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PÉCSETT, Széchenyi-téF  12. sz.
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hová az előfizetések és a lap 
szétküldésére vonatkozó fölszú- 

lalások intézendők.

( P é c s i  H í r l a p . )
Megjelenik hetenként háromszor: kedden, csütörtökön és szombaton

I n r k M i t ő l  IrMla i

PÉCSETT, S zéch en y i-té r list
hová a lap szellemi részét 

illető minden közlemény inté
zendő.

Kéziratok vissza nem adatnak

H irdetések

a kiadóhivatalban vétetnek fö

Egyes szám ok kaphatók:
Weldinger N. utóda Dómján I., Valentin K. fla (Széchenyi-tér). Hochrein József és fiai (Széchenyi-tér). Koszi János (fŐ-ter). Bóhm Manu (fö-uteza) papír-es könyvkereskedéseiben.

A millenium Pécsett.
Nemreg tanácskozott a helyi milbniumi bizott 

ság azon kérdésről is, miként lehetne megün
nepelni illetve megorökiteni városunkban al 
kotmányos nemzeti létünk ezredéves fordulóját. 
Ez alkalommal Littke József iparkamarai elnök 
egv monumentális szökőkút létesítését hozta 
javaslatba. Ez indítványt —  mindjárt kimon 
ckm —  magam is helyesnek és megfelelőnek 
tartom arra. hogy megvalósitassék.

Igaz ugyan, hogy milleniumi emlékszámba 
jön a most meg épites alatt levő nemzeti szín
házunk is, ámde ez ne tartson vissza bennün* 
két attól, hogy városunknak egy újabb mo
numentális alkotást adjunk, főleg ha köztu 
domásu, hogy ilyenekben fölötte szegények 
vagyunk.

Igenis a mellett vagyok, hogy emeljünk 
maradandó emléket, az elmúlt ezredév dicsőí
tésére , hogy pedig ennek egy művészileg ter
vezett szökőkút teljesen megfelelne, azt hiszem 
bizonyítani merőben fölösleges ; a szökőkút oly 
objectum, mely kiválóan alkalmas arra, hogy 
allegorice nemzeti múltúnk kimagasló mozza
natai rajta és általa örök testet öltsenek.

Más kérdés azonban az, hogy van-e erre 
helyünk, s a mi lő pénzünk. Erre vonatkozó
lag óhajtóm nézeteimet röviden kifejteni Nem 
kellett sokáig tűnődnöm, hogy arra a meg
győződésre jussak miszerint egy ily' szökőkút 
felállítására csak egyetlen egy hely alkalmas 
és ez a folyton épülő Majláth-tér közepe.

Ámde ehhez egy elólöltételt vagyok kény 
télén kötni es pedig azt, hogy nevezett ter 
megszűnve vásárpiac/, lenni, alakitassék át egy 
korszerű impozáns sétáló helylye, melynek kö
zépén azután büszkén meredhet égnek a mo 
numentális szökőkút is.

A  vásártér pedig — miután a nyári szín
kör szüksége jövőre amugyis megszűnt és le
bontandó —  az igy’ nyrert meglehetős nagy

A .re c s i Figyelő" tarczaia.
Dnzzogás.M

JlarMftN/om magár* 1“ igy «/ólt 
Dmzog rtn a lány ki.
S áu in haragszom azóta 
Az. egén* világra :

Harag^'um a csillagokra,
Hogy olyr haló vány ak,
Mert a fényük minti od\idták 
Szemed sugarának

Haragosa vagyok én a 
Liljomnak * rózsának,
M»*llyek a te szép arczodon 
Kgybe olvadának.

Maragi/om a tavaszi ég 
lik?gH7t*bl> moHolyára,

Mell varázsa mind odagyűlt 
A jkaü inonolyába.

Haragszom a csalogányra,
Mell Inivö* «lalában 
Nem találok oly gyony- r í ,  mini 
Ajknál *̂gy szavában.

HaiagH/tun az égr**, tY»ldrr*,
Meit olyan */.♦ géliyeU,
H**gy kincaeik teiióikületl 
N•• Kein mit érnek !

Luh> Sándor

*1 Mutatvány L u by Sántloinak Almok az üdvről czinitt

térségén a nóegyleti gyermekkert es a városi 
tornacsarnok közt lenne létesítendő, mint amely 
hely erre kiválóan alkalmas is.

Egyéb helyet egy szökőkút resz.ere —  ha 
bármint gondolkozom is —  találni merőben 
lehetetlen s ez is csak —  mint föntebb mon 
dám —  akkor fog teljes mértekben érvényé 
sülni, ha a térnek általam javasolt átalakítása 
megtörténnék.

Egészen más kérdés van-e ehez pénzűnk 3 
mert hisz azt mondják, hogy a szinházépités 
befejezését és a megnyitás ünnepélyét is azért 
késleltetik mesterséges módon, mert nincs meg 
a szükséges pénz a vállalkozók kielégitésere. 
— Azt hiszem tehát, hogy e terv keresztül 
vitelénél egyedül a város pénztárára számítani 
alig lehet, mert azt meg a városnak szépé
szeti dolgokban legkövetelőbb polgára sem 
kívánhatja, hogy mindezen újítások a város 
pénzügyi viszonyainak romlása árán vitessenek 
keresztül.

Miből várjuk tehát, hogy az ige testté 
legyen 5 Városunk közönségének rég ismert 
áldozatkészségéből , mellyel mindenkor talál
kozunk, ha a város szépségének emeléséről 
volt szó, várjuk továbbá az országos millená 
ris bizottságtól, a hol meg folyik kijelölése 
azon városoknak, a hol az ezredév dicsőítésére 
valamely emléket állítanak, várjuk városunk 
pénzintézeteinek ismert bőkezűségétől, a kik 
sarkalva az ,Első Hazai Takarékpénztár* ritka 
áldozatkézsege által, mellyel Budapest főváros 
nak a Kálvin téri valóban remek szökőkutat 
ajándékozta, bizonyára meg fogják hozni a tő 
lük telhető legnagyobb áldozatot, végül várjuk 
e r e j e h e z  m é r t e n  a város pénztárától is. mert 
meg vagyunk győződve, hogy e mii megalko 
tásának dicsőségéből egy szemernyit ez is tog 
vindikált.i magának.

Az idő rohamos léptekkel halad ugyan, 
de két teljes esztendő eleg arra, hogy az 
ugvbuzgóság csodákat teremtsen. Az indítva
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A h á z a s s á g r ó l .
(Hójti elmélkedés.)

„Az Isten a házasságot a paradicsomban sze 
rezte, midőn Ádámnak Évát teremtette s frigyüket 
megáldotta.4 így a katekizmus.

A minap pedig egy alkusz nyit be hozzám, 
aki a múlt vásáron Imre barátom lovat eladta, sokat 
jelentő mosolylyal keleti metszésű ajkai körül azzal, 
hogy nem volna-e kedvein megházasodni, ő tudna 
számomra egy megfelelő jó partiét

így az első pillanatra nagy különbséget talál
hatnánk e kél házasság közt (már t. i. ha a uaáso 
dikra ráálltam volna', pedig tovább gondolkodva a 
dolgon, azt találjuk, hogy ezen esetleges házasságom 
jobban megközelítette volna a paradicsomban kötött 
első házasságot, mint a ti évi ismeretség s 7 évi 
jegybenjarás után kötött házasság, mert valamint az 
első ember nejét s ez viszont férjét a házasság meg 
kötése előtt nem ismerte s ezt szükségtelennek is 
tartották, a hozománykérdés megoldását a jó Istenre 
bízván De miután ilynemű közvetlen közreműkö
désbe. a házasságok megkötését illetőleg, a jó Isten 
már beleunt, közvetítő szerepét betölteni szükséges
nek mutatkozott, kinek közbenjárása következtében 
az egymásnak teremtett szivek egymást feltalálva, 
bármiként egyesülhessenek.

így aztán hallhattunk a tnigrainről, a philloxe- 
rá-ról, mint házasságközvetitőkről, s ki tudja, nem 
fog e legközelebb egy korcsolyakulcs, vagy tán ép 
e tárcza ily minőségben szerepelni.

Aki azután ily közvetítőre szert nem tehet, az 
maga igyekszik, illetve igyekszik a mama vagy a

nyozó Littke József uron áll tehát, hogy a:: 
általa javaslatba hozott eszmenek híveket sze 
rezzen és minden eszközt megragadjon annak 
megvalósításáért.

Meg vagyok győződve, hogy e törekvé
seben csekély személyemen kívül a város in
telligens közönségének zöme is támogatni fogja, 
mert meg van benne az érzék minden a város 
emelkedését hirdető miinek létrehozása iránt, 
azon elvet tartván szemei előtt, hogy egy vá
ros szellemi és értelmi nívóját közemlékeinek 
s/áma bizonyítja legfenyesebben.

Eyry Dezső dr.

2 0 0  m illióny i állam jegy bevonása.
Az Osztrák magyar bank főtanácsa febr. 22-iki ülésén 
elfogadta azt az egyezmény tervezetet, mely a két pénz 
ügymmiszterium és az Osztr.-magy. bank közt fog az 
iránt köttetni, hogy a két állam az Osztrák magyar 
banknál 200 millió forintnyi. 20 és 10 koronásokban 
kivert aranyat fog deponálni oly czélhól, hogy 
ezért a bank ezüst pénzt és bankjegyeket adjon, 
miáltal 200 millió forintnyi állam jegy bevonása lesz 
eszközölhető.

Országgyűlés.
A k é p v i s e l ő  h á z  ü l é s e  f e b r u á r  hó 

21-ikén. Napirend: a házassági jogról szóló tör
vényjavaslat általános tárgyalása. J u h t h Gyula, 
nem csupán a saját egyéni fölfogását fejtette ki, ha 
nem a párt megbízásából annak az álláspontját ma
gyarázta meg. Beszédének igen érdekes része volt 
az, midón a következőket mondta : Bizonyos jogosult 
önérzettel tölti el keblemet az a tudat, hogy a most 
tárgyalás alatt lévő törvényjavaslat alapelveinek tör
vényerőre emelkedése első sorban és főleg azon párt 
diadala leend, a melyhez tartozni szerencsém van. 
Főleg a mi diadalunk leend a kötelező polgári há
zasság elvének törvényerőre emelkedése és pedig 
nemcsak azért, mert mi évről évre sürgettük azon 
elveknek megvalósítását, hanem azért is, mert a 
képviselőház pártjainak és tagjainak ezen kérdésben 
tapasztalható sajátságos csoportulása folytán a tár
gyalás alatt levő törvényjavaslat sorsa a mi ke
zünkbe látszik letéve lenni. Nem a kormány iránti 
bizalomból szavazzuk meg a törvény javaslatot, nem

■ —
papa a körülményeket csak csupa „véletlenéből úgy 
alakítani, hogy a leendő párnak ne kelljen sokat 
küzdeni a pap áldásáért. S ki tudná megmondani, 
hogy hány helyről szövik épen must számodra a ha
lót, bájos olvasó, mert eddig tan nem akartad ész
revenni azt, kinek számára teremtve vagy. De azt 
sem szeretném ám elszámlálni, ahány titkos terv ké
szül tan ott, hol legkevésbé sejted, ifjú barátom, 
hogy szemed felnyíljon s meglásd az Isten ujját, 
mely már eléd vezette „Évádat.44

E titkos műveleteket szemlélőnek igen érdekes 
s tanulságos dolgok tárulnak szemei elé. de amelyek 
szemléleténél egyúttal nem fojthatja visszai sajnálko
zását, hogy az e téren kifejtett ügyes politika, s 
minden körülményt szárabavevő bölcsesség miért nem 
fordítható az általánosan óhajtott világbéke megte
remtésére s most nem nyögne Európa a fegyveres 
béke nyomasztó s már-már elviselhetetlen járma 
alatt ; mert a világbéke nem oiy merész gondolat, 
mint amiiy merész & tűz és viz viszonyában álló 
felek sokszor látszólag simán keresztülvitt össze- 
boronálása.

Figyelmet érdemel már az a körülmény, hogy 
e diplotnatia minden komolyabb akadálynak elejét 
akarván venni, nem várja meg azt a kort, midőn 
esetleg a jegyesjeleltek ellenvéleményt adhatnának 
be, hanem hz iskolás lánykát informálják a jó térj 
kellékei felöl, s a deákgyereknek szemelnek meny
asszonyt No igen, mert ez a leghelyesebb megkö
zelítése h paradicsomi házasságnak, melynek kézto- 
góján Adam apánk aludt és Éva anyánk öntudatlan 
oldalborda, szóval mindkettő beszámíthat lan állapot
ban valu.
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is azért, mintha mi a kormányt megmenteni akar
nék, hanem mert elveink győzelmére törekszünk. 
Különben a mai korhadt rendszer éltető gyökere 
lenyúlik az 18G7 iki kiegyezés talajába és onnan 
táplálkozik. Erős meggyőződésem, hogy bajainknak 
kútfői rasa szerencsétlen közjogi helyzetünkben kere 
sendő. B á n ó  József elfogadja az egységes házassági 
jogot, elfogadja az állam judikaturaját és elfogadna 
magát a kötelező polgári házasságot is, ha látna 
annak kivihetőségét is. De kénytelen bevallani, hogy 
annak kivihetőségét ma nem latja H i e r o n  y m i 
belügyminiszter védi a javaslatot s azt mondja, 
hogy azokban a kerületekben, hol a jegyzőknek 
megvan a szükséges kvalifikácziójuk. első sorban 
ők lesznek az anyakönyvvezetők s a hol nem lesz 
arra való, akkor gondoskodik anyakönyv vezetőkről. 
B á b u  Emil nem tartja czélszerünek a házasság 
formájában a megalkuvást s azt akarja, hogy az 
egy házpolitikában is kidomborodjék Ausztriától való 
különbségünk. Az ülés 2 óra 20 perczkor végződött.

A k é p v i s e l ő h á z  ü l é s e  t e b r. 22 é n. 
S z a c s v a y  Sándor volt az első szónok. Kételkedik, 
hogy a mostani kormánypárt beavatott végrehajtója 
lenne Deák Ferencz politikai végrendeletének. Hamis 
próféták hirdetik, hogy elérkezett a reformok ideje. 
Ezeket a reformokat a függetlenségi és 48 as párt 
mamfesztumából vették át s úgy latszik, nem nagyon 
hantja a kormányt a szerzői jog egy kis eitulajdoni- 
tasa. Továbbá habozás nélkül megmondta, bogy a 
javaslatot nemcsak azért nem fogadja el, mert az a 
felekezeti villongások magvait hinti el, hanem mert 
a függetlenségi párt álláspontja az, hogy a kiegyezés 
alapjait álló kormánynyal meg nem békülhet, vele 
nem szövetkezik s nincsen egyelőre inas czélja. mint 
a közösügyes kormány megbuktatása. Győzni és az 
ellenséget legyőzni akarja. M o 1 n á r Béla azért szó
lal fel, mert. mint a katolikus vallás követője, tilta
kozni akar az ellen az országos agitáczió ellen, a 
mely az összes katolikusok neve és czégére alatt 
megindult Nem várta Apponyitól, hogy most ellene 
lesz a javaslatnak. Beszéde végén a katolikus auto
nómiáról beszél és azt iparkodik bebizonyítani, hogy 
úgy megcsinálni azt, mint a protestánsokét, nem le
het. Ezután S z i l á g y i  igazságügy miniszter beszélt. 
A beszéd elején a nemzeti párt részéről iparkodtak 
a minisztert folyton zavarni. Szilágyi azt fejtegette 
előbb, mily nagy szüksége és mily nagy érdeke e 
hazanak, hogy a javaslatok győzelemre jussanak, 
majd az egyházpolitikái kérdések genezisét ismer
tette és azután áttért azon vád alaptalanságának b 
zonyitgatasára, hogy a kormánypárt magatartása ezen 
kérdésekben inkonzekvens lett volna. A miniszter 
ezután Apponyi beszédének argumentumaival foglal
kozott s előbb az ellen foglalt állást, mintha a re
formokat csak akkor volna szabad behozni, lia az 
állam előbb méltányos kárpótlásban részesítené az 
egyházakat. 11a az allam pénztárát ilyen kapcsolatba 
hozzak az egyházak szükségleteivel, akkor megérlelik 
azt a gondolatot, hogy az egyházak vágyónál szeku 
lárizáini kell. A polgári házasság nem fogja eredmé
nyezni azt, hogy házasságok egyházilag is ne köttes 
senek meg, mert pl. Németországban is 23 százaléka a 
házasságoknak egyházilag is megáldatik. Végül a 
következőket mondta : Eros a meggyőződésem, hogy 
Magyarország összes szabadelvű elemei össze fognak 
áilaui és közös erővel fogjak fentartani azokat a re
formokat, a melyeknek megalkotását itt partkülönb 
ség nélkül minden szabadelvű embernek elfogadása

ezenuel ajánlom. Az ülés vége déulutan 1 óra oO 
perczkor.

Hírek.
— (Márczius tizenötödike) Mint értesű 

lünk, u pécsi jogakadémia polgársága az idén is, 
mint mindig, méltó fénynyel akarja megünnepelni 
márczius tizenötödikét. A végleges programul ez idő 
szerint még ugyan nincs megállapítva, de annyit már 
elhatároztak, hogy a Hattyú termeiben lesz az ünne
pély s ez bizonyára olyan lesz, mely méltó a nagy 
nemzeti ünnephez, mert ünnepnap a márczius tizen
ötödike az egész hazában. Vallási institucziók ugyan 
nem dekretálták annak, vörössel nem jegyzi a kaién • 
dárium, felsőbb rendeletek nem parancsolják meg
tartását : önmagától lett ünnepe, a magyar nemzet 
önkéntes, szabad elhatározása tette azzá, a nemzet 
állandó és változatlan érzülete tartotta meg annak 
immár 4(5 esztendeje. — Hisszük, hogy Pécs város 
polgársága az idén is méltó kegyelettel és lelkese
désse l  fogja megünnepelni a nemzeti ujjáóbredés nagy 
napjának évfordulóját.

—  ( Jókai album. ) A pécsi Jókai ünnepély
rendező bizottsága az ünnepély emlékére albumot ké 
szittetett, melyet annak elkészítője, Rihmer János 
diszmüké'zitö, csütörtökön adott át Blum Béla dr. 
kir. közjegyzőnek, mint a rendező-bizottság elnöké
nek. Az album, mely rendkívül sikerült s dicséri 
elkészítőjét, ódon színű pilisbe van kötve s négy sár 
kát bárok stylü ezüst-veret díszíti. Középen szintén 
ilyen stylü díszítés övezi Jókai Mór ezüst-monogram
ját. mely fölött 1843, alatta pedig 1823. évszámok 
vannak alkalmazva. Az album első lapja az ajánlást 
tartalmazza következő szövegben : „Jókai Mór leg 
nagyobb és legszerettebb Írónk 50 éves irodalmi mű
ködése tiszteletére Pécsett, 1824. évi január hó G-án 
rendezett ünnepély emlékéül fölajánlja a rendező 
bizottság.“ Aláírva Kardos Kálmán diszelnök és Blum 
Béla dr. rendező bizottság elnöke által. Az ajánlási 
lap baloldalán sikerült aquarelfestés látható, mely 
.Inkái szobrát ábrázolja, melyet a géniusz megko-zo 
ruz. A géniusz lábainál Pécs szab. kir város czimere 
van alkalmazva. A második lapot Váradi Antal ezen 
ünnepély alkalmára irt ódája foglalja el. Harmadik Japon 
van az ünnepély teljes műsora. Negyedik, ötödik és 
hatodik oldalakat az élőképek sikerült fényképei di 
szitik é* jiedig a következő sorrendben : 1. „A  kő
szivü ember fiai4* regényből, az „Anya bánata*4 czimii 
élőkép, melyben a két fiú visio-szerü megjelenése 
sikerült fényképben van visszaadva. — 2. Az
„aranyember~ első látogatása a Senki szigeten. — 
3. Az apotliezis. < összesen tehát hat lapból áll az al 
bum, melynek úgy a külső, mint belső díszítését 
líihmer tervezte, rajzolta, irta és festette ; bebizonyít 
ván ez által, hogy nem szükséges ilynemű dolgokért 
más városok ezégeihez fordulni. — A fényképe
ket Zelesny Károly díjmentesen engedte át, inig 
Kihraer csak is az elhasznált anyag árát számította 
föl, s így lehetséges csak. hogy ezen diszmü mely 
különben 150—200 írtba került volna, 50 frtért el 
készült.

—  („Baranyam egye Panam ája*.) Ko
vách Istvánnak, a volt bakóczai körjegyzőnek rop - 
aurája, mely oly súlyos vétségek elkövetésével va- 
irata Szilv László baranyai alispánt, nagy feltűnést

0

Érdekesek az ily kiszemeléseknél kikötött al
talános feltételek. Egy tiz éves láuvkát hallottam 
egyszer a ferjhezmenésről csacsogni s kíváncsian kér
dem tőle. hogy talán van is már vőlegénye? Nincs, 
feleh;, „de annak szépnek, jónak é> . . . gazdagnak 
kell lennie ** A mindennapi tapasztalás azt bizonyítja, 
hogy minél érettebb iesz a gyermek, annál inkább 
veszti fontosságát az első két kellék, s annál inkább 
ragaszkodik az utolsóhoz ; majd a házasság küszöbén 
a férfi épugy, mint hajadon, az utóbbi kellék bírása 
által teljesen pótolva látják az előbbi kettő hiányait. 
S nagyon igaztalan lenne az, ki ezen megütköznék : 
az megfeledkeznék arról, hogy az első házasság a 
paradicsomban köttetett s bogy a modern házassá 
gok e tekintetben sem akarnak a mögött maradni ; 
mindenik fél azt akarja, hogy hitvesét a házasság 
előtt is paradicsomban, jómódban találja s az ott 
levők közt keresi. Innen a telekkönyvi állapotok 
nagy szerepe s ezt jelenti a fiatal embertől a kivá
nalom, hogy „jó házból való*4 legyen.

Hanem Éva anyánk menyasszony jelölt korában 
jobb helyzetben volt, mint a mi hajadon hölgyeink, 
nn-rt neki nem kellett soká keresni a férfit, kinek 
mint oldalborda képezte addig alkotó) részét ; s Adám 
apánk is csakhamar ráakadt arra, minek hiányát 
ér/'; : elveszett bordájára Éva képében. Csakhogy ma 
már nagyon nehéz különösön hölgyeinknek megta 
huni az oldalt, melynek bordáiban testvér *ir<* ismerne : 
m '^nehezítik pedig ezt a rájuk nézve mostoha tár
sadalmi viszonyok a főleg a hátrányos statisztikai 
adatok, s nagyon gyakran megtörténik, hogy vagy 
nem tudja mint feleség betölteni kellően a íiiánvzó» 
borda helyét, vagy pedig nem fér meg lielvén s

fajdalmát okoz ugv önmagának, mint környezetének. 
E szánandó helyzet létesulését elősegíti az a körül 
mény, hogy manap már egyáltalában nem jő tekin 
tetbe, vájjon jói helyen keresi e a kérő az ü borda 
jat, elég a mutatott jó szándék, hogy kérése teljesítve 
legyen. Ennek egy szomorú példáját beszélte a ini 
nap eg\ angyali szép asszonyka, ki mint felkapott 
lányka elhatározta magát, hogy három erre hajlan
dónak latszó ismerőbe, (most ugv mondanák, hogy 
udvariója) közül ahhoz megy, ki legelőször lép fel 
atyja előtt ; s igy természetesen e hármat megelőző 
negyediknek is kezet nyújtott s most könyezve pa
naszkodik. hogy férje többre becsüli kutyáját, mint 
feleségét. Nyilvánvaló), hogy nem arra a helyre ke
rült borda, honnan a Teremtő azt kivette.

így állván a dolog, hogy most is mindenki pa
radicsomi házasságot akar kötni, azaz mindenben 
hasonlóit a paradicsomi házassághoz, s így, mint az 
első házaspár, csak rövid ideig élvezhette a paradi
csom boldogságát, úgy a mai házasfelek is csakha
mar kiüzetnek a paradicsomból, mit maguknak al
kotni véltek, s a kiűző lángpallos, melynek látásától 
menekülni sehogy sem bírnak, életük gyötrelme leend 
s egyedüli vigaszt a „váljunk eh jelszavában ke
resnek.

De latom már, hogy tovább mentem, mint ak ar 
tam ; a sok boldogtalan házasság alapját szemlélve, 
az orvoslást a nagybojtbeni elmélkedések hivatott 
szerzőitől tessék megtanulni.

Dr. S -------- .

keltett Pécsett s a vármegyében azt beszélik, hogy 
a bakóczai jegyző állítólag csak eszköz a vármegye 
egy befolyásos birtokosának kezében, a kit —  saját 
állítása Bzerint — erősen megkárosított az alispán 
sokat emlegetett birtokvásárlása tárgyában Bar. megye 
közigazgatasi bizottsága márczius hó l én ülést tart. 
Nem szándékunk ugyan a közigazgatási bizottság 
határozatának elébe vágni, de fojthatjuk el még sem 
csodálkozásunk kifejezését a fölött, bogy a nyilvános
ság előtt oly súlyosan megtámadott alispán nem ta
lálja meg a rehabilitására egyedül illetékes s épen 
ezért egyedül is alkalmas fórumot, a sajtóbiró- 
ságot. Hisz egy az ő kezdeményezése folytán egyol
dalú választás utján összeülendő becsületbiróság, bár
mily kifogástalan férfiakból állíttassák is össze, a 
gyanúsítások elét a közönség szemében el nem ve
heti ; sem a fegyelmi hatóságnak a nyilvánosság ki
zárásával való eljárása nem alkalmas a megtörtént 
botrány kiengesztelésére ; hisz a közigazgatási bizott
ság legjobb esetben is csak azt mondhatja ki, hogy 
az alispán ellenében fegyelmi vétség nem forog fen, 
de a hatósága alá többé nem tartozó röpiratozót sem 
bizonyításra nem kényszerítheti, sem a bizonyítás nem 
sikerülte esetén meg nem tény it heti, pedig ez az, mit az 
alispánnak a felháborodott közvéleményre valói tekin
tetből követelnie keli, ezt pedig csak a törvény áltál 
ily esetekre szervezett sajtóbiróság előtt teheti, min
den más ut és mód csak további tápot adhat a gya
núsításnak.

— (A  szászvári sztrájk.) A sásdi főszol
gabíró a következő sürgönyt intézte a sztrájk ügyé
ben a megyei alispánhoz : „Szászvár február 22 
Munkások összejöttek, bányakapitány eredménytelenül 
érintkezett velük. Magasabb bérkövetelésük mellett 
maradtak. Csendben vonultak haza; rend háboritas nem 
történt, nyugodtan, józanul viselkednek. Váratik, mig 
meggondolják magukat. Főszolgabíró.4* A bányász 
sztrájk ügyében lapunk egyik barátja beszélt ege 
banyászszai, ki azt mondta, hogy a veze.uk azzal 
tartják vissza őket a munkától, hogy ha a társadig 
nem tesz eleget vasárnapig kívánalmaiknak , akkor 
a király veszi át a bányát, s összes kívánságaikat 
föltétlenül teljesiti. Elért vannak olyan csendes vá
rakozásban .

— A  honvédek tavaszi fegyvergya  
korlata.i Márczius 1-én 200 honvéd ujoncz es 
100 póttartalékos fog bevonulni a pécsi 12 ik hon
védgyalogezredhez. A most bevonuló bundások re
mélhetőleg 8 hét alatt pompás katonákká lesznek 
kiképezve. A póttartalékosok kiképzésének felügye
letével V a p Mihály százados, az ujonczokéval pedig 
C s í k o r  Janos százados és We i s z  Adolf főhad
nagy vannak megbízva.

—  (A  csendőrezredes Pécsett.) Bodzái 
Son se r Nándor m. kir. csendőrezredes s a III. 
o>zt. Yaskoronarend lovagja, a katonai érdemrend 
tulajdonosa, a székesfehérvári G-ik csendőrkerület pa
rancsnoka csütörtökön az esti vonattal érkezett Becsre, 
hogy az itteni 3-ik szárny parancsnokságot megvizs
gálja. A csendőrségi laktanya bejáratánál a csendőrök 
tisztjeikkel élükön hivatalos diszszel fogadták. Az 
ezredes a tegnapi napot a vizsgálattal töltötte el s 
több ízben megelégedésének adott kifejezést a tapasz
talt rend és fegyelem fölött.

—  i A  Jókai-kiadas havi 4 frtért.) Hogy 
J i i k a i  Mór összes müvei nemzeti kiadásának meg
szerzése mindenkire nézve lehetővé váljék, a nagy 
müvet csekély havi részletfizetés mellett szállítják. 
A legkisebb havi részlet 4 trt. A jelen kiadás c s a k i s  
mint összkiadás jön forgalomba. Egyes kötetek, vagy 
kötetsorozatok ezen kiadásban tehát nem lesznek 
kaphatók, és a rendelő lap minden aláírója a teljes 
mii átvételének kötelezettségét vállalja magára. A 
megállapított, havonként fizetendő 4̂ vagy több frtos) 
havi részletek a rendelés keltétől kezdve beküldendők 
azon könyvkereskedéshez, a melynél a rendelés eszkö
zöltetett. Az első csoport szállítása előtt 3 hómapon át 
3 havi részlet előre befizetendő, mely biztosítékátw
képezi annak, bogy a rendelő a t e l j e s  művet fogja 
pontosan átvenni és kifizetni. A rendelőlapok a Révai 
Testvérek könyvkereskedésének Budapesten váczi 
utcza 1. sz. küldendők be.

M -
- -  (Osszeégette magát.) Koppányi István 

piucze munkás, legutóbo Justus Miksa borkereskedő 
üzletében alkalmazva f lui 22-ikén, a mint foglal
kozás közben a borsze*z zel telt hord’d kinyitotta a 
szesz ruhájára freescsent, és a kezében levő gyér 
tyától ruhája meggyulladt, s egy pillanat alatt az 
egész ember lángokban állott. A látvány borzasztó 
volt. Munkástársai a rémülettől nem is tudtak neki 
segélyt nyújtani. S mikorára hozzáfogtak volna meg 
mentéséhez, a szerencsét lennek keze, arcza, teje. 
nyaka, teljesen ósszoégett Az átszenvedett kínok 
miatt iszonyúan ordított. Végre nagy nehezen sikerült 
őt a haláltól megmenteni. A várod közkórházi»* 
szállították, hol azon iái a leggondosabb ápolás ala 
vették. Az égés okozta kínok miatt szenvedése igen 
nagy, s állapota nem mondható megnyugtatóinak.

— (Az elhalasztott helyőrségi tiszti 
e s t é l y i  márczius 10 ikén lesz megtartva a Hattyú 
teremheti.
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(A  gyalogság uj egyenruházata.
közös hadügyminisztériumban a hadügyminiszter 

elnöklete alatt, Albrecht és Vilmos lőherczegek je 
lenlétében bizottsági tanácskozás volt s ez alkalom
mal a gyalogság egyenruhájának színéül a csukaszür
két fogadták el.

— (A  német császár Baranyában .)
Vilmos német császár ez evben újólag meglátogatja 
Magyarországot. Ilyen értelemben készítették is el a 
német császár úti programulját. Vilmos császár meg
látogatja Budapestet is, hol 2—3 napig fog időzni, 
innét pedig B a r  a n y á b a  jön, hogy itt az Albrecht 
főberczeg tulajdonát képező béllyei erdőségekben 
szarvasokra vadászszon. A német császár úgy osztja 
be őszi utazási programmját, hogy a baranyai vadá 
szátok már szeptember első napjaiban vehessék kéz 
detöket. Ha ezen évben akadály közbe nem jön, 
királyunk is részt vesz a vadászatokon, a minthogy 
királyunk Vilmos császárnak budapesti tartózkodása 
aiatt is jelen lesz. Béllyéu még nem történt ugyan 
intézkedés a vadász társaság fogadtatására, de a pa 
ranes még a múlt esztendőben kiadatott, hogy a 
vadállományt lehetőleg kímélni kell.

— (Próbaénekesek a székesegyház
ban.) A székesegyházi énekkarnál megüresedett 
basszista állásra hirdetett pályázat lejártával négy 
pályázó jelentkezett próbaéneklésre : Szkladányi ka* 
posvári tanító, Miila kassai tanító, Taki hőgyészi ta 
into és Kunig. A káptalan tegnap tartott ülésén T a k  y 
(jyula hőgyészi tanítót választotta meg.

— (Postamester, mint borkereskedő, ) 
Megemlítettük, hogy a villányi postamester borkere* 
kedéssel is foglalkozik. A pécsi posta és távirda 
igazgatóság utasította a postamestert hivatkozással a 
kereskedelmi miniszter egy hasonló ügyben hozott 
határozatára, hogy állásával nem lévén összeegyez
tethető a rendszeresen űzött borkereskedés, azt azon
nal szüntesse meg.

—  iA  pécsi polgári daloskor) erősen 
készül a fiumei versenyre. A próbákat szorgalmasan 
tartják s a tagok ernyedetlen buzgalommal készül
nek a verseny darabokra. A daloskor most egy kör
levelet kapott a magyar országos dalárszövetkezet 
k i/ponti választmányától, mely szoros összefüggés- 
bi li van a fiumei versenynyel. Az ott előadandó 
összkaroknalt kellő szabatossággal é* egyöntetűséggel 
leendő betanítása czéljából egy országos karmesteri 
értekezlet tartását határozták el, melynek hatandó 
jetii f. é. ápril hé 1 e tűzetett ki a fővárosba, s me
lyen minden a versenyen résztvevő dalegylet kar 
mesterének megjelenése a ezél érdekében okvetlenül 
szükséges. A mi daioskörünk mar meg is bízta je)e> 
karmesterét V é s z  Albertét, hogy az egyesület ké]> 
viseletében az értekezleten jelenjék meg. Itt egyúttal 
megemlítjük, hogy azon pártoló tagok, kik a fiumei 
kiránduláson résztvenni óhajtanak, f. é. márcz, 10 ig 
F i s c h e r Károly alelnőknéi jelentkezhetnek, mivel 
az orsz. daiáregyesületnél a tagok számáról az el
szállásolás miatt jelentéstétel szükséges. A később 
jelentkezéseket nem fogják figyelembe venni.

(Loewy Lipót dr. fölolvasása) hol
nap d. u. 5 0-ig le*z a nemzeti kaszinó nyári he
lyiségében. A fülolvasás ezune : „Az egészségtud >- 
many befolyásáról a társadalomra.u Az országos 
közegészségügyi egyesület pécsi vidéki osztálya altul 
tartandó közegészségügyi ingyenes fölolvasásokra isme 
telten fölhívjuk a közönség figyelmét.

— (Honvéd törzstiszt-jelöltek Pécsett.) 
Az ;> ik székesfehérvári honvédkerület összes száza
dos törzstiszt jelöltjei ez idöszerint Pécsett vannak a 
szokásos harczászati feladatok kidolgozása czéljából. 
A munkálatokat K ó z s a  tábornok dandár parancs
nok íelügyelete alatt végztk.

• Thellinan József honvéd alezre
des. ezredparancsnoki Kaposvárra utazott az 
ottani honvéd aínsztképzö iskola és a legénység meg 
x izsgálására.

— ( A  pinc2 er-egylet közgyűlése.) A
pinezéregylet csütörtökön éjjeli 1 1 órakor tartotta 
rendes évi közgyűlését Baumler I, Gy. vendéglőjében 
1) o 1 1 i n g e r András elnöklete alatt, ki a tagokat 
egy sikerült beszédben üdvözölte. A tagok közül 
ni m voltak jelen. Az egyletnek tiszta vagyona 5(511 
írt 42 krból all, mely a pécsi takarékpénztárban van 
elhelyezve A választás eredménye következő : elnök: 
Hiiumler .1. György, alelnöki Dolliiger Andris, fel 
ügyelő: Griin .József, felügyelő helyettes : \ arg * Ka 
jós, pénztáros: Sohabhüttl Hugo, jegyző: \Verusnei>ler 
dános, Választmányi tagok : Baumgartner .1 (»ut 
ge-eil Lajos, (tahiéi- István, Gregorits Gyuui, Hor 
vath Mihály, Obermk Károly, Wirth Henrik, Ziru 
stein Gyula. A  gyűlés vége ü órakor lett.

— N o w o t a r s k i  A .  es Haj ezég ker-ske
delim kertészete es faiskolajáuak árjegyzőket un»«u 
küldte szét megrendelőinek, kiknek nagy -zámu '• > 
nu>kodik a 43 év óta fennáüó ezég s/.oíid^ag.Moi r- 
meg'ózható ágáról. Az idei tavaszi árjegy/.ck, i/.ié> • 
kiuliitásban, úgy van szerkesztve, hogy a magyare- 
nemet szöveg egymás mellé van aiutva, s a mely 
növények nevei többféle elnevezés alatt ismerete e-k,w

ott a latin elnevezés is megvan, ig y ;i megrendel" 
-elje^eu tájékozhatja magat. Az árjegyzék tartalma

következő: A legkitűnőbb konyhakerti magvak és 
ezek értékes újdonság magvui ; egyéb magvak ; v i
rág magvak ; kúszónövény magvak; virágbagymák 
és gumók ; kerti virágnövények ; virágpalánták ; 
szőnyeg- és szegély nővén) ek ; magány- és edény
növények; virágos edény-növények; pálmák; chrysan 
themurn indicum ; kúszó növények ; tűlevelűek, disz 
ták és cserjék ; magastörzsü. alacsonytörzsü, szomorú 
és újabb rózsák ; bokorrózsák. A gyümölcsfákról kü
lön árjegyzéket küld a ezég azoknak, kik ilyet óhaj 
tanak. Az árjegyzék végén virágkötészetére hívja fel 
a közönség figyelmét, melyet olcsó ár mellett a leg- 
izlésesebb kivitelben szállít a vidékre is Mindezek 
után mi is igen ajánljuk ezen elsőrendű kertész ezé 
get mindazok figyelmébe, kik ezen szakba vágó 
ezikkeket megbízható helyről akarják beszerezni.

Művészet, irodalom.
Álm ok a z  üdvről* Ily czirn alatt adom ki

újabb költeményeimet, miután néhány év előtt ,,Tüuő 
perczek** eziminel megjelent első kötetemet a közön
ség é> a kritika kedvezően fogadta. H kötetem na 
gyobbara szerelmi dalokat fog tartalmazni, de lesz 
nek benne hazafias és más tárgyú költemények is, 
valamint fordítások. Költeményeim alaphangjára nézve 
a következőket jegyzem meg: Szenvedtem én is 
szerelmi bánatot és egyébb sorscsapást. Az életküz- 
delemben sokszor fájt a fejein, még többször a szivem. 
De azért nem látom a világot mindig feketéitek, nem 
mondom, hogy minden ember gonosz és minden leány 
kaczér es csalfa. Szóval nem vesztettem el még bi
zalmamat az emberekben és az — előfizetőkben. Elő 
fizetési ár fűzött példányért 1 trr, díszpéldányért 
2 írt; gyűjtőknek ü előfizetőért egy fűzött példány, 
10 el füzetéért egy díszpéldány jár. Az előfizetési 
pénzek legkésőbb február hó 29 ig küldendők szerző 
lakasára (IV., Újvilág uteza 2i. szám) vagy a ..Pesti 
Hírlap4* szerkesztőségébe (Nádor-uteza t.) A könyv, 
melyhez szép czimképet egyik legtehetségesebb fiatal 
teltünk, Kezdi Kovács László rajzolt, féuyes kiállítás
ban marezius elején jelenik meg, s az előfizetőknek 
azoi nal szétküldetik. Budapest, 1894. január 29 ikén. 
Luby Sándor a „Pesti Hírlap** helniunkatár»a.

Vasvárm egye  nemes családjai eziminél 
B a l o g h  Gyula Vasvánnegye föleveltarnoka a \ as 
varmegye neme* családjaira vonatkozó levéltári kivá
lóan érdekes anyagokat összegyűjtve egy műben 
dolgozta ín Adatai a 13-ik századdal kezdődnek. 
A munka terjedelme nagy nyolezadrétben megha
ladja az 500 oldalt s a f. é. április végén jelenik 
meg. Ara 5 írt. A kik e müvet megrendelni óhajt
ják az előfizetési összeget f. é. marezius 31-ig B a 
i <»g h (jyula Vasvármegye főlevéltárnokához küld 
hetik be.

Törvénykezés.
Ham is vád-e? Főig György és Siller Pál bakid 

lakosok pinezéjebe 1892. deez. 1 én betörtek k onnan 
bort raboltak el. A gyanúsítottak közt volt az öreg Szab- 
lyár György is, kire egy névtelen levél tette figyel 
messe a hatóságot. Szabivart a csendőrök elővezették 
<*s kihallgatták. Hz alkalomból Szablyár, kit letartóz
tatása után azonnal szabadon bocsátottak, följelentést
tett német nyelven a m. kir. honvédelmi miniszter-%
liez, hogy a csendőrük öt az istállóba vitték, a hol az 
egyik kétszer arezulütötte, hogy öt beismerésre bírja. 
Ez ügyben a székesfehérvári ♦ >. sz. kér. esendörpa 
rancstiokság megtartotta a vizsgálatot s a csendőrödre 
semmi sem bizonyult. Azonban az egyik, névszerint 
Cseh Gábor szabályszerütlen eljárása miatt fegyelmi 
utón 8 napi szabadságvesztéssel lett büntetve. Szab
lyár György tehát azért került a vádlottak padjára, 
mivel hamisan vádolta a csendőröket. A csütörtökön 
megtartott végtárgyaláson az öreg Szablyár váltig a 
mellett kardoskodott, hogy őt a csendőrök kétszer 
megpofoztak s hogy neki erre tanúi vannak. A csend
őrök tagadták, mintha ők hivatalos hatalmukkal visz 
szaélve tettlegességet követtek volna el. / s o 1 n a y 
kir. főügyészi helyettes az összes iratokat kéri átté- 
tétni a csendőrparancsnokságtól, hogy azokból meg
állapítható legyen, milyen czitnen indította meg a 
csendőrparancsnokság az eljárást. A kir. törvényszék 
> a v e I Kálmán elnöklete alatt helyet adott a kir. 
főügyészi helyettes indítványának s az érted emberi 
határozott. A megküldendő összes iratok a kir. ügyész 
M»gge: közöltem; fognak indítványtétel czéljából.

Családi dráma. Olyan szépen ültek egymás 
uvdlett a vádlottak pa jan Barics György a vő s 
Bagu Antal az ipa arányom lakosok, és olyan nyá- 
asaii bes/éLettek egymással, ho;v hajlamló kéűkeuni 
i/. i :nhcr, c>akugyau ók-e azok, a km IHyi. május 
•JU (ói reggé.i -s óra tájban ‘gynián életére törtek ; a 
Iliinek elc/.mcnyc az. hogy Barics a feleségével, Bagó 
Juin al igen rosszul ólt, noha másfél évig a legszebb 
• •ict volt közöttük. A férj ütötte, verte nejót, kj a 
c- .sok helyett kapott Utlegeket megunva föltárta 
ajij.i eíott a valót. A leányát végtelenül szerető apu

erre kitiltotta vejót a házból s az szolgálatba állott. 
Barics később meglátogatta ipáját s arra kérte, hozza 
őt ismét össze a nejével. Bagó erről hallani sem akart. 
A viszony tehát mindegyre feszültebb lett. így érke
zett meg az 1891. május 29 ike. Barics kocsin in.-nt 
a szőlőbe, honnan már hazafelé ment Bagó. Amint 
egymás közelébe értek, Bagó a következő szókra fa
kadt : Te kutya, miért tördeled a szőlőmet ? E- a 
puskatuasal nekiment vejének, a ki ostorával arezui 
csapta őt. Erre az öreg kétszer rálőtt Baricsra, ki 
elővette revolverét s abból egy lövést a feleségére, 
3 — 4-et pedig apósára irányozott. Két lövés erte is 
Bagót s 25 napig feküdte az ágyat. A csütörtöki 
végtárgyaláson a vádlottak, kik időközben kibékültek 
s mosta legnagyobb egyetértésben együtt laknak, igye
keztek enyhíteni a tényeken , de két tanú rájuk 
vallott és igy a kir. törvényszék S á v é i  Kálmán 
elnöklete alatt Z s o l n a y  kir. főügyészi helyettes 
indítványára a szándékos emberölés kísérletének bűn 
tette miatt bűnösöknek mondta ki őket és Barics 
(íyörgyöt két évi fegyházra, Bagó Antalt pedig más 
fél évi börtönre ítélte el. Mindnyájan felebbeztek.

N Y Í L T  - TER.  *)

Köszönet-nyilvánítás.
Mindazon ismerőseinknek « jó barátaink

nak, kik boldogult

Kérdi Lajos
bfiksai K b r j •

temetésén való megjelenésük * részvét
nyilatkozataik által mérhet len fajdalmunkat 
enyhíteni iparkodtak, ez utón is ő.-zinte köszö
netét mondunk.

Baranya-Baksán 1894. február lui 23-án.

A svás/.oln család

Ezen rovat alatt megjelentekért nem véllul f» !e- 
lŐMnéget A ftzerb.

.  -

L a p t u 1 aj (1 o n o » : Felelős szerkesztő :

NAGY FERENCZ. PLEININGER FERENCZ
Szerkesztő  :

BOGÁTHY MEDARD.

II. i r <1 e t é $ e k «•

Bor eladás.
Erdélyben N. Enyeden és Tövisen (va

sútállomások) 90 —100 hectoliter 1893 évi egfv 
>/er és kétszer fejtott fehér bor eladó ! 
Átvétel Coco N. Enyed es Tövis. Atla<j ár 
hectoliterenként : 30 írt. Levélbeli megkere
sésre válaszól: Dezső Zsiginond főerdész
N aev

■TO

ti

s
ti

Koszvény es csuzban szénvédőknek ezennel a
letrfíiiiabb körökben

Horgony-Pain-Expeller
olnovozós alatt dicsérnie  ̂ ismeretessé vált Tinct 
Cni*ict comp, ajánlólag legyen emlékezetbo hozva 
K/.on népszerű háziszer ‘Jő óta, mint logmeghizhatóbb 
féplalomcsillnpitó bodörzsölés ismeretes es minőn vajak 
által, a kik használták igen kod vehetik, úgy hogy 
további különös ajanliLsia nem szorul t vegj** 10 kr., 
70 kr. vagy I f. 20 krnyi áron a legtöbb gyógyszer
árban kapható. Azonban a „Horgony* védjegy re ügye
lendő, mert csak a vörös horgonynyal ellátott üvegek 
v ab diák. Ha a valódi Pain-Kxpeller helyben nem 
volna kapható, akkor forduljunk a gyártók gyógy- 
-orviriboz: Kichter gyógyszertára „az arany 

^  omszlánhozu Prágában vagy Török József
gyógyszerészhez Budapesten---------
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EllD^PEgTICZÉG

'̂gyártmányai orvosi czélokra hasanáltat- 
anak ás a következő egyetemi tanár urak által* 
I  ajánltatnak :

19567. szám. 
tkvi 1893.

Árverési hirdetmény.
A pécsi kir. törvényszék mint telekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy 

PeCBváros árvatára végrehajtatnak Eisner Adolf és érdektársai végrehajtást szen
vedők elleni 145 frt 12'/, kr. tőkekövetelés és járulékai iránti végrehajtási ügyé
ben a pécsi kir. törvényszék területén levő Pécs varosában fekvő a pécsi 1515. 
sz. tjkvben felvett 22o5/b hsz. 71/, sz. házra és udvartérre az árverést 7500 
írtban ezennel megállapított kikiáltási árban elrendelte, s fentebb megjelölt in
gatJan az 1894. iitárc/iu» bo l-»ö napján d. ♦*. 10 órakor a kir. törvs/ék
árverési hely israélien megtartandó nyilvános árverésen a megái lapított kikiál
tási áron alul is eladatni fog.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlan becsárának 10 százalékát, 
vagyis 750 irtot készpénzben, vagy az 1881. LX . t.-cz. 42. §-ában jelzett ár 
folyammal számított és az 1881. évi november 1-én 3333. »z. a. kelt igazság 
ttgyminiszteri rendelet 8 §  - ában kijelölt évadékképes értékpapírban a
kiküldött kezéhez letenni, avagy az 1881. LX. t.-cz. 170. §  a értelmében a bá
natpénznek a bíróságnál elüleges elhelyezéséről kiállított szabályszerű elismervényt 
átszolgáltatni.

A pécsi kir. törvényszék, mint tlkvi hatóság 1893. évi október hó 29. napján-

Ltikrics Itvón ». k.
kir. törv»zéki bíró.

22478 sz. 
tk. 1893. ,

Árverési hirdetmény.
A pécsi kir. törvényszék, mint telekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy 

Ha. land Julia végrehajtatóuak ismeretlen tartózkodásu Ritz István végrehajtást 
szenvedő elleni 350 frt 43 kr. tőkekövetelés és járulékai iránti végrehajtási ügyé
ben a péesváradi kir járásbíróság területén lévő Püsp.-Szent-Erzs>;bet és Herkesd 
községekben fekvő ingatlanokra részben az 1881. évi 60. t -ez. 156. íj a) és d) 
pontja értelmében és pedig a piisp.-szent erzsébeti 112. sz tjkvben I486 hszsz. 
a. felvett szőlőből nagykorú Iiitz Istvánt illető 1 4 részre 68 frt, 1495. hszsz. 
szőlőből ugyanazt illető >/t részre 138 frt, 1573. hszsz. fekvőségre egészben 152 
frt. 1578. hszsz. fekvőségre egészben 164 frt, a 108. sz. tjkvben felvett 513. 
hszsz. fékvőség ‘ 4 részére 171 frt, az 548. hszsz fekvőségre egészben 152 frt, 
a 752. hszsz. fekvőségre egészben 160 frt, a 753. hszsz. szőlő 1 t részére 118 
frt, a 754. hszám 90. sorszám malomház felülépitinénvn< k és belsőség ha- 
Monélvezetőnek ugyanazt illető 'Ji részére 398 írt. a berkesdi 192. sz. tjkvben 
felvett 3900. hsz. 178. sorsz. malomházra mint felülépitményre és udvartér, kert 
8 rét haszonélvezeteire egészben 160 frtban az árverést elrendelte s hogy a fennebb 
megjelölt ingatlanok ti/ 1*91. évi ápril hó 23. napján ti. c. 9 órakor Piisp. 
s/oiif-Er/si het község házában és d. n. 2 órakor Herkesd község házában
megtartandó) nyilvános árverésen a megállapított kikiáltási áron alól is eladatni fognak.

Árverezni szándékozóik tartoznak az ingatlanok becsárának 10 százalékát, 
minden egyes birtoktest után külön külön készpénzben, vagy az 1881 : LX  t. 
ez 42 fi-aban jelzett árfolyammal számított és az 1881. évi november 1-én 3333 sz. 
a. kelt igazságügyminiszten rendelet 8. §-ában kijelölt évadékképes értékpapírban a 
kiküldött kezéhez letenni, avagy az 1881 : LX. t.-cz. 170. §-a értelmében a 
banatpei znek a bíróságnál elüleges elhelyezéséről kiállitott szabályszerű elismer 
vényt á'szolgáltatni.

K< t Pécsett 1893. évi deczember hó> 1. napján. A kir. törvényszék, mint 
tkvi ható-tág.

H ogyay  Pongrác/,
kir. törvényszéki l>iró.

Czuba-Dur ozier & Co
f r m o z ia  o o g n a cg y A r

a o t o i ü r j
V exérii ŷnöksÂ

Kod* és Bloohm&nn Budapest és Béos.
Mindenhol kaphatóé

C»ás/ari és királyi hadmérnöki igazgatóság Pécsett

144 . szám.

Ajánlati hirdetés
?  ?rT9  . lov" K“<» i ‘ “klanya Márnára Tolnán „ á l 

lítandó bútordarabok * más egyáb idrlartoró tártnak szállításának 
b ,« « i lá sa  czdjábó1 a cs. , ,  kir. birodalm, hadügyminisztérium X
tályának 1894 . január 26 án 5656/1S9 3 . es , 894. január ,6
szám alatt kelt rendelnie folytán IS'Jt. máre/.ius 3 á n  délt-l«*t 11 
órakor a es. és k. hadin, rnliki i«ar.g»t,.ság irodájában Pécse. 
Síéehény. 1er 17. s „ „ ,  II. ..„telet Írásbeli ajánlati tárgyalás foe 
megtartatni, a melyre vállalkozni szándékozók ezennel felhivatnak.' g 

A  kiadandó szállítások összértéké kitesz 1 0 4 5 1  frt ;j;j 
Az. árlejtést feltételek, valamint a megkötendő szerződés általános 

es különleges feltetele, a s e g é d k e z e k k e l  együtt, továbbá az. ajánlat
mtn ák a rendes hivatalos órák alatt a fen,nevezett hadmérnöki igaz- 
gatóság irodájában betekinthetek. h

A leteteményez.ő felpénzek a kiadandó összköltségeknek s* -ban 
azaz r> 3 0  Irt, vannak megállapítva. K D " ban’

Az azután a vállalkozó által leteendő biztosíték a felpénz kétsze 
reset teszi ki. r  c‘

Kelt Pécsett, 1894 . február 16 án.

A csász és k it. hadmérnöki igazgatóság k ite lő  bizottsága Pécsett.

L *ak akkor valmli, h»
a ön : -ui*/.•■*: pttUc/k az itt.
levő «iftlaggal 1 \ övöm én fekete
nyoma 4 sárga p.Aj.iroiij van el-
Z «IV.

Eddig fölülmulhatatlan !

f é le

valódi, tisztított

MÁJOLAJ
(törvényesen védett esomagolnshan)

a a g e p V i l m o s t ó l
Becsben-

A z  első orvosi tekintélyek által megvizsgáltatott és 
könnyű emeszthetösegénei fogva gyermekeknek in különösen 
ajaiiltati ás rendeltetik mindama ecetei né!, melyeknél a/, or- 
vöm a/, egesz testi szervezet, különösen a mell es tüdő erő 
sitéset a test súlyának gyarapodasat. a nedvek javitasat, 
valamint aitalaban a ver tisztítását el akarja érni. — Fgy 
üveg ára I forint *•* kapható H gyári rakta! han Hé(’**hevi I I I  ö 
kér., Ileuniarkt 3, valamint az osztr -niauyar monareliia 
legtöbb tcyéttyszertárában.

Peuaett kapható: Sipöcz István, Zsiga Laszlo, Erreth 
János *8 as Irgalmasok gyogyszertaraban : Reeh Vilmos Spit - 
zer fia és Koszi Janos kereskedeseben
Főraktár t « » ♦* 1 ú r »i h i táv h/. o«/.trák magyar monaichia részére

M a a g e r V ilm os, Bécs,
III|3. Heumarkt 3.

Utánzatok hatóságilag nyomoztatnak.

Nyomatott Taizs ,Józsefnél IVenett. 1 S‘.i f




