hogy 
az ipartelepek vizaija is meg fogja haladni 
az előirányzott 3000 irtot. De hát ez csak 
amolyan költségvetési remény, amely min
den budget összeállításakor nagyon da
gasztja az emberek keblét, beválni pedig 
ha bevál is, azért a kivetett százalék arra 
az évre nem száll lejebb,

Ez a vizbér-százalék, bár a város 
szempontjából előnyös és elég méltányos, 
szolid számításnak látszik, —  a lakásbérlő 
közönség terhet fogja szaporítani , mint 
ahogy minden közvetett adót ez a közön
ség fizet meg s ez hizlalja a félvárost, mig 
ő maga a legszerényebb anyagi viszonyok 
közt tengődik. A közönségnek ez a része, 
mely mindent drágán fizet, a vízvezeték 
létesítésének révén indirekte máris meg- 
adóztatódott, meg pedig a háztulajdonosok 
jóvoltából, akik a vízvezeték berendezése 
és vizbér fizetése eximén ugyancsak 6 — 8 
százalékkal emeltek a lakások bérét. Most

aztán a kereseti adóra kivetett 6 5 száza
lékot is fizethetik a vizbér hivatalos czimén.

Ha a vízvezetéki bizottság és a tanács 
talált volna módot arra, hogy a vízbeve
zetés a belváros minden házában kötele
zőve tétessék, úgy a vizdij is már most 
olcsóbb és a hiány is elenyésző csekély 
lett volna, s most ennek a hiánynak a fe
dezésével nem kellett volna megterhelni 
azokat, akiket a háztulajdonosok igy is 
úgyis megterhelnek vizbér czimén.

A költségvetés részleteihez ezúttal nem 
szólhatunk, mivel az azokról szóló adatok 
nincsenek kezeink között.

Az országos függetlensegi partot uagy csa
pás érte, a nemzetet pedig nagy veszteség. Irá
nyi Dauiel, a legtisztább jelleuili politikus, a 
legtisztább eraóicsll cuiner meghall. Nevel Ka- 
lapleenielvo ejtették ki az ország uindeu részé 
beu, s politikai ellenfelei — uem ellenségei, mert 
ilyenek uem voltak — a leguagyobb tisztelettel 
járultak eleje * az elismerés legmagasabb toká
val beszéltek róla.

Egész élete a közügyé volt ; családja nem 
volt, a minek élhetett volna, de övé, a csaladja 
volt az egész ország, mely valódi atyjaként 
tisztelte az öreget, s ö ennek élt testevei, lei
kével, szive minden obbauásával, — ifjú ko
rától utolsó leheletéig.

Csodálatos jellemalak : egyenes járású, 
vaskövetkezetewségli. Nemes idealizmus ragyo 
gott ki telkéből s e ragyogás uem volt hamis 
tény, hiszeu visszavilágitotf az ö lényére s az 
tiszta, sziule átlátszó volt e fény mellett. Cso
dálni való, mert a mai számitó, uiaterialisztikus 
világ uem szül már ilyeneket s a régieket vagy 
letarolta már a halál vagy átgyúrta a mai kor-

A ..Pécsi Figyelő* * 1 tarczaju.
A z én falam .

fogtam épen a tollat, hogy megéuekelj 
a liaisouyi Józsi szomorú históriáját önnek, e< 
szerkesztő úr, aki mindig olyan szívesen ad 
helyet lapjában az én igénytelen történeteimül 
mikor léleksznkadva ront be a cseléd s libejü 
mondja el a legfrissebb újságot:

— Meghalt az öreg káutor !
Nos, az öreg kantor sokkal nevezetese 

egyéniség volt a mi lalunkbau, mint a Harsoi 
Józsi ; legyen hát az övé az elsőség.

Ha az emlékezetem nem csal, jó negyv 
esztendeje van mar, hogy a falunkba kéri 
Akkor temettük az elődjét, a ki csupa bánatb 

az ország német kézre jutott, agyouii
m agát.

Mikor a temetésre kerti!: a sor, előállt egy 
kopott, vézna alak, s ajálkozott, hogy ő elbú
csúztál j a az Istenben boldogultat. A mi a kül
sejét illeti, az bizony nagyon azanalmas állapot- 

volt: csizmája csupa folt és rongy, hihetőleg

azért, mert sürli használatnak örvendett. Kabátja 
se lehetett mai gyerek, mert különben nem ta* 
kult volna ki olyan ijesztő mérvben. Puritán 
ízlésére vall, hogy nyakkendője nem volt, mel- 

! lényéről pedig a gombok hiányoztak, különben, 
mint később kiderült, ezok teljesen fölöslegesek 
lettek volna, a mennyiben a gomblyukak úgyis

I egytől egyig ki voltak szakadva, s igy hivatá
sukat nem igen tudták teljesíteni.

Az ekklézsia elüljárósaga uagyot uézett, 
hogy ez a kopott suhancz olyan embert akar 
kiénekelui, a ki a hazának (illetőleg a pálinká
nak — A szedő) lett a martirja.

Mái már el akarták utasitaui, mikor a falu 
csizmadiája, a kinek a bölcsességéről tálán mar 
az Operenczián túl is tudnak, közbe vágott :

— llát hadd próbálja uieg! Hátba sikerül 
neki 1 Tudok én az ilyesmire egy törtéuetet, a 
mikor épeu igy . .  .

Az elüljáróság hamarjában iukább bele
egyezett az indítványba, csakhogy no kelljen 
végig hallgatui a politikus csizmadia érdekes 
történetét.

Természetesen tengernyi nép csödült a te
metésre, s jó lélekkel mondhatom, hjgy egy

szem se maradt száraz a búcsúztató után. Olyan 
szépen beszélt a mártírról, hogy az ember szive 
elfaesarodott, s temetés után bucsujaiást rendez
tünk a kocsma felé, bogy mi is érdemeket sze
rezzünk a vértanúi koszorúra.

Én is ott voltam, pedig az utolsó szüret
kor ütöttem meg csak a tizenharmadik esztendőt. 
Már épeu lehajtottam egy kupiczával a Salamon 
gazda isteui italából, mikor nyakon csip valaki, 
jobbról, fiairól megbérmál, s kipenderit az ivóból.

Az a valaki az éu apám volt. Nem tudom, 
a városban is úgy van-e, de mi uálunk taluu 
az apák megkövetelik a fiaiktól, hogy engedel
meskedjenek és jól viseljék magukat, mert kü
lönben vau még kapanyél a háznál1

Éu nekem gyakorlatilag is tudomásul kel
lett vennem, hogy vau, mert bizony a jó öreg 
elég kegyetlenül megtapogatott otthon vele.

Ettől a pereztöl kezdve ellensége lettem 
annak a kopott madurijesztönek, a ki eDgcm a 
pálinkaivasra lelkesített, s igy alkalmat adott az 
öregemnek, hogy a krumplikapálás óta haszuá 
lattanul heverő masinát velem hozza érintkezésbe.

Az elöljáróság azonban uem igy gondolko
zott, s mindjárt a temetés után fölszólította, hogy
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szeltem, mely csak nagyou keveset hagyott meg 
nekünk a karaktéi -óriások közül : Kosutbot es 
Iráuyit, kik folyton haladtak ugyan a korral, 
de euuek a kedvéért meg nem változtak poli 
tikai erkülcsökbeu.

llyeu embert vesztett el Magyarország, mely 
pedig ugyancsak nem sok kimagasló alakkal 
dicsekedhetik. Ez az év a legjobbjait pusztította 
ei. Vajjou lesznek-e, vagy csak lesz e, a ki 
örökükbe léphessen ?

*
irányi Dániel született Taporczon (Szepes- 

megyébeu) 1822. t'ebr. 24-én. Mint ügyved kezdte 
meg palyatutásat, amely munkásság mellett foly
ton irt czikkelyeket a lapokba. Pestre költözve 
részt vett s vezetett minden hazafias mozgalom
ban, melyek akkor az ország közvéleményét 
foglalkoztatták. A Deak-minisztériumban titkári 
hivatalt fogadott el a törvénykészitö osztályban. 
Az 1848. júliusban Pestrejösszehivott országgyű
lésre Pest Lipótvárosa fölkiáltással képviselővé 
választotta s mint ilyen a ház jegyzője lett. A 
szabadságharcz alatt tevékeny részt vett s va
lóságos diplomacziai megbízatásokkal járt-kelt 
az ország különböző pontjain. A világosi fegy
verletétel után mint kocsis menekült Styrián, 
Salzburgon, Tyrolon at Svajczba, s innen Parisba. 
Itt leczkeadassal és hírlapi czikkek irasaval 
kereste kenyerét.

Künn is folyton serénykedett Kossuthtal, 
Telekyvel és Klapkával az emigráczió különféle 
ténykedéseiben, s itt is diplomacziai küldeté
sekben járt el.

1867 ben a kiegyezés után sem tért vissza 
Iráuyi, mert az amnesztia föltételéül kívánt hü 
ség esküt nem volt hajlandó letenni.

Az alkotmány visszaállítása után Pécs vá
rosa volt az első, mely Irányit képviselővé 
választotta. 1867-ben ugyanis A n g y a l  Pál 
megyei főjegyzőt választotta meg Pécs varosa, 
s ra egy évre Angyal meghalt. Ekkor K o s 
s u t h o t  kiállotta ki a polgárság követjének, 
K o s s u t h  azonban nem fogadta el a mandá
tumot, miután nem akart az ó s á g b a  jönni. 
Ajáulatara I r á n y i t  választotta meg Pécs va
rosa. Ezt a választást azonban, melyen óriási 
zavargas tört ki űgyanuyira, hogy a katonaság 
szétverte az egész polgárságot, az országgyűlés 
megsemmisítette. Ez annál nagyobb tevékeny
ségre ösztönözte az ellenzéket, mely derekas 
harcz után az uj választáson újból Iráuyiuak 
juttatta a diadalmas mandátumot.

Irányi ekkor — anélkül, hogy a forma- 
szerű hüaégesküt letette volna — haza is jött 
a küllőidről s Pécsett óriási óvácziókbau ré
szesült. A pojgareág, mely — a megvásárolt 
lelkeket kivéve —  szívvel lélekkel ellenzéki 
volt, örömmámorban úszott Irányi megválasztása
kor Iráuyit diadalmi körmeuettel vitték végig a va- 
rosou s az euthusiasmus akkora volt, hogy a 
térti lovasbanderium mellé nők is csatlakoztak 
— lóra pattauva s csak ügy szőrén Ülve meg 
a lovat.

Irányi egy barom éves cziklusou at kép
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viselte Pécs városát. A következő cziklusbau 
kibukott, mert 1872 ben Lóuyay miuisztereluök 
áltál végrehajtott erőszakos választások alkal
mával kisebbségben maradt.

Ekkor Irányit Békés varosa választotta 
meg s azóta folytonosan e varos maudatumat 
bírja.

A kormánypárt annyira tiszel et ben tartotta 
az ősz pártvezért, hogy Békésén soha sem al 
litott föl ellene jelöltet.

Az üreg Irányit régóta kínozta gyomorbaja, 
mely Nyíregyházán, rokonainál agvöa döutüue. 
A nagy beteg szerdán délután egyne gyed 2 
órakor azeuvedett ki.

Holttetemét Budapestre viszik s ott Un- 
uepélyeseu temetik el.

Pécs városa köztisztasága *)
(Folytatás.;

A k u t y á k  lebuukozasa, valamint a dög 
leuyúzasa és eltakarítása, a bogy jelenleg a 
gyepmester teszi, nem felel meg a higiéniai 
követelménynek. A gyepmester működése helyét, 
mely még kerítéssel smes ellátva, már messziről 
érzi orrunk és jelzi a számos csontváz. Szigo
rúbb ellenőrzés lenne helyen ; habar nálunk még 
nem törtem, mint más varosban, hogy a gyep 
mester áldozatainak zsírját a kuruzsolóknál, szap
pan- és gyertyafősöknél, a csontokat és bőröket 
a kereskedőknél ertékesité. A köztisztaság meg
kívánja, hogy az allati tetemeket a szükséges 
fertőtlenítés utau mind a töld alá temessék, 
szintúgy az eldüglött nagyobb altatókat ue nyi
tott fogaton szállítsák a varoson keresztül, ha
nem teljesen elzárható kocsiszekrényben vigyek 
a remleltetese helyere ; a szekrény vaslemezzel 
legyen kibelelve, hogy jól ki lehessen mosni és 
fertötleuiteui. A ragalyos betegségben elhullott 
állatok eltakarítása az előirt óvószabalyok figye
lembe vételével törtéuik.

Végül az utak, utczak és terek minőségére 
térek at. Ezek egy varosnak igen bélyegző ré
szei, mert szélességüktől, burkola üktől es ti-ztau- 
tartásuktól függ uagyrészt a lakosság egészsége 
és jóléte. Az utczak és terek nemcsak a közle
kedést közletik, hanem egyúttal az élet töntar- 
tásara szükséges anyagok egyik legfontosabbikat 
is szállítják, a tiszta levegőt. Azért is a varos 
szervezetében az utczak es terek mint a város 
tüdeje szerepelnek, és az egyes hazak a tüdő 
hólyagosai, melyekben az emberek, állatok és 
miudauuyi élő lény az éltető elemet fölveszik, 
magukba szívják.

Az ember naponta 9000 liter levegői lé
legzik be ; annak tisztaságát még sem tudja 
megbecsülni, talán mert ingyen jut hozza, mert 
teljes átlátszósága miatt nem latja, sem nem 
tapiutja, csak érezni képes, ha t. i. uagyobb

*) Készletek Loewy Lipót dívnak az ornz. közegész- 
«égi egyesülettől pályadijjal jutalmazott munkálata nyo
mán. Láed : Egésvuég, 1892. IV. füzetet.

mozgásban vau, mint léghuzam, szél, vagy ha 
: egyeb gazokkal vegyült; de főleg ha port, ha 

szerves anyagokat tartalmaz, melyek a lélegző 
szerveket bántalmazzák. Lakásuuk levegőjét toly 
tónusán beszeunyezük lélegzetünkkel, a bőr pá
rolgásával ; de sok értelmetlen ember szennyezi 
meg készakarva tisztatalausága, a hulladékok 
fülhalmozasa, az egészségesek és betegek vála- 
dekái áltál. Lakásaink szennyezett levegőjét 
csakis szellőzés utjau cserélhetjük ki tiszta le
vegővel, az utczák es terek levegőjével. Hogy 
ezen levegőt tisztáu tarthassuk, a közlekedés 
és együttélés szülte ártalmakat : port, szerves 
anyagokat, a kiparolgasokat lehetőleg csökken 
teui kell, a mit csakis az utczak és terek tisz 
tautartása: jó burkolat, söprés, öulözés, locsolás, 
a sár, hó, seuuy eltakarítása által érhetünk el.

Sajnos, hogy városunk köztisztasági róva 
taban éppen az utczák tisztasága jut a legalsó 
helyre, az utczák tisztántartására kivetett 5 szá 
zalék köztisztasági adópótléknak daczara, mely
ből a lefolyt évben 13,141 forint folyt be.

Pedig városunkban, mely éjszak nyugat 
telöl hegyekkel nincs védve, az év nagyobb 
szakaszában szél uralkodik, mely fölveri a port 
és viszi lakásainkba, ellepi ruházatunkat, hajza 
tunkat, rongálja bútorainkat, aiegmérgezi éle 
tünket, megrongálja egészségünket, és elég gyak 
ran számos ember életét tönkre teszi. Mert a 
por, ezen veszedelmes ellenség, melyet a leve 
gövel belélegzünk, puha mészkő kövezetünk mil
lió tüskés szálkáiból, kovaköves koczkaiuk por
szemeiből, emberi és allati hulladékok maradvá
nyaiból, koromból és rohadasuak termékeiből 
all, melyekre számos mérgező anyag, sőt fertőző 
betegségek csirái is tapadhatnak. Nem lehet 
csodálkozni a tüdöbajosok nagy szamau, mely ti 
varosunk halálozási statisztikája kimutar.

Vizueker Autal dr. miniszteri fogalmazó 
Európa nagyobb varosairól és Magyarorszag me 
gyeiről és egyes varosairól közölt statisztikai 
kimutatásai szerint ugyanis tuberkulózisban meg 
balt: BarauyamegyéOeu 1881 — 1885-ig 10 77
százalék 1886-ban 10.47 százalék 1887 beu
8.16 százalék Pécsett 1881 — 1885 ig 24.25 szá
zalék 188ö-ban 28.82 százalék 1887-beu 23.89 
százalék Budapesten 1881 — 1885 ig 26 64 szá
zalék 1886-ban 21.45 százalék 1887-beu 27.14 
százalék.

A tuberkulózisban való halálozás e szerint 
Pécsett oly nagy miut Budapesten, pedig Bu 
dapesteu a müveit világ összes nagy városai 
között a leguagyobb.

Ezen s/.omoritó statisztikai adatok méltau 
fölhívják figyelmünket. E sanyarú állapoton se- 
gitbetüuk, ba kiirtjuk a port és tiszta levegőt 
szerzünk lakásainkba.

A por fejlesztése szoros összefüggésben a I 
a kövezettel, mert minél iazabn, puhább a búr- 
kólát es minél szárazabb, annal porladozóbb ; 

I legnagyobb a por természetesen a burkolatlan 
utczakbau, mely összes utczamkuak majdnem 

| telét teszi ki, mint ezt a következő kimutatás 
föltűnted :

telepedjék a boldogult kantor helyére, s foly 
tassa az iskolábau a nádpalczazást, a mit az 
öreg minden martiromsága mellett is olyan bűz 
galommal űzött.

En tizenharmadik esztendőmmel se tudtam 
még annyira vinui, hogy fölfogtam volna azt a 
kétségkívül nagy különbséget, a mi az a és a b 
betű közt fönnforog, s igy nem kerülhettem ki 
végzetemet, hogy az iskolába beírjanak.

Pedig becsületére válhatnék mindenkinek 
az az erőlködés, a mivel szabadkoztam szabad
ságomnak ilyen megsértése ellen.

A szabadságharezot a kapanyél iuterveu- 
cziója szüntette meg, s nekem a fegyvert le 
kellett teunem. Következett az elnyomatás szo
morú korszaka, s engem besoroztak — nem 
császári közlegénynek, hanem a jött ment tauitó 
gárdájába, az iskola jarmaba.

Azt hiszem, tisztelt szerkesztő úr, az ön 
lapjának még tiszteltebb olvasói előtt egy csöp
pet sem lesz érdekes hosszú lére eresztve elre- 
gélui, milyen kétségbeesett harezot folytattam 
elnyomóim ellen s hány nádpálcza lett barczkép- 
telenué az én edzett hátamon.

Nem is fecsérlem bát rá az időt; hiszen

külöubeu is nem magamról akarok beszélni, ha 
nem a most meghalt öreg kantorról. Szegéuyuek 
sok előítélettel kellett megküzdeni, míg a kellő 
tekintélyt megszerezhette. Eltekintve a diákjai
tól, a kik gyűlölték (látott már valaha szerkesztő 
úr olyan diakot, a ki szerette a mesterét?) na
gyon szemet szúrt a tiszteletes két lányának is, 
a kik már akkor a faluban a finom ízlés (mi 
csak módinak hívjuk) képviselőiuek tartották 
magukat, s meg most is azt hiszik, pedig bizony 
megütötték mar a hatvan esztendőt. Most ía férjre 
sóvárognák még, mint akkor; csakhogy most 
már nem olyau válogatósak, s nem akadna meg 
a szemük, mint akkor, a tiatal kántor rougyos 
ruháján, elhauyagoit külsején, s az asszouytcle 
előtt bizony elég ügyetlen magaviseletén.

Nem is tudta megállui a két leányzó, hogy 
szemébe ue uevcsseu euuek az esetlen tiatal 
embernek, mikor először uiegjeleut előttüa. A 
nevetést szegéuy annyira a szivére vette, hogy 
feléje se mert nézni többet a papiaknak, a miért 
aztan a tiszteletes haragudott meg ra és elke
resztelte neveletlen fráternak.

A jegyző szeuvedélyes vadasz volt. Mikor 
egyszer puskával a vállán neki indult az erdő

nek, az ujdousült kantor kihajolt az ablakon s 
jó szerencsét kívánt neki Persze hogy a nóta 
rius ettől a pereztöl kezdve esküdt ellensége 
lett neki.

Vau a taiuöan (azaz c*ak volt; isten nyu- 
gasztalja szegeuyt.) egy kasznár is; annak volt 
egy felesége (azaz most is megvan ; hogy az 
isten nyugosztalna szegényt !). A kasznár nagyon 
jól megtért volna vele, meg talau olykor egy 
kis kvaterkara is meghívja, de az asszony, az asz- 
szony ! Szegény kantor máig se tudja, hogy mit 
véthetett ueki, a miért olyau kegyetlenül gyűlöli 
Megpróbálta egyszer kiengesztelni, s névnapjára 
a talu dalárdáját odaállította az ablak elé. Szép, 
ábrándos nyári éjszaka volt, s a kantor egész 
biztosra vette, hogy a szerenád a legfényesebb 
hatást éri el. De oh latum, a dalárda csak egyet
len nótát tudott s azt fújta el az ünnepelt ab* 

i laka alatt : „Sajó kutyám, jaj, de mélyen aluszol.*4 
Azt fölösleges is említeni, hogy a másik pillanat
ban egy korsó víz zúdult a tisztelt dalárda te
jére, s egy akóra való szitok a kámor nyakába.

Nem tudom, abban a pillanatban melyik 
j télnek esett kellometlenehbül a váratlan zuhany: 
i a dalárdistakuak-e vagy a szegény kautoruaa,
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1891-ik év végén városuuk összes utczái- 

oak hossza volt 39 502 kilométer.
Makadam-burkolat volt összesen 9.917 kai. 

a belvárosban 5.281 km. Törtkö-kövezet volt 
ôsszeseu 9.061 km. a belvárosban 6.407 km. Fél* 
koczkakő burkolat volt összesen 0.711 km. a bel* 
városban 0.841 km. Vörös koczkakő burkolat 
volt össszeseu 0.841 km. a belvrosbau 0.841 
km. Aszfalt-burkolat volt összesen 0.419 km. a 
belvárosban 0.419 km. Burkolt utczák összes 
hossza volt összesen 20.940 km. a belvárosban 
13.659 km. Burkolatlanok összes hossza volt 
összesen 18.553 km. a belvárosban 3 035 km.

Közterünk mindannyi burkolatlan.
Az a s z f a 1 t-burkolat egészségi és köz- 

tisztasági szempontból a legjobb, mert áthathat- 
lansága miatt megóvja a talajt mindennemű 
szennyezéstől és a lakosságot is a szennyes talaj 
kipárolgásaitól, könnyen fülinosható, port nem 
termel ; csak az a fogyatkozása, hogy a lovak, 
ha nedves, köunyeu csúsznak rajta, miért is 
lejtős utczáinkban nem lehet alkalmazni, ellen
ben a keletről nyugatra nyúló vízszintes utczák- 
nak ilynemű burkolása nagyon kiváuatos volna. 
Anyaga nem porlik, a kocsiközlekedés zajt nem 
okoz rajta, miért is közönségünk az aszfaltos 
főutczában tartja most esteli sétáit, ott valósá 
gos korzó fejlődött. Nagy dicséretet érdemel 
hatóságunk ama bölcs határozata, mely szerint 
azon háztulajdonosokat, kik aszfalttal burkolják 
a házuk elejét, e tekintetben tetemes kedvez
ményben részesíti.

A milyen fényes a köztisztasági állapot 
az aszfalt-burkolatú utczakban, hol a söprés, 
öntözés kifogástalan, a hulladékokat is többször 
napjában az utczán elhelyezett födött tartókba 
gyűjtik ; éppen olyan sauyarúk a m a k a d a m *  
burkolattal ellátott utczák köztisztasági viszonyai, 
mely burkolat, elég sajnós, olcsósága miatt ép
pen a leguagyobb forgalommal biró utczákat 
hódította el. Tömérdek nagy, néha 3 czentimé- 
ter vastag porréteg lepi el száraz időszakban 
az Országutat, kereskedelmi forgalmuuk legélén
kebb és leghosszabb utczáját, és a fölszínes lo
csolás, mely háromszor napjábau csakis a vasúti 
pályaházhoz vivő részen történik, korántsem ké
pes a port leverni, úgy hogy járó-kelők nagy 
része kendőt vesz szája elé, hogy magát a po
ros levegőtől megvédje. Esős időben pedig, kü
lönösen öszszel, a ki városunkban járt, látta azt 
a sártengert, mely a közlekedést megnehezíti, 
a kivájt utakbau lévő lyukak és gödrök miatt,
néha a forgalmat meg is akasztja. Állatvédő 
egyesületek ide jertek, itt akad elég muukátok !
Állatvédő-egyesület helyett bognár, kovács és 
rokkant ló van bőviben, mert valóságos kocsi- 
routó és lenyúzó a mi koczkakő-burkolatunk is. 
A ki egyszer kocsin végig járt az ilyen utczán, 
pl. a Ferencziek, utczáján, annak jó tüdeje és 
erős csontjai legyenek és baleset ellen biztosítva 
legyen.

(Folytatása köv.)

— (A  temető ünnepe.) A kegyelet 
lángjai — mint miudeu évben— az idén is ki- 
gyúltak Mindenszentek estéjén a két temetöbeu. 
A hivalkodás kisebb volt az idén, s úgy látszik 
lassan alább hagynak ezzel a kegyeletien ver
senyzéssel ; de annál nagyobb volt a sírok 
száma, melyeket az itthon maradottak a másvi
lágra költözött szeretettcik emlékére megszen
telték koszorúval és mécsvilággal. A sirhalmok 
szaporodnak évről évre, s szinte ijesztő az a 
zsibongó é l e t ,  mely a h o l t a k  b i r o d a l 
m á b a n  mindig élénkebb lesz. Ma már a te 
metö toldalékai tán népesebbek, mint a régi 
sirkertek. Nem kertek már ezek, —  valóságos 
uradalmai a kaszás földbirtokosnak. A néptömeg, 
mely a temetőket fölkereste, majdnem áttörhe- 
tétlen volt, s ugyancsak kemény dolga akadt a 
bejáratokhoz állított rendőröknek, hogy a tolon 
gást csak némikép is enyhitsék ; ezt a muuká 
jukat különben még megszaporitotta a rendőr 
főkapitány azon reudelete, mely a 12 éven alól 
levő gyermekeket, a difteritisz-járványra való 
tekintettel, kizárta a temetőből. A szülök — bár 
a lapok és a fali hirdetések Bőt dobszó utjáu 
is kellőleg közhírré tették a rendeletet — mégis 
tömegesen hozták el apró gyermekeiket, akiket 
a rendőrök nem engedtek a temetőbe. Különö
sen az értelmetlen s erőszakoskodó köznép, mely 
gyönyörűségét találja a hatósági intézkedések 
semmibe vevésében, — okozott sok bajt a rend
őrségnek. Így a rendeletnek semmi haszna se 
lett ; mert ha nem is engedték a gyermekeket 
a temetőbe, ott szorongtak azok nagy csopor
tokban a kapuk előtt, lesve, hogy egy megvi- 
gyázatlan pillanatban mégis besurranhassanak. 
Hát bizony igy is csak együtt volt az a sok 
gyerek, akikről nem igen lehet tudni, vájjon 
nem hozták e már magukkal a bajt, s nem ter 
jesztették-e el — ha nem is temetőben, hát a 
falakon kívül ?

— (A  difteritisz Pécsett) komoly 
gondokat okoz a hatóságnak s a főorvosi hiva
talnak. A betegség nem annyira az iskolába 
járó, mint inkább a 6 éven alul levő gyerme 
kék közt terjed. A hatóságnak tőgondját az 
iskolásgyermekek megvédése képezi, s a tiszti 
főorvos javaslatai értelmében minden lehetőt 
megtesz, hogy a betegségnek az iskolák ne le
gyenek terjesztői. Ebben úgy járunk el, hogy 
az iskolaigazgatók bejelentő czédulakat kapnak, 
s a beteguek jelentett gyermek szülője kap egy 
ilyen jelentő levelet, ezt tartozik azzal az or
vossal aláíratni, aki a kis beteget gyógyítja. 
Az orvos rájegyzi a betegség nemét s azt a 
megjegyzést, vájjon a betegség ragadós-e s igy 
a beteget el kell e különíteni ? E jelentést a 
szülő átadja az iskola-igazgatónak, ki viszont a 
tiszti orvosi hivatalnak tesz jelentést. Erre az 
illető kerületi orvos nyomban kimegy a beje
lentő levélen töljegyzett házhoz s fölülvizsgálja

az egészségügyi intézkedéseket. Ilyen módou 
lehető tökéletességgel ellenőrzik az egészségügyi 
állapotot, melyről naponta teljes képet kap a 
hatóság.

— (Óvóintésetek fölállítása P é
csett.) Az óvodakötelezettségről szóló törvény 
szerint a városnak mielőbb föl kell állítani több 
óvóintézetet, illetőleg gyermekmenedékhelyet. A 
minap említettük, hogy a szigeti külvárosban 
már kiszemelték a helyet az ottaui népiskola 
telkén; a legutóbbi iskolaszéki ülésen pedig 
elhatározták, hogy a szigeti külvárosié kívül fo
kozatosan létesítenek egy-egy menedékhazat a 
belvárosban a kálváriái környék számára, a 
bányatelepen, s később a fölső vámházuteza vé
gén. A belvárosban egy év múltán föl lesz állít
ható a menedékbáz, még pedig akként, hogy a 
Matessa-lelenczbáz javára több jótékouy nő te
kintélyes összeget gyűjtött s a Matessa-ház mel
lett levő telket megvásárolva arra épületet akar
nak emeltetni a lelenczház kibővítésére. Ez 
építéshez a város hozzájárul s e réven előnyö
sebben jut a gyermekmeuedékházhoz, mintha 
külön kellene építkeznie. Ide járnának aztan a 
kálvária környékén lakó munkások gyermekei 
A bányatelepen egy időben már volt ilyen óvó
intézet ; a dunai gőzhajós társaságot tehát föl 
fogják szólítani, hogy járuljon az intézet létesí
téséhez azzal, hogy e czélra adja át a régi 
épületet s adja meg a szükséges fűtőanyagot. 
A fölső vámházutezában egyelőre még nem forog
fönn a szükség az Ágoston-téri menedékház 
mellett újabb intézetre ; ha majd a meglevő ki
csinek bizonyul, majd akkor is föl lehet állítani 
az újabbat.

— (A  M ecsek-egylet) a legutóbbi vá- 
lasztmáuyi ülésen elhatározta, hogy a Kardos- 
utat befásittatja. A tavaly-téli péntek-estéket a 
Mecsek-egylet ismét folytatja a „Nádoru fogadó 
étkező termében, ahol azelőtt is éléuk diskussziók 
fejlődtek az egylet életműködésének mikéntje 
körül. N a g y  Jenő megyei ügyész 50 forinttal 
az egylet örökös tagjai közé lépett.

— (E lfogott bankóhamisitó ban
da.) A toluamegyei baukóhamisitök még mindig 
uem vesztették el a kedvüket, pedig ugyancsak 
egymásután vesztenek rajt ezen az áldatlan mes
terségen. Tolnamegyében a bankóhamisitás ba- 
czillusa dühöng s szedi áldozatait, akiket elkü
lönített járványbörtönökbe szállítanak, nehogy 
inficziálják a környéket. S íme mégis behurczol- 
ták ezt a ragadós betegséget ide hozzánk is. A 
szegény „Fehér farkasu korcsma járta meg vele, 
már t. i. a gazdája, Tót Ferdtuáud éa a fele 
sége. Úgy történt, hogy Bogár János decsi, Bakó 
János öcsényi, Korsós István pilisi, Bádai János 
báttaszéki atyafiak és Molnár József patacsi 
molnár kompániában igyekvének meggazdagodni, 
amit hamisbankó-préssel gondolának elérni. Ezt 
a prést eladták Pécsett Tótnéuak, a „Fehér 
farkasához czimzett szállókorcsma tulajdonosnö- 
jének, aki 100 forint foglalót is adott már a 
később kifizetendő 3000 forint biztositékaképen.

de az bizonyos, hogy az énekesek másnapra 
már el is felejtették a váratlan tust, a szegény 
kántor pedig még éveken át érezte a kegyetlen 
szidásnak az átkát, mert a kasznárné sohasem 
feleitette el a névnapi szerenádot, s csípős nyel
vével soha meg nem szűnt üldözni.

És mégis . . .  most, mikor az öreg meghalt, 
bizony mondom, hogy az egész falu ritt a teme 
tésén, s mindenki csak azt mondta, hogy ilyen 
embert Kercseliget többé nem talál

Mi lehet ennek az oka? Miféle boszorkány
sággal tudta ez az ember mégis úgy 1 kényé- 
rezni az egész falut, hogy a halálát mindenki 
megsirassa ?

Nagyon egyszerűen.
Elment minden keresztelőre, disznótorra és 

lakodalomra, akár hítták, akár uem, s mindegyi
ken olyau ékes fölköszöntőt gabalyitott a házi 
gazda egészségére, hogy a nép meuten megsze
rette s uton-utfélen dicsérgette az ö aranyos 
szavú kántorját.

A diákjainak a szeretetét már kissé ne
hezebb volt megnyernie, mint a gazdákét; ha
nem egy két életre való reformot hozott be, a 
mikért aztán mind rajongó hívei lettüuk. Hiába,

az ifjúságban van a legtöbb előszeretet a refor
mok iránt !

A legéletrevalóbb újítása az volt, hogy 
eltörölte a nádpálezázást, s helyette a rosszakat 
avval büntette, hogy — a gézeugúzság fokához 
képest —  szalonnát, sonkát vagy tojást hozatott
velük hazulról.

A tanulást uem tartotta életbe vágó föl
adatnak, s szívesen elengedte, ha a leczkét uem 
tudtuk ; hanem a tornát aunál fontosabbnak 
mondta, s azért egész uap vágatott föl velünk 
fát, s hordatott vizet a konyhájára. Nagyon ter 
mészetes aztán, hogy minden iskolasgyerek tűzbe- 
vizbe képes lett volua menüi érte.

A kikkel eleinte anuyi baja volt: jegy- 
zöéken, tiszteleteséken, kasznárékon is fölül- 
kerekedett.

Követválasztás jött ránk, s két pesti úr 
veszekedett azon, hogy melyiknek kellene inkább 
Kercseligetet képviselnie. A jegyző, kasznár meg 
a tiszteleíes az egyiknek fogta pártját s eskü- 
düztek, hogy az övék lösz a diadal: a kántor 
csak azért is a másikhoz szegődött s az egész 
falu népét úgy magához tudta édesgetni, hogy 
a jegyzöék pártja csúfosan megbukott ; ráadásul 
még ki is verték őket a faluból.

Ekkor vették csak észre a többiek, hogy 
az új kántor mennyire belefészkelte magát a 
nép grácziájába, s hiába agyarkodtak ellene, a 
nyeregből ki nem tudták többet ütni. A ható
sághoz egyre érkeztek a besugások, hogy a mi 
mesterünk ilyen olyan haszontalanul teszi meg a 
dolgát, a gyerekeket rosszra tanítja : hanem ha 
csak egy szál bélyegnyaló hivatalnokocskát küld
tek is a városból hozzánk az ügyet megvizsgálni, 
azt az iskolaszék olyan szépen kiebrudalta a 
faluból, hogy többet be nem merte tenni a lábát.

A kántor azonközben sorrajárt mindenkit 
és keservesen panaszkodott, hogy őt azért üldö
zik, mert becsületesen megfelel a kötelességének 
s nem nevel pernahajdereket a falusi gyerekekből.

Egész Kercsel'get szive megesett a szeren
csétlenen, s azóta még jobbau szerettük mind
nyájan.

A csizmadia büszke volt rá, mert ő fedezte 
föl ezt a jeles embert, a falu meg büszke volt 
csizmadiájára, s ennek megint csak a kántor 
látta hasznát.

Teguap temették, megsirattuk mindnyájan, 
s avval a gondolattal tettük sírba, hogy ilyen 
kitűnő, derék tanítót többet nem kapunk soha.

I n d i g ó - p i n t y .
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A üamisbaukó-kouzorcziumot azonban a tolna- 
megyei cseudőraég kiszimatolta n uiiudeu egyes 
tagját elcsípte. Ezek aztau kivallották, bogy a 
prést eladtak a budai külvárosi temetőhöz ve
zető út és az országút sarkáu levő „Fehér 
laikus" korcsma tulajdonosának. A pécsi rend
őrség tehat a cseudőrség megkeresésere héttőn 
este kutatui kezdett. Eltogta Tót korcsmárost és 
a telcségét, akik beismerték, hogy a prés náluk 
volt, de „ c s a k  ú g y "  hozták oda s maguk a 
baukócaiuálók dobtak a Balokauy-tóba. Kotorni 
kezdték erre a tíalokáuy tavat, de ott semmire 
se akadtak. Eközben azonban vallatóra fogták 
a korcsmalegényt, akiből kiszedegették lassan, 
hogy Tótné a prést a Balokauyutcza 55. sz. 
hazbau, egyik barátnőjénél rejtette el. A rend
őrség ott meg is találta az egyszerű autograt- 
gepet, melynek a lemezén rajta volt az e g y  
l o r i n t o s —  egyia telének a rajza. Ebből is 
latszik, bog) az a gép tulajdouképen nem ha 
misitu masina, mindössze az a valószínű, hogy 
csak csalásra haszualtak föl, amennyiben gazda 
godui szerető emberek ostobaságát fölhasználva 
beleugrattak őket a baudaba való belépésre, 
ami természetesen auyagi hozzájárulás nélkül 
nem eshetett meg, s a csaló ebből a pénzből 
éldegélt. Most pedig a gépet értékesítettek egy 
másik tajekozatlau áldozatnál, aki soha ez élet
ben nem tudott volna azon a gépén forintosokat 
csinálni, legtöljebb két oldalon egy és ugyan
olyan rajzu baukóforma valamit, holott az egy 
turiutosuak tudvalevőleg mind a két fele más : 
egyik magyar, másik nemet szövegű. A szegény 
„Fehér farkas" ilyenformán dupla verembe ke 
rűlt : előbb a csalók kezebe, aztán a törvény 
kezebe.

— (M egszüntetett utóellenőrzési 
szemle.) A honvédelmi miuiszter a m. kir. 
19 ik pécsi houvedkiegészilö paraucsuoksag meg
okolt fölterjesztese folytán, a koleraveszélyre 
való tekintettel, a f. évi honvéd ut ó e 11 e u ő r- 
z e s i szemlét s ebböi kifolyólag a különleges 
ellenőrzési szemlét is az említett parancsnokság 
körebe lartozó összes járásokra uezve megszüu 
tette. — Az 52. gy. ezred hadkiegészítési pa
rancsnoksága aia eső hadkötelesek utóelienörzesi 
szemléje is elmarad a közös hadügyminiszter 
rendeleté folytan.

— ( Ötszázéves kép m ásolata )
volt lathato a napokban a lukatai üveggyár 
pécsi raktarubau. A kép 11. Hermauu, cilli es 
zagoriai grófnak, 81avouor zag egykori baujauak 
arczkepe után készült, mely másolatot V i z k e- 
I e ty Imre nyugalmazott pénzügyi tauaesos tes
tette az ereaeti után Az eredeti arczkép a 
Józset császár allai löloszlatott pálosok kolosto
rának reiektónumabau vau. A kolostort 1401 ben 
llermauu banus alapította.

— (Olasz borok behozatala.) Az
augusztus bó 27 en elet belepte tett vamleszállitas 
napjától október bó közepéig, vagyis mástél 
hóuap alatt, Trieszten at 220,000 hektoliter, 
Fiúmén at pedig 35,000 hektoliter, összesen 
tehát 255,000 hektoliter bort hoztak be mouarchi- 
aukba Olaszországból, míg azelőtt az 1881— 18'JO. 
evekben a monarchia egesz évi összes borbe
hozatala mindössze csak 22 — 42 ezer hektoliter 
közt ingadozott.

— (Elvetett semmiségi panasz.)
A L e o p o l d  Sándornak K l e i n  Józset ellen 
nemrég Pécsett letolyt sajtópörébeu az 1 havi 
allatntogházra elitéit Klem semmiségi panaszát 
a kúria elvetette.

— ( A  j ó t é t - l é l e k .  B. Sellyéről Írjak 
lapuuknak a kővetkező levelet : Jótet lélek. A 
mai anyagias kor embere táu el sem hiszi, hogy 
ilyen valóságban is létezik. Jótét lelek, aki ál
dást jótéteményt biutve jár szerte szét. Fölke
resi a szegeuyea viskóit s a nagyok palotait 
s mindenütt csak jót tesz. Buzdít, vigasztal, se 
git s ezt teszi miud önzetlenül, csupau magától 
a nemes tönkölt keresztényi szeretetböl. Ki volna 
mas e jótét-szellem, mint T r o l l  Ferencz pre 
latú-, egyházmegyénk nemes lelkű főpapja.

Nem muiik uap, hogy jótéteményeiről nem 
hullanánk vagy nem olvasnunk. Ma Laüócsáu 
installál, holnap töiszeuteli az orosztól kápolnát, 
majd a lovasz-hetenyi templomot w mindenütt 
érzik jótevő kegyeit. Október 30-án meg Bog- 
dasau keresztszeutelesre jelenik meg ; poutitikal 
a szent misén, töiszeuteli a keresztet, tart a 
nepuez igazi népies uyelvcu szívből eredi, szív
hez szóló szavakkal, az ö utauozbatatlau s el
érhetetlen kedvességü modorúval lelkes szent 
beszédet. Azután visszatér a templomba, megál

dani két szegény embernek frigyét s ellátja 
ökot egy életre kiható jó tanácsosai.

S e korát túlhaladó fáradalom nem meríti 
ki. Templomból kijövet meglát egy szegény 
borvatasszouyt, aki piros keudöhe takar..atva 
kis ezók-mókjat, ott állott az .ijtatoskodók között.

— He, amici ! menyjünk vissza ; ez a jó 
asszony bizonyosan kis gyermeket hozott ide 
keresztelni.

Csak azutau, mikor fölvilágosítják, teszi
mosolygva megjegyzését :

— Ha már itt járok, legalább ne jártam
legyen hiába ; teszem, amit tehetek.

Ilyen embert, ilyen főpapot sokat adjon 
Isten e hazának !

— (A Jeruzsálem ! apátok.) Nálunk
is reudeseu megfordul egyuétiany exezeutrikus 
papi ember, aki keletről jöttuok moudja magat, 
h legalább is Jeruzsálemből zarándokolt ide. Hogy 
milyen visszaélések történnek a jeruzsálemi pa
pok nevében arra a B. U. a követkozőket 
írja: P é t e r v á r o t t  e uapokbau a rend
őrség elfogott egy Izhák • Kbau-lmrakh uevü 
perzsa embert, a ki a jeruzsálemi pátriárka 
küldöttének és prelátusuak hazudva magát, az 
orosz fővárosban tömérdek sok csalást követett 
el. Egy pétervari lap ez alkalomból ismerteti 
azt az örmény és perzsa földön igen elterjedt 
csalószövetkezetet. mely ugyszólvau égé z Eu
rópát elárasztja palesztiuai főpapok es szerzete
sek kepébe öltözött imposztorokkal. Ezt a jeles 
szövetkezetei Magyarorszagou sem fölösleges 
megismerni. A világi közönség uem is sejti, hogy 
a katolikus papságot mennyi szentföldi, kaldeai 
és egyéb egzótikus keleti zarándok zaklatja. 
Nagyszabású csaló, az igaz, ritkáu akad közöl
tük. A nagy többség megelégszik csekélyebb 
zsakmáuyuyal is, minő egy pár forint vagy egy 
egy jó ebéd. De nem mondunk sokat, ba azt 
állítjuk, bogy Magyarorszagou allaudóau négy öt 
ilyen keleti „szerzetes" elö^ködik a vendégsze
rető és mi rosszat sem sejtő papságon. Holott 
ezek a ravasz örmények es perzsák egesz mes 
terségszerUen vándorolnak Európán végig, épp 
úgy, mint a drótostótok, kivéve, hogy uem u.y 
becsületesen. Otthou khacsakog-okuak (csalód
nak) nevezik magukat a ezéh tagjai és halom 
osztályuk van : a pouer arnok-ok, vagyis vén 
csalók, az isztik pouer arnok-ok a fiatal kez
dők és a pouer etok-ok, a kérnék, a km a 
működésnek kedvező helyeket előre kLziuiaiol- 
jak. A khacsakog ok megnövesztik szakalu^at, 
reverendát ülteuek, azzal nekivaguak a világnak. 
Oroszországban azt hitetik el az emberekkel, 
hogy a sziuai hegyi igumen küldöttei; katoliku
sok között pedig a jeruzsálemi pátriárka meg- 
bizottainak hazu.iják magukat. Visszatérve Eu
rópából, az összeszedegetetl pénzecskéből bé
kességgel élnek holtukig az örmény hegyek kö 
zott miut derék csaladapak.

— (A  regálekártalanitási jö v e 
delem és a községek.) A rcgaiemegvaitasi 
törvény, miül tudva vau, elreudeli, hogy az 
1893-ik évtől kezdve az ailamnaa az italmercsi 
jövedékből eredő tisz'a jövedelme többet tenne, 
mint a meuuyi a kartalanitasi tőke kamatjainak 
s törlesztési járulékainak fedezésére szükséges, 
a többletből a törvényhatósági joggal bíró va
rosok 30, a rendezett tauaesu varosok 10 sza 
zalékot azon községek, melyek az ita.mérési 
jogot a kartalamtási törvény hatályba léptekor 
nemesi birtok jogán, kiváltság alapjau, mint jogi 
személyek és 1848-bau és azóta önjogou gya
koroltak. Ketsegteleu, hogy az italmercsi jöve
dékből eredő tmta jövedelem a jövő évben is 
jelentékenyen meg fogja haladni a kártalauitási 
töke kamat és törlesztési szükségletet és i^y 
elő fog állani a varosokra és községekre nézve 
a részesedésűéi esete. Tekintettel azonban arra, 
hogy a leszámolás nem eszközölnetö a dolog 
természeténél fogva oly idöbeu, hogy a kivetés 
még 1803 ban megtörténhessék, a városok és 
községek részesedési járuléka csak 1804-ben 
fogjak kifizetni.

— (Adó helyett gabona.) Az orosz 
kormány atyai gondoskodással viseltetik a szegény 
nép liant, mikor az — adóról van szó. Az idei 
rósz termes miatt i. i. ismét éhség lényégét 
Oroszországban, s azért a kormauy, hogy a ué- 
pet visszatart a a gabona elhamarkodott eladá
sát-'1, hajlandó készpénz helyett megfelelő meuy- 
uyisegü gabnuat elfogadni adó gyauaut. Az igy 
befolyt gabonát raktárakba helyezik.

A z Ehrenstein-RAtter-féle hang
verseny, közbejött akadaly folytán deczern- 
bér hóra marad. Az eddig eszközölt előjegyzé
sek azon időre érvényesek

Éden színház. Holnap vasárnap és 
utáua következő hétfőn és keddeu a Hattyú 
nagyterméből}, az Édeu színház tart előadáso
kat, a katoua zenekar közreműködése mellett. 
Bővebb értesítést a lapunkban közölt hirdetés
ben talál a/, olvasó közönség.

K örjegyzők  figyelm ébe.
Italmérési kérvény és erkölcsi bizo

nyítvány nyomtatványok kaphatók Taizs 
józsef könyvnyomdájában Pécsett.

!

Ü V É S Z E T , IR O D A L O M .
* M agyarország földbirtokosai.

Régi vágya az már úgy termelő miut kereskedő 
köreinknek, hogy megbízható adatok alapján 
bírják Magyarország földbirtokosainak névjegy
zékét, s nemcsak jioutos czirnét a földtulajdono
soknak, de azt is, hogy kinek mennyi és minő 
kultúra alatt álló földje vau. —  Az országos 
magyar gazdasági egyesület is többszörösen tett 
lépéseket e czimtár megszerzése érdekeben, 
aminek egybeállítása nagy fáradságba kerül. A 
nemrég elhunyt Dr. S z o n t a g h  A l b e r t  kir. 
tanácsos a földművelési minisztérium megbízása 
bői egybeállitotta a kötött forgalmú birtokok 
jegyzékét s ez alkalmat haszualta föl arra, hogy 
a kataszteri és telekkönyvi adatok alapján egybe- 
állitsa megyék, járások és községenként a 100 
holdon fölüli birtokosok jegyzékét, fóltünietve 
az illetők utolsó postáját s azt, hogy nienuyi 
szántóföld, rét, szőlő, legelő, erdő, nádas stb. 
vau birtokukban. — Dr. S z o n t a g h  A l b e r t  
elhunvtávsl a munkálatot B a r o s s  K á r o l y  
az országos magyar gazdasági egyesület titkára 
vette ut és reudezi sajtó ala. —  A hivatalos 
adatok alapjau készült terjedelmes munkára, 
amely eddig töldbii tokosaink egyedüli hiteles 
névsorát képezi, fölhívjuk termelő és üzleti kö
reink figyelmét. — Bolti ára 15 írt lösz, de okt. 
hó 15 éig eszközölt előfizetés útján 10 írtért 
megszerezhető „Magyarország földbirtokosai" ki- 
adóbivatalauál Budapest. (Köztelek).

* K n orr A lajos „Önügyvédje'
Ö t ö d i k  teljesen átdolgozott es javított kia
dásban jelenik meg itj. N a g e l  Ottó küuyvke 
reskedö kiadásúban (Budapest, MuzeumkÖrut a 
Nemzeti színház berhazabau) E mindég keresett 
kézikönyv első füzetében a szerző, a k ö z j o g i 
részt kezdi ismertein* ; nevezetesen a törvény
hozó hatalmat, a förendikar szervezetét, közli 
a főrendiházi tagságra jogosított csaladok név
sorát ; a képviselő valas/.'us szabályait, a vá
lasztói jogosultságot megállapító törvényes intéz 
kedéseket; ismerteti a képviselöhaz szervezetet; 
a törvények uiairdeteseiiek módját, és a dele- 
gatiók szervezetét és tárgva'ásáuak módját. Ez
után áttér a végrehajtó hatalom kezelésének 
ismertetésere ; meghatározza a végrehajtó hata
lom fogaimat, meguevezi ,az euuek gyakorlatúra 
hivatott közegeket ; ismerteti a m. kir, miui»z- 
teriuiu teendőit, az egyes miniszterek jogait es 
kötelességeit, a minisztérium szervezetét is külöuö 
scii uiiudeu egyes minisztériumok Ugybeosztasat. 
és ügyosztályainak ügykörét, az államvevöszék 
hatásköréi és a közös hormauybutóságokat, a 
közös külügymiuisztérium és pénzügyminiszteri 
írni ügykörét. A 2 m tüzet a közös kormányba- 
tósagok fehorolása mellett ismerteti a közős 
hadügyminisztérium hatáskörét, a közös állatni 
számvevőszék felalli'asauak és a kabineti iroda 
müaüdési köréi. Ezutau a szerző áttér a t ö r 
v é n y h a t ó s á g o k  ismertetésére, felsorolja 
a megyei és törvényhatósági joggal ruházott 
városi törvényhatóságokat özek jogi természetet, 
szervezetét, a törvényhatósági bizottság szerve
zetét es hatáskörét, a küzigazgatasi bizottságot 
es leendőit a kozigazgaias tereu, teeudöit mint 
fegyelmi hatóságnak, viszonyát az államhoz és 
törvényhatósághoz, tagjainak kötelezettségét és 
felelősségét ; az árvaszék hatáskörét ; ismerteti 
a főügyész, törvényhatósági közegeknek, az aiis 
pauuak, jegyzőknek, a polgármesternek tecu 
doit, a lörvéflykatór-agok különös jogait a megyei 
pótadó kivetése tekiutetebeu ; a bizottsági tagok 
felelősegét és a legyeim' eljárás szabályait. A 
k ö z s é g e k  czitnü czikkben a községek jogter-



mészetének elöadasa mellett )MUi<>rteti a közsé
gek hatáskörét ; a községi képviselő testületnek, 
községi elöljáróságnak szervezetét, a/, elöljáró
ság felelőségét, a fegyelmi községi háztartás 
es községi adók kivetésének, pénztári kezelés 
es szauivetel szabályait, valamint a községek 
atalaki ásauak módját. A III ik fejezet a b í r ó i  
h a t a l m a t  tárgyalja nevezet *scu felsorolja az 
első folyamodása bíróságokat, ismerteti a kir. 
jarasbirósaguak szervezetét, hatáskörét ; a kir. 
törvényszékek szervezetét és hatáskörét, különö
sen a kir. törvényszékeknek hatáskörét sajtó 
ügyekbeu banya ügyekben ; a fiumei kir. tör
vényszék hatáskörét, a budapesti kir. kereske
delmi és váltó-törvényszék szervezetét és ha
táskörét ; a kisebb peresügyi bíráskodást, eme 
bíróságok kataskörd, a községi bíráskodást ; 
felsorolja az Ugybiró9ágokat, kivéte es bírósa
gokat és a különleges bíróságok közül ismerteti 
az osztrák in. bauk választott bíróságának szer
vezetét és hatáskörét- Az „Öuügyvéd" kapható 
füzetenként, egy-egy füzet 30 kr. Előfizetés ut 
jau 9 íüzet 2.70, 18 ÍUzet 5.40.

K Ö Z G A Z D A S Á G .
A  term ésadatok beszerzése- A

töldmiveiési miniszter legközelebb úgy a gaz
dasági tudósitók, miut a közgazdasagi előadók
hoz reudeletet bocsátott ki, melybeu a téuyle- 
ges termésadatok pontos beszolgáltatására kéri 
fel őket.

— A  pécsi sertéshizlaldában okt
hó 20-au a sertés állomány: 618 drb. kövér, 
1307 drb. félkövér 695 drb. sovány, 93 drb.
süldő sertés. Árak : kövér válogatott minőség 
szerint 42—44 kr. kilogrammonként, pároukéuti 
45 kilogramm élet leszámítássá! ; süldők 32 — 36 
kr. kilogrammonként élösulybau. Kukoricza 5 trí 
— kr. m.-n»., Árpa 5 írt 40 kr. m.-rn. Darálás 
60 kr. m.-m.

S Z E R K E S Z T Ő I Ü Z E N E T E K .
M. G y. B e r e m e n  d. A túra levél pom 

pas, jön a Jaukóbau. Vers dolgában kissé ké
nyesek vagyunk. Vidéki tudósításokat szíveseb
ben veuuéuk.

B e n e. Ami az elsőt illeti : legyen meg 
az ön akaratja ; bár efféléket nem szívesen te
szünk. Mert inig egyrészt a mérleg ellenkező 
serpenyőjébe többet tudnánk vetni, mint ön és 
bárki az iuncnsőbe, addig másrészt uz efféle 
közlések rosszakaratú gyauusitgatasra adnak bő 
anyagot, rniuina nekünk érdekünkben állaua ily 
közlemények megjelentetése. No de hat ez egy
szer eltekiutüuk ettől a két körülménytől s ön 
uek kedvére cselekszünk. — A másodiknak a 
folytatását várja a Jankó.

C s. G y. Miután out idegessé teszi a vá
rakozás, kijelentjük, hogy minket nem tesz azokká 

mi szépségesen meg fogjuk várni, inig az Eiiz 
lovagjára sor kerül, s hasoulóra kérjük fül önt 
in. Merengése nehézkes, első kísérletnek azoubuu 
megjárja. Leveléuck utolsó sorai szerint csele 
k ed tünk.

B. L. B p e s t. A Ricardo muukajanak 
mar akadt gazdája. Hogy ki, azt nem tudjuk ; 
de valaki szépségesen magához csábította a tu 
dós professzort, mielőtt a szerkesztő maga te
hette volna ezt ; mivelhogy ő maga is nagy 
megbecsüléssel zarla volna könyvszekrényébe a 
«terek és hasznos munkát. A rigmusok mar vart
személyiségek voltak. Épp kézhez vételük nap
ján sóhajtottuuk utánuk. Nem igy Írjuk : „fö
lözte felu, hanem „fedezte föl." És pedig azért, 
mert a „födöztc tel" hol az első szót a ménte
lepek szó ara viudikaija magának ; a második
w.u pedig uekünk nem kell úgy, hanem amúgy.

0 •

U. F. 8 á r e g r c s. On a második, aki
• •

halottak napi ezikkulylye! állított he. Ou a ma 
fcodik, akiét jövőre kelle elteuuüuk, miután az 
‘ síiét se vehettük bele a két ünnep miatt csak 
boványau szerkesztett számba.

—  H átralékos elöflzetőin-

1 Í92. november 5-én. P E G á l  F I G Y E L Ő  

N Y Í L T - T E R . * )

Nyilatkozat.
Alulírott intézet at. ez. közönségnek becses 

tudomására hozza, hogy \V ra n  its  G y ö r g y  
ezen intézettől megvált, —  ennélfogva e/.eu in
tézet nevére semminemű felvételeket, vagy be
vételeket sem eszközölhet.

Egyszersmind tisztelettel kérjük az eddigi 
uagyrabecsült bizalmat továbbra is ezen intézet 
irányában fenntartani,

alázatos szolgája,
„Concordia"

első pécsi temetkezési intézet 
Pécsett, kis tér 11. sz.

Vil'amos órák
saját talaluiáuyu öufelliuzó szabályzóval, me
lyek bárom évi működésük óla a legnagyobb 
elismerésben részesülnek, bármily kiváut nagy
ságban és szekrényben. A villaui-tdep töltése 
2 és fél évre elegendő, az ujabbi töltés 21/, 
évi időtartamra csak 40 krb i kerül. Úgyszintén 
minden fajta f a l i  és z s e b ó r á k  teljes jót
állás és legolcsóbb árért kaphatók a készítő

Walla Ferencz
elektrotechnikai órasual

Pécsett, budai fö-uteza 4. sz.
Legjobb hírben álló javítási műbél}'.

4*
•X

Egy valódi Köszönet-nyilvánítás.

Steiner készitményii h e g e d ű
jutányos áron eladó.

P e r e z  el - u te z a  23. sz.

Fogadják mindazok, a kik sze
retett

gyermekünk

Ezen rovat alatt megjelentekért nem váUal 
felelősséget A szerk.

elhunyta alkalmából részvétüket ki
fejezni, a ravatalra koszorút he
lyezni és a temetésen megjelenni 
szívesek voltak, ez úton is hálás 
küszönetünket.

Herbert J. és neje.
La p ( u 1 aj d o  n o s :

NAGY FERENCZ.
Felelős szerkesztő :

HAKSCH LAJOS.

I l  i  r  cl < a €

Vasárnap november hó 6 -án, héttön 7-én és kedden 8 -án

l i ú i ' o n i  H A fc y
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I tariatik a cs. és kir. 52- gyalogezred zenekarának közreműködésével.
Miután az Eden-előadás Magyarország minden nagyobb városában, legutóbb Bécsben 
es Budapesten 2 hónapig páratlan sikerrel szerepelt, helyben is szerencsés lesz összes

díszletei, ielszerelesei és készülékéivé! válogatott előadást rendezni.

Y U M T U M
T b c  O rigin al M ikado

J O N G L E U S .

1? f'frvK
I

E
V
■ •h
i

L' f■U
a lég korifeája. |

A legújabb styl szerint berendezett fantasztikus és mistikus előadások a titokzatosság és csői - 
latosHÚg egész birodalmat telkarolják lOOü nél több mutatványaikkal E eukivül több u:áuozliath.

két tisztelettel kérjük, m iszerint 
tartozásaikat m inél előbb küld-
• • .  H ■■■■■ . <■■■  ■ m r m  m ■ ■  .  ■ ■ ■  i ■■ il    —  ■ “  — ' «' ■'  ■ ■■ —

jé k  be, nehogy kénytelenek le 
gyünk a lap további küldését* —— nH..« .#• .>«.«. .• » * — • * » . » . .w-
beszüntetni.

itt még nem látott

adatik elő, és pedig: Utazás a lehetetleuségen át. A modem paradicsom. Styria stb. Továbbá 
pompás jelenetek, varázsképek, imponáló készítményekkel és változásokkal. Az óriási csodaképeü 
(jelmercsoportok). Kirándulás *k a född körül villámvonatokon. Természeti tünemények. Fáta morgana.

I j  ! !

Stroubaika
a perzsiai kunyhó.

Feltűnést keltő újdonságok:

N agy

Ballet divertissiment

t ’ i ! !

Legújabb
senzációs Striky

egy élő lónak eltűnése k<* 
•cwiHual fi közönség szeme 

előtt nyílt wzitipadon.
Viharos tettessel fogadta-

tott.

H elyárak  : Támlaszék 1 frt Körszék 80 kr. Zártszék 60 kr. Földszintiálló
hely 40 kr. Deák és katonajegy 30 kr. K arzat 20 kr.

Jegyek el..re válthatók 9— 12 óra és 3—5 óra a Hattyú nagytermében.
Pénztárnyitás 6 órakor. Kezdete 7 órakor.
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PÉCSI  FI GYELŐ.
Egy jó  karban lévő

üvegezett határ
jutányos áron eladó.
Pécsett, m akár-utcza 3 0 - ik  sz.

Felhívás.

N álam  m inden csa k  95 k r
] bronz óra, pontos szabályozású 
jól járó belszerkezettel 95 kr.
1 aranyozott óraláncz, finom tö
mör disz csiingelékkel 95 kr.
VJA nagyságú, finom, meleg téli 
nói nagykendő rojtokkal 95 kr.
1 téli sapka, göndör selyem asz- 
trakán imitátióból bélelve. 95 kr.
12 darab zsebkendő, finom szines 
szegély., megfelelő nagyok 95 kr.
1 drb selyem fejre való kendő, 
minden színben 95 kr.
1 murajték pipa, debreczeni, makra 
csikós, Rákóczi alakú csak 95 kr.
1 valódi tajték szivar- és cigaietta- 
szipka bársony tokban 95 kj.
6 pár íérfii-hari*ya, meleg, téli, 
erős és tartós minówégii 95 kr.
G asztalkendő, fehérvagy szines 
kivitelben, kellő nagys. 95. kr.
6 törülköző, erős szövésű, méter 
hosszú fehérített minőség 95 kr.
1 drb. fin, abrosz v. asztalterítő, 
fehér v. szines kivitelben 95 kr.
1 div. kiállítású szép színű kész 
nagy Agy térit > rojtokkal 95 kr.
2 drb szép nagy szalon gyertya- 
tart ó, fin. britt.% ezüst kivit. 95 kr.
6 drb evőkanál, Örökké mint az 
ezüst maradó, Phőnixből 95 kr.
G drb villa, örökké mint az ezüst 
fehér maradó, Phőnixből 95 kr.
3 drb asztali kés, erős, tartós, 
aczél penge, ezüstös nyéllel 95 kr.
12 drb kávéskanál hasonló 95 kr.
1 drb levesszedő nagy kanál 95 kr#
1 nói alsószoknva. meleg téli. disz 
kötésű kivitelben csíkokkal 95 kr.

Megrendelések posta* után vétel 
mellett azonnal eszközöltetnek, 
meg nem felelőért a pénz vissza- 
adatik. Egyedüli ezég :

„Fekete* bécsi ipartelepe
W ie n , V .,  R iid ig e r -u tc za  1 2 6

Legkényelm esebb m egtakarítási 
mód a legnagyobb biztonság

m ellett!
A Budapesti Bankegylet r. t. értékpa- 

pirosztálya Budapest, Erzsébet té!' 19. részvény- 
töke 3.000,000 írt, takarékalap 600.000 forint, 
a Dala létesített kővetkező sorsjegytársaságok 
sorejegykönyvecskéinek megvételét ajánlja: „ D “ 
csoport, a mely 100 drb nagyállamsorsjegy 
felett rendelkezik. Tagjának száma 50. Havi 
befizetés 10 frt. „ ( i . “  csoport, a mely 216 a 
legjobb és legbiztosabb állam és magausorgje- 
gyek felett rendelkezik. Tagjainak száma csak 
25. Havi befizetés 5 frt. Mind a két csoport 
tagjai az 1860 as állainsorsjegyek, a magyar 
vörös kereszt sorsjegyek és az olasz vörös 
kereszt sorsjegyek már november 2 áii meg 
tartandó buzasbau, melyeknél fŐnyeoycremények 
356.000 frt értékben kisorsoltalak, valamint a 
magyar dij állam* és az osztrák földhitel
sorsjegyeknek november hó 15-én megtar
tandó buzásaibao 195.000 frt értékű főnyeremé
nyekkel résztvesznek. A sorsjegykönyvecskék 
már egy részlet befizetése után kiszolgáltatnak.

Ügy es képviselők kedvező feltéte
lek mellett felvétetnek.

589. szám 
1892.

fÁrverési hirdetmény.
Alulirt bírósági végrehajtó az 1881. évi 

LX. t. ez. 102. § a értelmében ezennel közhírré 
teszi, bogy a dárdai kir. járásbíróság 1892 évi 
5715 számú végzése következtében Farkas La
jos javára Bosnyák Simon elieu 145 frt s jár. 
erejéig foganatosított biztosítási végrehajtás utjáu 
fültllfoglalt és 450 írtra becsült szőlő függő ter
mésből álló ingóságok az előző és felül f'oglal- 
tatók javára is nyilvános árverésen eladatnak.

Mely árverésnek a dárdai kir. jbíróság 
6071/1892. számú végzése folytáu 145 frt tőke
követelés, ennek 1892. évi juuius bó 1. napjától 
járó 6%  kamatai és eddig összesen 54 frt 80 
krban biróilag már megállapított költségek ere
jéig Batinán alperes szőlőjében leendő eszköz 
lésére 1892. évi novem ber hó 11. nap
jának délelőtti 10 órája batáridőül kitti- 
zetik és althoz a venni szándékozók oly meg
jegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett ingó
ságok az 1881. évi LX. t. ez. 107. és 108. § a 
értelmében készpénzfizetés mellett, a legtöbbet 
igérönak becsárou alól is elfognak adatni.

Kelt Dárdán 1892. é. október hó 28. napján.
Schönberger Sámuel,

kir. jbirÓNági végrehajtó.

U‘92. november 5 éu
Egy nagyobb uradalomban i i évet 

töltött

bognár,
újévtől fogva hasonló állást keres. Szives 
megkeresések II V. 11 . alatt posteres- 
tante, Dcncsházn, viaSzigetvár küldendők.

12971. sz. 
tkv. 1892.

Pécsett, Király-ufczn 31.

Készít egyes m n fo g a k a t , valamint 
teljes m űfogsorokat, kanosuk, cellulose
s arany alappal, meglevő korona nélküli fog- 
gyökerekre csavaros mükoronákat (Stiftzahn). 
Eszközöl fogtöm éseket (plombálás) s fog
húzásokat, a legbathatósabb érzéketlenitö 
szerek igénybe vétele mellett.

Árverési hirdetmény.
A pécsi kir. törvényszék mint telekkönyvi 

hatóság közhírré teszi, hogy lieinfeld A. végre
hajtatnak özv. Krotz Jakabné végrehajtást szen
vedő elleni 949 frt. tőkekövetelés és járulékai 
iránti ügyében a pécsi kir. tszék területén levő 
Pécs sz. kir. város határában fekvő a pécsi 1462. 
sz. tjkvben 2133. bsz. 91972 sorsz. házra és 
udvartérre az árverést 750 írtban ezennel meg- 
állapított kikiáltási árban elrendelte, 8 bogy a 
fennebb megjelölt ingatlan az 1892. évi nov. 
hó 2 1 -ik napján d. e. 10 órakor a királyi 
tszék árverési helyiségében megtartandó 
nyilvános árverésen a megállapított kikiáltási 
áron alul is eladatni fog.

Árverezni szándékozók tartozuak az ingat
lan becsaráuak 10°/o, vagyis 75 irtot készpénzben 
vagy az 1881 : 60. törvényezikk 42. §-ban jel
zett árfolyammal számított és az 1881. évi nov. iió 
1 éu 3333. sz. a. kelt igazságügyminiszteri ren 
delet 8. §-ában kijelölt óvadékképes értékpa
pírban a kiküldött kezéhez letenni, avagy az 
1881 : 60. t. ez. 170. §-a értelmében a bánat
pénznek a bíróságnál előleges elhelyezéséről ki
állított szabályszerű elismervényt átszolgáltatui.

Pécsett a kir. törvszék mint tlkkvi hatóság 
1892. évi aug. bó 26. napján.

Lukrits István,
kir. törvHzőki bíró

I1 J i m  LEXIKON.
A nagy közönség bizonyára már értesült azon körülményről, hogy 

a , Pallas* irodalmi vállalat egy nagy magyar lexikont ad ki, melynek első 
kötete már a napokban megjelenik a könyvpiaczon.

A , Pallas Nagy Lexikona* úgy belső, tudományos értékére, mint 
a kiállítás diszességére nézve túl fogja szárnyalni a legjobb német és 
külföldi lexikonokat, mert mig egyrészt ezek anyagát kritikailag felhasz
nálja, másrészt azoknál újabb keletű lévén, tetemesen bővebb, teljesebb 
lesz. Megjelenik ió  nagy kötetben, 12000 szöveg-oldallal, 240 fametszetü 
melléklettel, 64 szinnyomatu képpel, 2000 szöveg-illustrátfóval és 166 
térképpel.

Egy kötet (lélbőrkötésben) 6 frt és igy az egész mű ára 96 frt.
Fölöslegesnek tartom e nélkülözhetetlen mű megszerzését hossza

sabban ajánlani. Es ez alkalommal egyedül annak közlésére szorítkozom,
hogy e ,Nagy Lexikon* kizárólagos képviseletét Pécsre és
V i d é k é r e  a , Révai Testvérek* czégtől —  e vállalat fő képviselőitől 
— sikerült elnyernem.

A jPallas Nagy Lexikona*, melynek mintakötetei nálam (a Lyceum- 
nyomda épületben) megtekinthetők, sót kívánatra házhoz is küldhetők —  
megszerezhető a bolti áron havi 1 frt 5 0  kr. részletfi
zetés m ellett, mely fizetések a póstatakarékpénztáraknál eszközlendők, 
mi által tetemes portó takarittatik meg. Oly kedvezmény, oly előnyös 
vásárlási mód és alkalom ez, mely mellett még a legszegényebb sorsú 
intelligens egyén is nehézség nélkül megszerezheti és kifizetheti e nagy
szerű művet.

Tudatom továbbá, hogy a már meglevő német, magyar vagy 
külföldi nagy lexikonok megfelelő áron megvétetnek és becseréltet
nek, mi a legjobb alkalom e drága müvektől való szabadulásra, melyekért 
eddig a külföldnek adóztunk ; méltóztassék csak az erre vonatkozó szán
dékot velem tudatni, hogy a megfelelő intézkedéseket haladéktalanul meg
lehessem.

L nagy irodalmi vállalatot a nagyközönség jóakaratú pártfogásába 
ajánlom kiváló tisztelettel

F e i l e r  M i h á l y ,
Lyceum-nyomdfi épület.

L
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Baranyavár község elöljárósága részéről közhirré tétetik, miszerint folyó évi 
iiovem ber hó 13-án délután 3 órakor a hiróhá/.ná) a község tulajdonát képező

korcsmaépület, belsőség és mészárszék helyiséggel
három egymásután következő évre, vagyis: 1893. 1894 és 1895 ik évekre nyilvános
árverés utján haszonbérbe fog adatni. A feltételek Baranyavárott a körjegyzői irodá
ban mindenkor, betekinthetők.

Kelt Baranyavárott 1892. év november hó i.-én.

W e rn e r  Ferencz, Pozsgain Péró,
körjegyző. biró.

Alúlirott Dárda község elöljárói részéről ezennel közhirré tétetik, miként a

dárdai nagyvendégfogadó, mészárszék
és a többi melléképületek belsőségi kerttel, három egymást követő évre, vagyis 1893. 
évi január hó 1 -tói 1895. évi deczember hó 31-ig Dárda községházának tanácster
meken 1892. évi november hó l(»-án d. e. 10 órakor nyilvános árverés utján bérbe 
fog adatni, a mely ideig Írásbeli ajánlatok is alulírottakhoz czimezve elfogadtatnak.

A bérleti feltételek a dárdai jegyzői irodában a hivatalos órák alatt betekint
hetők.

Kelt Dárdán, 1892. évi október hó 25-én.
Nagy G yu la , Bácsvánin Szávó

Kgyzó. bíró.

Árverési hirdetmény.
Haranya Szabolcs község részéről közhirré tétetik, hogy a községi

italmérési- óh husvágási-jog
a ezukor és szeszes italok fogyasztási adójával együtt (beleértve a bányatelepet 
is) három évre, 1893. évi január hó 1 - tői egesz 1895. évi deczember hó végéig, 1. 
évi november hó 13-án délután 2 órakor a községi biró lakában árverés utján 
bérbe adatik.

A részletes leltételek a községi bírónál bármikor megtudhatók.
Bar.-Szabolcs, 1892. novembor hó i-én.

Szolga G yörgy
biró.

GRIFFON
a legjobb szivarkapapir

kapható A l t  K i ö l i m  kereHkedéaében Pécset

12387 8z. 
tkv. 1892.Árverési hirdetmény.

A pécsi kir. törvéuyuzék uiiut tlkvi hatóság 
közhirré teszi, bugy Hamol Jáuos és társa h - 
Jani lakos végrehajtatnak Erb János hidasi 
lakós végrehajtást szenvedő elleui 2b írt 50 kr. 
tőkekövetelés és járulékai iránti végrehajtá-i 
ügyében (a pécsi kir. járásbíróság) területén lév > 
Hidas község haiarabau fekvő a hidasi 28. sz 
tjkvben I. alatt felvett tehát egybirtoktestet ké
pezö 1224, 1294, 1500, 1904, 2361, 2612, 2943, 
3206, 4253, 4451, 4616‘ 4823, és 5045 bsz. 
számok alatti fekvöségekre 1023 Írtban ezennel 
megállapított kikiáltási árban az árverést elren
delte, s hogy a (cnnebb megjelölt ingatlanok az
1892. évi november hó 22. napján d. e. 10 
órakor Hidas község házában, megtart and'* 
nyilváuos árverésen a megállapított kikiáltási 
áron alul is cladatni foguak.

Árverc/.uUszaudékozók tartoznak az ingatlanul; 
becsarának 10*/»*át, vagyis 102 Irt 30 krt kész 
péuzbcn, vagy az 1881: 60. t.-cz. 8. §-ban
jelzett á r f o l y a m m a l  számított és az 1881. 
évi uov. hó 1-én 3333. sz. a. kelt igazságügy- 
miuiszteri rendelet 8. §-ban kijelölt óvadékke- 
pes értekpapirban a kiküldött kezéhez leteuui, 
avagy az 1881. évi ? !  . ez. 170. §-a értelmébeu a 
bánatpénznek a bíróságnál elöleges elhelyezési
ről kiállított szabályszerű elismervényt atsz< - 
galtatni.

Pécsett, a kir. trvszék mint tlkönyvi batosá.. 
1892. évi augusztus hó 17. napján.

Lukrits István,
kir. törvHzéki bír«».

Van szerencsém szives tudomásul ajánlani, miszerint évek óta legjobb hírnévvel fennálló

ezukrászdám at
újabb időben a lehető legnagyobb áldozatokkal járó dús felszerelés és kitünően képzett segédszemélyzet szerződtetése 
által a kor követelményeinek megfelelő színvonalra emelve oly karba hoztam, hogy készítményeim finomságát s i le- 
tességét illetőleg e szakmabeli bármely fővárosi üzlettel vetekedni képes lévén, azon kellemes reménynek adok kife
jezést, miszerint igen tisztelt megbízóim ebbeli igényeit ezentúl még fokozottabb módon fogom kielégithetni.

Bátorkodom ennélfogva a közfigyelmet felhívni a következő különlegességeimre :

torták, konfektek, karam el csokoládé és crêm e-bonbonok, desserf és tea-sütem ények, 
franczia csokoládé, fagylalt és parfait-k. tea. rum , különféle cognac és asszú-borok.
melyeket mindig nagy választékban s friss minőségben készen tartok s ünnepélyekre nagyobb mennyiségben kívánattá 
rendelés szerint direkt készítek.

Különös figyelembe ajánlom a legfinomabb cacaoból készült saját gyártmányú csokoládét á btái- 
n u it ,  melyekkel úgy mint a legfinomabb franczia csokoládégyártmányokkal gyári áron szolgálok.

Felajánlom végül gyors és gondos szolgálataimat bármely házi vagy közünnepélyekre, úgyszintén a vidékre
is, a hová rendelés szerint mindent a legpontosabban szállítok.

Midőn az irántam eddig is tanúsított n gybecsü jóindulatért mély köszönetét mondok, kérem annak javamra 
leendő további fenntartását s maradtam kiváló tisztelettel

K irály-utcza 30



Hat aranyerem, díszkcres/.t és díszoklevelek.

G r ó f  E S T E R H Á Z Y

saját g yártm án ya ,
orvosi tekintélyek által ajánlva, felette kellemesen és jól 
izük, minőség tekintetében bármelyik franczia gyártmány- 

nyál versenyezhet, ára pedig sokkal olcsóbb.
Különlegesség:

* * * * COGNAC, -1
mely mindenütt kapható.

Cognacunk tiszta borból, idegen anyagok hozzávegyitése nélkül, franczia mód
szerint készül s ezért

járványos betegségeknél, igy kolera ellen
óvszerül sikerrel  használtatik.

A gróf Esterházy Géza féle coguacgyár
igazgatósága :

Budapest, VI. külső váczi-iit 23.

c  s15 Ví
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K é z i z á lo g k ö lc s ö n -ü z le te m m e l fe lhagyok .
Folyó évi október hó elsejétől fogva aj kölcsönügyleteket többé 

nem kötök és a nálam letett zálogokra adott lejárt kölcsönt meg nem
hosszabbíthatom.

A zálogjegy lejárati határidejétől számított három hónap múltán /
ki nem váltott zálogok, az eddig követett eljárás szerint, árverés alá 
kerülnek.

Az üzleti helyiség, G yár- és Zrin yi-u tcza  sarkán, mint eddig, 
nyitva áll délelőtt 8 — 1 2 -ig , délután 2 — 6 -ig . O

Kelt Pécsett, 1892.  szept. hó 30-án. Js
WEISS J. üzlettulai ionos.

X X X X X X X I 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 r *

Vau szerencsém a u. t. közönségnek becses tudomására hozni, hogy én a 
„Concordia-* temetkezési egylettől megváltam és f. évi november lió 1 tői 
Pécsett, ferencziek utcza 3. sz. házban

„Wranitsch" pécsi temetkezési intézet
czég alatt saját számiamra egy uj vállalatot alapítottam.

A midöu megjegyzem, hogy egészségi szempontból minden kellékeket a városon 
kívül lekvö helyiségekben helyezem el, és az alapos fertőtlenítésről lolyton gondosko
dom, bátorkodom azon alázatos kéréssel a n. t. közönséghez lordulni, eugem, előforduló 
esetekuei h-cses megbízásaikkal megtisztelni, melyekuea pontos kivitele rniudég különös 
feladatom leend.

Mély tisztelettel
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pécsi temetkezési iutézct.
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1158. szám.
m 2 .

Árverési hirdetmény.
Alulirt kiküldött végrehajtó az 1881. évi 

LX. t. ez. 101. § a értelmében ezennel közhírre 
teszi, hogy a pécsi kir. jbiróság 10685/1892. 
száma végzése által Pécs város árvatára végre 
hajtató javára Keichcnauer József ellen 408 Irt 
56 kr. töke, enuek 1888. évi julius hó 1 bő 
napjától számítandó 71/0 kamatai és eddig ősz- 
szegen 38 írt 70 kr. perköltség követelés erejéig 
elrendelt kielégítési végrehajtás alkalmavával 
le és íelülfoglait és 1000 írtra becsült kint levő kö
vetelés, bútorból álló ingóságok nyilvános árve 
résen eladatnak.

Mely árverésnek a 11780. sz. kiküldést 
rendelő végzés tolytáu a helyszínén, vagyis Pé
csett országút leendő eszközlésére 1892 ik év 
nov. hó 5-ik napjának délután 2 órája ha
táridőül kitüzetik és ahhoz a venni szándékozók 
ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy 
az érintett ingóságok ezen árverésen az 1881. 
évi LX. t.-cz. 107. §*a értelmében a legtöbbet 
Ígérőnek becsáron alul is eladatni fognak.

Az elárverezendő ingóságok vételára az 
1881. évi LX. t. ez. 108. §-ában megállapított 
teltételek szerint lesz kiizetendö.

Kelt Pécsett 1892. évi október hó 15 ik 
napján.

Fonyó István,
kir. bírósági végrehajtó.

■LJW'9'j

Ezennel közhírré tétetik, hogy a liíeráláaokból ki
maradott 3000 darab nagyszerű kiállítású kitűnő

úgynevezett

O 1

n 7 nsz ( 1
I

©leg

*

gyors pénzsziikség miatt a gyári áron alul eladaudók. 
Ezen kitűnő lópokróczok 190 cm. hosszúak és 130 

cmtr. szélesek, szines csikókkal vaunak ellátva,
vastag m in t a deszka, i

m in t a bunda,
mig a készletben tart, most csak

drbja |  frt k r . párja ^  frt J J O  k r .
Finomabb urasáéi ló-pokróczok

darabja csak 2 frt  5 0  kr.
To vább á 1< 00 darab kitűnő meleg

téli férfi polgár kabát
minden szinben és nagyságban, ami azelőtt 5 frt volt,

most darabja

csak 2 frt. *91
Megrendeléseket postautánvettel vagy a pénz elöleges 

beküldése mellett eszközöl a Fekete-fele
Bécsi áruház „a magyar koronához"

w  i«Mi, Margaret lien, It ml igergasse V. 1 2 6  . IVkpte

PÉCSETT

hutiMTiiktiir» és műhelyt1
(tetem esen nagyobbitva)

Ferencziek-utcza II. szám.
(A pécsi edénygyár raktár ugyanott.)

Nagy választékban teljes és stylszerüen berendezett alvó-, disz- es ebédlő-sao- 
bák, mindennemű fa-, vas- és kárpitozott bútorok, kepek, tükrök, függönyök, függönytar-
ók, és minden c szakmába vágó czikkek.

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

Nyomatott Taizs Józseluél Pécsett, 1892.


