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Előfizetési fölhívás

„PÉCSI FIGYELŐ*
tizen h eted ik évfolyam ára.
Lapunk a jövő 1889-ik évvel t i z e n
h e t e d i k évfolyamába lép. Azt hiszszük,
a tizenhat évi pályafutás, elég bizonyíték
arra, hogy híven teljesítettük sajtókötelmeinket, hogy megfeleltünk azon várako
zásnak és igényeknek, melyet olvasóink
lapunkhoz fűztek. De bátran el is mond
hatjuk, hogy mindig őszinte hazafiul törek
véssel, elvbíiséggel s becsülettel szolgáltuk
a sajtót; mindeukor a befolyásolatlan és
független közvélemény nyílt és szabad
szókimondói voltunk; folytonosan a val
lásosság, igazi erkölcs, jog és igazság
mellett küzdve a korrupczió ellen barczoltünk a közjóért s a haladás utján a fel
világosodás és művelődés szellemi szövétuekét lobogtattuk, hogy legyen világosság.
A város és a megye politikai életé
nek éber figyelői s jó hazafiakhoz illöleg
a politikában az Igazi s z a b a d e lv ű sé é ,
a függetlenségi és 48-as párt dicső zász
lójának barczosai, a társadalom terén min
den szép, jó és nemes iránya törekvés
buzgó előmozdítói voltnak. A városi és
megyei közügyek iránt nemcsak figyelem
mel s érdeklődéssel viseltettünk, de a
polgárság érdekébeu a közjóért uem egy
szer léptünk síkra, a közügyek göröngyös
és tövises küzdterére, azzal a tiszta meg
győződéssel, hogy városunknak, megyénk
nek s hazánknak teszünk jó szolgálatot.
Soha se tekintettük, hogy nagykatalom-e, rokon, vagy jóbarát, a lap anyagi
vagy szellemi pártfogója az, a kivel szem
ben esetleg véleményt kellett mondanunk;
tekintet nélkül minden mellék érdekre,
csak a tőérdek; a közügy, a közjó
lebegett lelki szemeink előtt s mindenkor
igaz lelkiismeretű meggyőződésünk szerént
hangoztattak az igazságot a maga leple
zetlen valóságában.
Igaz, hogy vagyont nem szereztünk,
de vau — bála Istennek! — b e c sü le t.
Eddig még megelégédett önérzettel
mondhatjuk, hogy a közügyek terén uem
vesztettünk csatát s hisszük jövőben sem
veszítünk, mert csak igazságos ügy mel
lett szoktunk küzdeni s az igazságnak
győzni kell.
Ezek utáu reméljük, hogy az a derék
közönség, mely eddig velünk volt s pártlogásával életerőt adott lapunknak, ezután
is velünk marad s tapasztalva, hogy uem
érdemtelenül ajándékozott meg, bizalmá
val, jóindulatával s pártfogásával: a napról-napra megnehezedő viszonyok, a nagy
verseny s a hatalmaskodó hatalom rend
szeres üldözésének elbírására h a th a tó 
sa b b támogatásba fogja lapunkat része
síteni ; mert csak úgy fejthet ki a lap a
növekvő igényeknek megfelelő uagyobb
és uagyobb tevékenységet, erélyt és tekin
télyt, ha a közönség nemcsak olvassa, de

T Á R C Z A.
Betegen.
Miut elhaló élet tüze,
ü g y pillog az éji lámpa
S bár akarna mindenképen,
Sehogy lem bír a sötétben
Stélyel nézni kis szobámba'.
Én meg ágyban, gyűrött almon :
Agyamat a l i i kínozza
S az idő szír dobbanását:
Kinos óiák hossz A számát
Olvasgatom sóhajtozva.
Fekszem némán, elhagyottan:
Nídcs velem egy árva lélek,
Csak egy rém : a késő bánat,
Melyet keblem hóhérjának
Szilit a czélja-vesztett élet.
Óh, ha én is csak a mának
Élsk csupán, mint sok mások
S nem kergetek vad mocsáron,
Verófényea pusztaságon
Lidércs-tüset, délibábot:
Akkor talán kisded fészkem
Készen volna immár régen
S most e Iámat szép szavával,
Édes, ceókoa ajakával
Altatgatná — feleségem.
Édes álom, bűvös álom,
Mily szép lehetsz valóeágba’ !
De hasztalan — másnak vagy as:
Nekem csapán fájó panasx . . .
Tovább lidércs — a - mocsárba !

Balog István.

A Djilllír I petit s*n 10 Jr.
t hirdetési liij elére iutrk]*.

elő is fizet rá, ba nem csupán helyesléssel,
de szellemi és anyagi támogatással is já
rul feutartásához
Az a városi
megyei polgár, a ki
látja, hogy van
lap, mely az A érde
keit híven, önzetl
1 képviseli s a közügy
mellett, ha kell végietekig küzd; az hozza
meg azt a csekély áldozatot, melyet egy
jól szerkesztett lap, az igazi közvélemény
lapjának fentartása megkíván.
Ez is polgári kötelesség!
Lapunkat a nagy közönség hazafias
pártfogásába ajánljak.
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Borúsan köszöntött be az újév haj
nala.
Borús volt az ég, szürke ólomfelhők
nehezültek a nagy világra és sötét
szürke sejtelem nyomta az emberek
milliónyi kis világát,az emberi sziveket.
Minden szív egy világ! Minden
szív forog a saját tengelye az önzés
körül, és forog a nap a szeretet kö
rül . . . .
És örök körforgásukban sohsem áll
nak meg e világokat mozgató erők. Az
önzés és a szeretet az a két rejtélyes ha
talom, mely létesit, alkot, teremt, de
ront, bont és megsemmisít is . . . .
Azok az ólomfelhők, melyek elzár
ták előtünk a nap világát különös
szomorú sejtelmet lopnak be a szi
vekbe . . . . Ha ajkunk megnyílik,
csak félénken rebegheti el a szokás
mondást:
Boldog uj esztendőt!
Ez nem a remény hangja! Ez nem
biztató, melegítő sugara a jövőben ve
tett bizalomnak, hanem aggodalmas,
félelmes szózata a remegő sziveknek...
Ki tudja mit rejt a jövő! . . . .
Ilyen aggodalmas uj éve rég nem
volt a magyarnak! Görnyedünk fegy
verben, lázasan dobogtatja szivünket
a bizonytalanság, mely lidércznyomásként nehezül a nemzetre . . . .
Még meg se kezdtük a háborút,
már is miliárdnyi sarezot vetett ránk
a kényszerűség . . . . Jól tudja min
denki, hogy a végsőig feszitett harczi
Újévi mese.
Magáuyosan áll egy ódon kastély az
országút mentén. Tetejében a szélkakas
nyikorog rá-rárikácsolva az elhaladó sze
kerekre vagy át kurjangatva a szemközt
íekvö falu vörös tornyára. Néha a vere
bekkel beszél, sokszor pedig a galambok
kal, melyek a kastély udvarán levő dúczból röpülnek fel hozzá.
Újév napja van. A kastély udvarán
három gyermek futkos; élvezik a téli
napsugárt. Hallják a szélkakas nyikorgá
sát és szólnak : „Széltámad, nyikorog a
szélkakas! Menjünk bo, nehogy meghűl
jünk !“
É9 szaladnak fel a verandára, a két
fiatalabb be a szobába, de a legöregebb
nem megy utánok, hanem feloson a to
ronyszobába hallgatni a szólkakas nyikor
gását, mert ő azt állítja, hogy az nem
puszta nyikorgás, hanem hogy a szélkakas
mesét mond, és azért a kis toronyszobát
nem is hívja másként csak meseországnak.
Már alkonyodott és félhomály deren
gett a szobácskábán, mikor Méta egy
réges-régi karosszékben elhelyezkedett.
A toronyszoba góthablakának külpárkányzatán párosával ültek a galambok.
_ Most ezeknek mesél a szélkakas
— rebegé a kis lány aztán csendesen
ülve maradt és figyelt, hogy mit mesél a
szélkakas újév napján a galamboknak?
— Boldog újévet kívánok kis galam
bok, boldog újévet! — szólt a szélkakas
a felrepülő galamboknak.
__ Ugyan te is ezt mondod — búg
ták meglepetve a galambok. —■Hát miért
kíván ma mindenki boldog újévet a másíknak, s hiszen ninci még új év, ma ép
oly havas a vidék mint tegnap volt és az
előbbi napokban. Az év akkor ujul meg
ba újra zöld lesz a föld, lombos lesz a
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készülődés többe kerül, mintha milliárdokat fizettünk volna az eddig még
ismeretlen ellenségnek.
Pedig nem egyedül a hadi költsé
gek képezik az iszonyú sarezot . . . .
A társadalom négyszer annyit veszí
tett az általános pangás alatt, mint a
mennyit az állam kiadott ágyukra,
fegyverekre, lőszerre.
A tőke nem mer mozogni s igy
millió embernek nincs munkája. Az
ipar pang, a kereskedő nem halmozza
tele raktárát, a gyárak szünetelnek
mert nincs fogyasztás.
Mindenki fél a bekövetkezendő
háborútól s ez annyit jelent, hogy az
árunak, munkának értéke nincs, a tőke
nem hoz gyümölcsöt, s hogy a közgaz
dasági válság tetőpontjára kezd emel
kedni.
S mégis hol az ellenség ?!
Egész Európa meghunyászkodva
nyög a militárismus igája alatt. Visel
jük az iszonyatos terheket a nélkül,
hogy remélhetnek a jobb idők bekö
vetkezését . . . .
Az újév alkalmával ilyen szomorú
pe8szimistikus gondolatok lepnek meg
bennünket. Elismerjük, hogy ez pesszi
mizmus, de bűn volna rózsás szemüve
gen át tekintetni a helyzetet, mikor
az igazán olyan sötét, olyan megdöb
bentő !
S ha szólhatunk reményről, ha
van valami, a mi lelkűkben biztató
gondolatokat gerjeszt, azt csak a ki
bontakozásnak melegen óhajtott be
következése.
A homálynak el kell oszlania! Lát
nunk kell é napot, az eget, a maga té
nyében s ha elkövetkezik a megpró
báltatások ideje, jöjjön mihamarább..
Amit az uj évtől várunk az az,
hogy eloszlatja a bizonytalanság, a
kétség szomorú felhőit.
Ez a nemzet sokat szenvedett s ha
jöhet még nagyobb megpróbáltatás
mind a milyen egy ezred éven át fölötte
elzugott, akkor szembe fog állani az
zal is becsülettel, lelkesedéssel, a ha
zaszeretetnek legszebb hevével!
Jöjjön az uj év! Jöjjenek vele uj
idők!
Derüljön fény a nemzefre újból,
hogy elmondhassuk igaz tiszta szívvel:
— Boldog uj esztendőt!

Kiadóhivatal:
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A regále-megváltásról szóló tör
vény végrehajtása.
A regále-megváltásról szóló törvény
végrehajtási utasítása rövid idő múlva egész
terjedelmében közzé fog tétetni, addig is
közöljük a pénzügyminisztériumnak a hi
vatalos lapban megjelent részletes hirdet
ményét, mely kivonatilag a regále birtoko
sok eljárását kárpótlási igényük bejelen
tésénél, illetőleg a bejelentés kellékeit kör
vonalozza.
E hirdetményben azonkívül ki van
mondva, hogy mindazok, akik bizonyítás
sal igényelnek nagyobb kárpótlást, mint a
menynyi fizetett adójuk után őket megil
leti, a kártalanításnak ekként megállapí
tott tőkeösszege csak 1892. év végén lesz
kiszolgáltatható. E közlemény első része a
következőleg hangzik:
Az italmérési jog kártalanításáról szóló
1888: XXXVI. t. c. rendelkezése szerint
a hivatkozott törvényben megjelölt többi
feltételektől eltekintve, italmérési jogért
kártalanítás csak az esetben adható, ba
az italmérésre jogosult, vagy törvényes
képviselője avagy megbízottja kártalani
tási igényét legkésőbb 1889. évi márczius
hó 31-éig az illetékes, vagyis annál a kir.
adófelügyelőnél, mely adófelügyelönek mű
ködési területén az italmérési jog gyako
roltatott a község megnevezésével amely
ben gyakoroltatott, írásban bejelenti.
Felhivatnak ennek folytán az érde
keltjogosultak, hogy kártalanítási igényüket
a megjelölt helyen és módon legkésőbb
1889. évi márczins bó 31-éig annyival in
kább jelentsék be, mert ellenkező esetben
ezek az igények, a hivatkozott törvénysza
kasz értelmében, tekintétbe semmi szin
alatt sem lesznek vehetők.
Ez írásbeli bejelentésnek tartalmaz
nia kell:
1. A község nevét, melyben az ital
mérési jog gyakoroltatott;
2. a kártalanítandó italmérési jog pon
tos körülírását:
3. azou jognak határozott megjelölé
sét, melynek alapján a kártalanítást kérő
az italmérési jogot, mint tulajdonos, tény
leg gyakorolta;
4. azt, hogy ezen italmérési jog mikéut
volt megadóztatva ;
5. a bejelentőnek, esetleg, ba a be
jelentő képviseletével a kártalanítási ejárás
folyamán mást biz meg, ennek lakását;
6. az italmérési jog azon jövedelmé
nek határozott megjelölését, melyet a jo
gosult az 1882- 1886. években ezen jog
után tényleg élvezett és melyet a kártala
uitási összeg kiszámításánál alapul kivan
vétetni.
Ha ez utóbbi pont szerint a jogosult
csak azon jövedelmet kívánja alapul vétetui, mely mint tisztán italmérési jog után
élvezett jövedelem, a fenti évekbeu tény
lég járadék-adóval meg is veit róva. ak
kor semmi egyéb bizonylat nem szük
séges.

fa és mi ismét kirepülhetünk az illatos
Ekkor pillantotta meg a sok didergő és
mezökre, be a zöld berekbe.
éhező embert és hallotta amint mondák :
— Csalódtok jó galambjaim, látszik
— Ez újévtől is hiába reméltünk jót,
rajtatok, hogy fiatalok vagytok és még
nem éltetek át egy telet sem. Én már talán a tavasz hozza meg.
És az újév boldoggá szerette volna tenni
számtalan év óta élek itt a magasban,
a föld lakóit, addig-addig kérte bút a tél
sokat láttam, tapasztaltam, de még töb
tündérét,, ne tartsa oly sokáig lekötve a
bet hallottam a széltől, mely bejárja az föld melegét, mig annak meglágyult fagyos
egész világot és ba hozzám ér, elmond
nekem mindent, mit utazásában tanult. szive és felköltözött a begy magas ormára
csillogó jégtáblákból épült palotájába. A
Innen van nekem az én nagy műveltségem. mint ez megtörtént, feltárult a tavasz tüuEzeket mondva a szélkakas büszkén dérének illatos füvekkel környezett házi
fordult háromszer-négyszer maga kürül.
kója és a szellő langy szárnyain repülve
— Bizony ma újév napját Uuneplik jött ki abból a fénysugárba öltözött tavasz.
az emberek még a naptárban is vörös- Ragyogó arany haj a fényével ár aszta el a
betűvel Írják legelsőnek e napot, mert az vidéket. Eltűnt a csillogó, sikos út, olvadt
újév tél közepén köszönt be hozzánk. — a fehér bólepel és alóla a legszebb zöld
Várjatok csak majd elmesélem az év tör pázsit bukkant elő. A tavasz tündére ekkor
ténetét, sokszor átéltem már éu, láttam áthalad a vidéken tele marokkal szórva
fiatal, fürge lábakkal megjelenni és aztán az illatos füvekre a remek kis virágokat.
tizenkét hó malva elaggva, görnyedezve Útjában megcsókolja a fák ágait és leheltávozni. Tegnap éjfélkor mikor a fala letérő virágos, lombos lesz a fa, cserje
tornyában megkondult a harang búcsúztak bokor. A gyermekek ismét boldogok, cziaz emberek ó-esztendőtöl. Az öreg Szyl- czáznak a szabadban, hangjaktól visszhang
vester bácsi vitte el, most is mint rende zik a berek. Kellemes szellő lebeg estén,
sen az ó-évet oda fel a csillagokba, az ként és a csillagos ég mosolygva borul le
emlékezet országába, de a telet nem vitte a földre. A vándormádarak is visszatérnek
el magával, hanem itt hagyta emlékül az téli útjokból és felkeresik régi fészkeiket.
ifjú újévnek. Ö is úgy kapta azt tavaly
Ez alatt megérkezik a nyár tündére.
az ó évtől. A bólepte földön vette át az Messze déli vidékről jöu, ő is követi a
uralmat, aztán egy ideig azt hitte, jó is hazatérő madarakat. A tavasz tündére
van az úgy, hisz hallotta, hogy az embe elvonul előle; gyenge idegzetű, nem sze
rek újév reggelén boldogságot kívánnak
egymásnak. Tetszett neki a fehér köntösbe reti a villámot és menydörgést.
Pedig a nyár tündére ezen utazik.
barkóit tél tündére, látta mint örültek a
Ruhája a forró napsugár. Láng tekin
gyermekek amint az megrázta szép ezüst
haját és gyémánt csillagocskákat szórt a tetét körüljártatja és leperzseli vele az
egész
tájt. Sárgul a kalász, hervad a fű,
földre, nevette a mint hólapdáikkal dobál
buli a virág. De a virágtalan lomb uem |
| ták egymást, aztán a hóembert készítették, marad üres, hajlót ágai a temérdek gyü
| Kaczagott, ha a keményre fagyott fényes mölcs alatt görnyedeznek.
utakon látta őket tova siklani. Azt hitte
Mo.it örül kicsi, nagy ! A gyermekek
. valóbau boldogok mindannyian és ebben
■ örömét lelte. — De jobban körültekintett jó llaknak gyümölcscsel, aztán vidáman fut- ,

Ha az italmérési jog járadékadóval
volt ugyan megróva 1882—1886. évben,
de a vele együtt bérbe adott épület ingat
lan, vagy más valami jog (halászat, vadá
szat, rév, vagy vámjog stb.) jövedelme
nem lett elkülönítve, hanem a jaradékadó
együttesen vettetett ki rájnk, akkor a be
jelentésnek tartalmazni kell azt is, hogy
az összes jövedelemből mi esett tisztán és
kizárólag az italiuérési jogra és miudazou
bizonylatokat, melyekkel azt a bejelentő
bi onyitaui képes.
Azon esetekben, melyekben a jogosul
tak ezen rcudesen tekintetbe veendő alap
tól eltérőleg az itaimérési jog kártalauifásáról szóló 1888 XXXVI. t. ez. 4. il
letve 6—10. § ainak intézkedései értel
mében azt kérik, hogy a nekik járó kár
talanitási összeg a rendes alaptól eltérő
leg és a törvényben elősorolt kivételes
módozatok alkalmazása mellett állapíttas
sak meg, tartoznak ezen kérelmüket és
összes bizonyítékaikat, melyekre ezen ké
relmüket alapítják a bejelentéssel egyide
jűleg, tehát legkésőbb 1889. márczius 31éig sziotéu az illetékes királyi adófelügyelöuél írásban benyújtani, esetleg a későbbi
6. pont esetében a bizonyítás módját pontosau és részletesen megjelölni, mert ké
sőbb beadandó bizonylatok tekintetbe egy
általán nem vehetők és az 1889. márczius
31-éig beadott bizonylatok elégtelensége,
vagy általában a bizonyítékok be nem
adasa esetében a kivételes módozatok al
kalmaz atni nem fognak.
A törvéuy 6—10. § aibau megbatá
rozott esetek, mellekben az említett kivé
teles eljárásnak vau helye s a bizonyítékok,
melyeket ezeu esetekben a jelzett követ
kezmények terhe alatt jogosultnak már a
bejelentésnél alkalmaznia kell, a követ
kezők :
I.
Ha egyes esetekre közbiztonsági
tekintetekből, vagy nyilván tévesen kiadott
hatósági intézkedés fotytáo a jogosait
italmérési jogát uem jövedelmezhette agy,
mint egyébként jövedelmeztethette volna.
ü.z eseioeu a oejeieuies aiaaimaval: aj
írásban melléklendő, vagy legalább meg
jelölendő azon hatósági intézkedés, mely
a jövedelemcsökkenést okozta; b) ba a
bejelentő azt állítja, hogy a hatósági in
tézkedés „téves/1 hivatkozással a kérdé
ses esetet szabályozó törvény és rendele
tekre, kimutatandó az intézkedés téves
volta; c) bérszürződésekkel, bérleengedé
sekkel, árnvételi jegyzékekkel, hasonló
bizonyítékokkal igazolandó, hogy a jogo
sult a megjelölt hatósági intézkedés által
kart szenvedett; d) ba a jogosult a kár
talanitás összegét a szomszédos s a ba
sonló természetű italmérési jog tekintetében
ugyanoly körülmények közt levő községek
jövedelmének figyelembe vételével óhajtja
megállapittatni, uévszeiiut megjelölendók
a község, vagy a községek, melyek jöve
delmének figyelembe vételét óhajtja; e)
nyilatkozni tartozik az iránt, hogy maga
a bejelentő fogja-e s ba nem ő, ki fogja
bérbe venni a kérdéses italmérési jogot
nak a turka lepkék után, a felnőttek pe
dig boldogan uézuek a bő termésré és
hálásan tekintenek fel az égre mondva:
— Mégis csak jó évet küldött uekünk
az ú r! — és aztán gondosau betakarítják
az Isten áldását.
Villám nem czikkáz többé, menydör
gés ín elhangzott a távolba. A viharszár
nyain költözik el a nyár és helyt ad a
sárga levelekbe burkolt ősz tündérének.
Csendes már az erdő, mező, a madarak
vándorútra keltek, letarolva áll a rét
kopaszait a fák. Még egyszer felhangzik a
hegy tövében a vidám zene, bő szüreten
mulatnak az emberek, aztan bevonulnak
lakásukba, mert az ősz igen éles széllel
jár, tönkre lesz mindent, mi a tavasz és
nyár remeke volt, aztán fütyülve megy
odébb.
Kissé kipihent a szélkakas.
— Bizony — fölytatá aztán — már
ilyenkor én is örülök, ba a telet látom
visszatérni, és ba szép csendes, fagyos idő
következik, mert az ősz nagyon kifaraszt
egyre jobbra-balra taszigál. Elmúlik aztán
karácsony is és jön az öreg Sylveszter.
Az ér csak akkor veszi észre, mennyire
elaggott; az ifju újévből tizeukét bő alatt
aggastyán lett. Belefáradt az emberek
boldogságát intézni, számot vet hát sáfárkodásairól és megy ő is oda hová elődje,
megy az emlékezet birodalmába.
Az emberek pedig elbncsúzuak tőle,
aztáu örülnek ismét az újévnek és annak
első napjáu nem mulasztják el egymásnak
boldogságát kívánni, azért újra csak azt
lebegik: — „Boldog újévet kívánok!- —
Kriii . . — nyikorgóit a szélkaka* aztán
csendesen aliva maradt ........
rraytw^ Hentaller Mariska.
y fí. '
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Jannár 5-én.

— Kitt György szobrász Fraknoi Vil hó 31-én alakult meg, mely ülés összehí
mos nagyváradi apátkananok megrende vására Aidinger János polgármestert bízta
lésére elkészítette Ipolyi Arnold síremlé meg a közgyűlés, ki is a most nevezett
két, mely a püspököt teljes ormátusban napra hívta össze az iskolaszék azon tag
ábrázolja. Az életnagyságu szobor bronz
jait, kiket a közgyűlés választott meg. ból, a fülke pedig fehér márványból lesz. Aidinger, mint az Ülés megbízott elnöke
A szobrot Nagyváradon állítják föl. Kiss — előadja, hogy mily ügyek volnának leezenkívül most mintázza Kinizsi Pál élet- tárgyalaudók ezen Ülésen. Első tárgyul_
nagyságú szobrát, mely a bős vezért abban Majorossy előolvasása után mindnyájan lete
a helyzetben örökíti meg, amint baljában vén az esküt — a két elnök, jegyző és
zászlót lobogtatva a várfokáról riadót fuj. gondnok megválasztatását tűzi ki. Össze— Hangverseny. Haldner József leip- állítatván a szavazat szedő bizottság, névzigi dal- és ballada énekes e hó 6-án, a szerint felszólítanak a jelen volt tagok
nöegylet helyiségében, Weber Emil bécsi szavazataiknak beadására. A jelen volt 21
zongorajátékos közreműködése mellett hang tag titko i szavazatának eredménye — egyverseny műsora a következő: „Hova?" „A haugu volt. Megválasztattak: Aidinger J á 
kiváncsi" és „Száraz 'virágok Schubertöl nos elnökké, Kraszcay Mihály alelnökké,
— előadja Waldner I. — 2. zongora Majorossy Imre jegyzővé, Kellauer Sáudor
hangverseny — előadja Weber E. — 3. isk. gondnokká. — kikre egyeukint történt
Waldner J. — 4. „A csodaszép május a szavazás. Mind a négy megválasztott
hóbanu „Kényeimből . . . ." „Egy ifjú lelkes szavakban kösözöute meg a szemé
szeret egy leányt" „Éjente álmok közt" lyébe helyezett bizalmat s szép beszédekben
és „Én nem neheztelek" Scbumaun J.-től. Ígérték, hogy minden lehetőt el fognak
— 5. Zongora-hangverseny — előadja követni a népiskolai ügy n igy a népmü
Weber E. — 6. „Toui dér Reiner" Lőwe lődés érdekében. Ezután letárgyaltattak a
K.-tól — előadja Waldner J. — Helyárak folyó ügyek. Nevezetesen: Horváth Antal
2 frt 50 kr. és 1 frt.
szigeti külvárosi igazgatótanitó nyugdíjaz
— Szegény gyermekekért. Pécsvárosa tatása folytán szükséges intézkedések. El
közöusége évről-óvre tetemesb költséggel nök dicsérőleg emlékezett meg Marschal
járul szegény sorsú elemi iskolai miudkét- Ferenczről, mint aki eddig ideiglenesen
nembeli tanulók felruházásához. Hasonló helyettosité Horváthot. Miuthogy a hatóság
kép a jótéteményekben kifogyhatatlan — úgymond — teljeseu meg volt elégedve
„Pécsi takarékpénztár," mely az ijesztő eddig is Marschal működésével, most ne
mérvű nyomor enyhítéséhez 200 íoriuttal vezett megérdemli, hogy igazgatói állásá
járul évenkint. Az idei ruházati szükség
bán véglegesitessék s igy megerősitessék.
let fedezésére 1658 frt 68 krt vétetett Az iskolaszék magáévá teszi elnök véle
igénybe. Ezeu jótéteményben összesen 703 ményét s közfelkiáltással Marschal Feren
fiú és leány részesült, mely négy iskola czet a szigeti külvárosi népiskola igazgató
közt oszlik meg. A belvárosi tanodánál 83 tanítójává — 150 frt igazg. tan. mellék
fiú nyert különféle ruházati czikket 303 járulékkal — mondja ki. Ez megtörténvén,
frt 60 kr. értékben. A szigeti külvárosban üresedésbe jött egy rendes osztálytanítói
210-en részesültek a humauismus áldásá
állás, melyre — ugyancsak elnök előter
bán, melyre 553 frt 35 kr fordittatott. A jesztése folytán — Skolnik Géza segéd
budaikülvárosi két tanintézetnél 410 nö
tanító lett előléptetve, — 400-ról 650 frt
vendék élvezi ar város közönsége atyai fizetéssel — és enuek helyére — pályá
gondoskodásának előnyeit, mely számból zati hirdetés mellőzésével — Haksch Jó
a vámbázi iskolára 220 és az ágostonira zsef neveztetett ki, mint aki 300 frt fize
190 esik; e két tauiutézet szükséglete téssel óra-adói minőségben ez ideig Hor
801 frt. 73 kr. mely összegből az első
nek 411 frt 18 kr. és az utóbbinak 390 váthot ideiglenesen helyettesítette. Ürese
désbe jött még a szigeti külvárosi intézet
frt 55 kr. tudandó be. A pécsi takarék- ben a rajztanitás is. Eunek vezetésével
pénztár 200 írtja az iutézeti igazgatók Germán István agoston téri oszt. tanító bí
áltál külön számoltattak el, mely összeg zatott meg — 100 frtnyi mellékjárulék
ből készíttetett 18 kabát, 26 uadrág, 28
élvezetével; — nevezettnek áthelyezése
pár csizma, 17 kabatka, 13 szoknya és a szig. külv. iskolához sziutén kimondatott.
45 pár czipö és harisnya. A harisnyakat
Mint utólag értesülünk az áthelyezés —
pedig miudeuütt a közs. tanítónők készít az érdekelt igazgatótauitók közbenjárása
tetik növendékeikkel, mely buzgóságot csak folytán — valósziuüleg csak a jövő tanév
eiisme és illethet meg.
elején fog megtörténni; a mi az ügy érde
— Tűz a Zsolnay féle gyárban Szer kében valóban helyes iutézkedés is volna.
dán este 9 óra tájban a Zsolnay fele gyár — Több kisebb Úgy reudes letargyalasáegyik fűtő helyiségében tűz támadt s a val az ülés véget ért.
lángok csakhamar kifelé törtek s kezdtek
— Vízvezetéki szak-ülés. A vízveze
veszélyesekké válni. A gyári tűzoltóság s
az összeszaladt uiuukások azonban oly ték ügyében választott szak-bizottság csü
törtökön
Ülést tartott, melyen a beérkezett
nagy erővel és ügyességgel fogtak a tűz
elnyomásához, hogy a lángoknak lehetet tervek fölött tanácskoztak. A technikai mó
len volt tova terjedni s körülbelül fél óra dosítások eszközlésével megbizatott Nendtvich Sándor városi főmérnök.
alatt teljesen elnyomták a tUzet.
Sylvester estélyek. Az öreg eszten
— Hoffmann uj gyártelepe. A közön
ségnek az a régi óhaja, hogy az ó pósta- dőt az idóu is kedélyes estélyekkel temették
el
városunkban.
A „Hattyú" vén falai közt,
utczából távolittatnék el Hoffinanu bútor
gyáros gőzgépe, most teljesült. A tulajdo a „Pécsi Dalárda mulattatta a közönséget;
nos maga elhatározásából távolította el. A a Scholtz-féle sorházban a „Dalkoszoru"
siklósi utcza bal végén a vasúti őrház fö éuekelte ki a világból az öreg évet, a „Hétlött gyártelepet létesített. S egy uj 18 ló- tejedeleuP-ben a „Kadau" zeugett. Miude
erejű gőzgéppel, miutegy 30 muukással uütt nagy számú közöuség gyűlt egybe. A
újév 2-od napján, azaz szerdán megkezdte „Hattyú "bau előadott bohóságok közül a
az uj telepen működését. Hoffuiann nagy legnagyobb sikert Haksch Lajos érte el.
gonddal s nagy Ügyességgel, valódi szak Strakosch vándor reczitátor párodizálásáértelemmel rendezte be gyárát. A helyi val. Pompásan sikerült. Igen jól mulatott
a közönség a telephou kupién is. — A
ségek nagyok, világosak, a czél és ok
szerűség mellett a muukások kényelmé „Dalkoszoru" tréfáiból legjobban sikerült
nek is oléggé megfelelnek. A város ipari a „vándor zenészek jelenete." A közön
fejlődésére mindenesetre igen örvendetes ségnek kicsordultak a könyei a nagy kakörülményképen tűnik föl. A haladásnak czagástól. A „Hétfejedelemben" is igen jól
mulatott a közönség. A „Scholtz"-féle sor
őszintén örvendünk.
— Szenkéneg-gyár alapítása képezi a házban s a „Hétfejedelem“-ben éjfél után
város tanácsáuak óhaját és ez ttgybeu — tánezra kerekedett a közönség 8 kivilágos
követve a phylloxera-bizottság példáját — kivirradtig járták.
— Az elaggott 48-as honvéd Hitte e
akkor tudta csak meg, hogy az ő jövendő a szombati tanácsülésben elhatároztatott,
hogy kérelem iutéztetik a földmivelésügyi valaha a szent szabadság dicső harczának
sorsa fog most eldőlni.
zajában a derék honvéd, kit a fegyverek
A villamos lámpák vakító fóuyt szór miniszterhez.
— A polgári „piknik" rendezősége, gyilkoló ereje, kard és golyó meg nem
tak a nagy teremben a tömeg ezrekre
rúgott, de mindenki tekintete arra a négy- mely a létesítendő pécsi színház alapja félemlitett a halál borzalmával, most az
szögű emelvéuyre volt irányozva, melyeu javára a Hattyú-teremben február 2 án é l e t ejt kétségbeesésbe?! Nintsitsuek hív
a kihívó tömzsi Clarksou és a bosszú kezű „batyubál"-1 rendez, következőképen ala ják az ősz hadaatyánt, ott lakik a Klimóés Makár utcza sarkán; másodszor érte a
kult meg. Eluök: Kath Mátyás, másodéi
Tóm Bush állottak.
Az emelvenyeu állott már a verseny nők: Hartl Ferencz, jegyző: Csukás Zoltán, szélhüdés, ott fekszik megövegesedett sze
bíró is és egy mester kezében az eczet- pénztáros: Taizs József, ellenőr: Zsillé mekkel, összezúzott testtel a lehető legna
vizes Üveggel, ha valamelyik el találna János. Rendezők : Hamerli Imre, ifj. Ko- gyobb nyomorban. Megszántuk az öreget
vácsics János, Schak Ferencz, Ruepprecht s gyűjtést rendeztünk nyomoráuak enyhí
ájulni vagy a vért lemossa róluk.
tésére. Jassek Alajos körjegyző, ki szintén
István, Weidinger Victor, Strohmayer Já
Szorongó szívvel leste Miss Summer
són a versenyt mig a többiek minden lö nos, ilj. Weszelszky Ferencz, Benczenleit- 48 as houvéd volt, 10 frtot küldött be bozzánk, Grussingor Ágoston ny. pénzügyi
ner
Sándor
és
Káília
József.
késre fel fel kiabáltak, ujjongva mindig,
— Jelmez estély. A pécsi jótékony tanácsos Budapestről 10 frtot küldött, En
hogyha a Wewerley csizma tisztogató jót
nőegylet a múlt választmányi ülésen azt gel A. és fiai 2 frrot adtak, Z. 50 krt
lökött az idegen athlétán.
határozta, hogy az előző években szokásos adott. Ezenkívül aláírás utján összeszedett
Szegény Blarksou arcza csupa vértö
meg volt már, inig a hosszú kezű Tóm álarezos bál helyett az idén nagyszerű szerkesztőnk 13 frt 50 krt. Összesen 36
jelmez-estélyt
fog rendezni a szegények ja  frt gyűlt egybe, melyet 3 részletban ad
Bushuak csak a karjait verhette kékre
Clarkson. Már-már ingadozott Clarksou s vára. Ezen jelmez-estély tánczczal egybe tunk át az agg honvédnek. A nemes lelkű
kötve január 19-én, szombati napon fog adakozók fogadják a leghálásabb köszö
az 500 dollár csábosán integetett a szc
relmes pár felé, midőn Clarkson hirtelen a „Hattyú" teremben a katona - zenekar netét !
közreműködése mellett megtartatni, amikor
— Véres karácsonyest. A „Mohács
felugrik s Tóm Bush kitartott balkezét le
Ütvén balkarjával lerántja Tóm Bush fejét ízletes, jó és mérsékelt árú ételekről és és vidékéiben olvassuk a következő esetet.
s jobb öklével rettentő lökéseket ad a italokról gondoskodva lesz. Belépti dij Karácsony éjjel ifj. Gadányi József házá
személyenkint 1 frt, páholy 6 í r t; mely ban több fiatal legény és leány czitera
szegény Tóm arczába.
Egy éles sikoltás hangzott a terem jegyek Valentin Károly könyv- és zenemű- mellett táuczált és dióra játszott. 9— 10
óra közt oda jött Heréb János és Makai
ben s Miss Summersont ájulva vitték ki s kereskedőnél előre válthatók lesznek. Kéz
annak a szép görbe orrnak a halálát nem dete esti 8 órakor. A rendezőség óhaja, Autal; utóbbi a játszók közé ment, mig
hogy az estélyen résztvevők minél nagyobb Heréb az ajtóhoz közel ült; mintegy fél
tudta elviselni.
Pedig nagyon sajnálhatta Miss Sum számmal jelmez öltözékben jelenjenek meg, óra múlva Heréb felkelt és a szintén jelen
merson Eszter, hogy nem láthatta, mint löki mert csak az adja meg az elérni szán volt, vele hosszab idő óta haragban levő
hasba a Wewerley-i csizma tisztogató a dékolt fesztelenséget, festői látványt és Frech Tamás elé állott s e kérdést intézte
hozzá: „Te német, mit ígértél te énnekem?"
hírhedt Clarksont s mint terül el ez ájul jelleget.
- - Iskolaszéki gyűlés. Lapunk egyik Frech erre felugrott, a két legény össze
tén a tömeg ujjongó rivalgása között.
Tóm Bush megkapta az 500 dollárt, közeli számában közöltük a deczember kapott, s a dulakodás közben Fech egy
hanem a betörött orra mindig csúf maradt. 17-ikén megtartott városi közgyűlés által késsel Herébet nyakba szúrta. Ennek lát
De csodálatos erre a betörött orra összeállított szakbizottságok s igy az isko tára a többi legény Frechre támadott,
volt mindig legbüszkébb az ö szép fele laszéki tagok névsorának összeállítását is. földre terítették és elvették tőle a kést.
Az iskolaszékek minden három évben új Ezalatt Heréb a szobából kiugrott és el
sége, Misters Bush Summerson Eszter.
ból alakulnak. így a helybeli közs. iskola távozott ; a többiek pedig folytatták a mu
Porzsolt Kálnán.
szék (az 1889. elejétől 1891. végéig) múlt latságot. Még az éjféli misére is elmentek

esetben, ha a kincstár követeli, hogy melyekből kitűnik, hogy az ezen iratok nek; továbbá a kártalanításnak ekként
a kártalauitási összeg jövedelme bérlet ál* alapján kiszabott adó alapjául az italmé megállapítandó tőkeösszege csak 1892. év
rési jog haszna is szolgált, de ez esetben végével lesz kiszolgáltatható.
tál hiztosittassék ?
ugyancsak az igénybejelentésben megkell
II.
Ha az 1881. év végéig az ital
mérési jog rendezése hatósági jogerejU a jogosultnak nevezni egy, vele hasonló
körülmények
közt levő, hasonló alapon
határozattal beíejeztetett, vagy legalább a
Különfélék.
rendezés iránti eljárás megkezdetett s a adózó, de italmérést nem gyakorló olyan
jogosait azt állítja, hogy a rendezés meg adófizetőt, akinek adójával, ha a jogosult
— Az egyházmegyéből. A megyés
adója összehasonlittatik, kitűnik, hogy a pUspök dr. L o n c s á r József, szalatnaki
nem történte idején jogát nem jövedel
mezhette volna A) Ha az 1882—1886-iki jogosult azért lett több adóval megróva, adminisztrátort, halálozás által megüresedett
öt évi időszakban volt egy vagy több év, mert italmérést gyakorolt; ha a jogosult köblényi plébánia vezetésével is megbízta.
melynek jövedelmében a rendezés utáni az adóiratokat becsatolni nem tudná, azokra A köblényi plébánia ezen ideiglenes álla
állapot kifejezésre ju t; a jogosult egysze oly módon kell hivatkozni, mint a hogy pota legalább is l/8—*/« esztendőt vesz
rűen kéri, hogy a kártalanítás alapját ezen az az első a) pootban elöadatott.
igéuybe, miután a plébánia, épülete oly
bizonyítandó évi jévedelem képezze; B)
V. Ha az italmérési jogot a jogosult rossz karban van, hogy aunak helyre állí
ba pedig a rendezés utáni állapot a fenti az 1892. évi január 1-je óta az államtól tása előtt plébános kinevezésről szó sem
időszakban még kifejezésre nem jut, akkor: szerezte meg és a rendes eljárástól élté- lehet. A boldogult plébános saját házábau
a) tartozik a jogosult hatósági írásbeli rőleg a vételár alapul vételével kívánja lakott. Dr. Loncsár — Katona Imre hosszú
határozattal igazolni, hogy 1886. év régéig magát kártalanítani.
betegsége következtében — már hét hónapon
az italmérési jog rendezése hatósági jogEz esetben a bejelentéssel egyidejű keresztül vezeti a jelzett plébánia teendőit.
erejű határozattal befejeztetett, vagy leg leg : a) tartozik a jogosult adásvételi szer Katona plébános végrendeleti végrehajtóul
alább a rendezés iránti eljárás megkezdetett; ződéssel, árverési, illetve ajánlati tárgya Loncsárt nevezte ki.
b) bérszerzödésekkel, áruvásárlási jegyzé lási jegyzőkönyvvel, vagy más hasonló
— Kitüntetés. A magyar iparművé
kekkel s hasonló bizonyítékokkal igazo okirattal igazolni azt, hogy a jogot az szeti társulat választmánya által a kará
landó, hogy az italmérési jog haszna a államtól 1882. évi január 1-je óta vette csonyi tárlat alkalmából kitűzött dijak
rendezés után nagyobb, mint előtte volt; s mily módon vette meg; b) tartozik nyi odaítélésére megválasztott jury a 400 arany
•) ha a jogosult a kártalanítás összegét a latkozni az iránt, hogy az italmérési jog frankos első dijjal Zsolnay Vilmos pécsi
szomszédos s a hasonló természetű ital
gal együtt az államtól megvett s annak majolika - gyáros díszítményeit jutalmazta.
mérési jog tekintetében ugyanoly körül hasznosítására szolgáló ingatlant mire
— Kiállítási dekoráczió. Szokásos volt,
mények között levő községek jövedelmé
hogy az országban megtartott kiállítások
nek figyelembevételével óhajtja megálla- becsüli.
VI. Ha a jogosult a törvényben meg
pittatni, névszeriut megjelülendök a község engedett adatokkal, vagy módon (10. §. után a főbb szereplő egyének az érdem
vagy a községek, melyek jövedelmének első és második bekezdés) bizonyítja, hogy elismeréséül fejedelmi kitüntetésben része
figyelembevételét óhajtja; d) nyilatkozni az italmérési jog után tényleg nagyobb sültek. Ilyen kitüntetéseket vártunk mi is,
tartozik az iránt, hogy maga a bejelentő tiszta jövedelme volt, mint a mennyi után nem ugyan magunk részére, mert hiszeu
mi valami nagy érdemeket nem szerezhet
fogja-e s ha nem ő, ki fogj bérbe venni
az adó fizettetett.
tünk, de meg ha szereztünk volna is, rend
a kérdéses italmérési jogot az esetben,
szerint
mellőzés a hírlapíró jutalma; ha
Ez
esetben
a
bejelentés
alkalmával,
ba a kincstár követeli, hogy a kártalaní
tás, összeg jövedelme bérlet által bizto vagy a) tartozik a jogosult 1886. évi de- uem igeu is vártuk a kitüntetést a kiállí
czember 31 -ike előtti időből eredő, hitelt tás alkalmából azok részére a kik a
síttassák.
III. Ha valamely törvényhatósági joggal érdemlő olyan írásos adatot mellékelni, kiállítás körül szerzett érdemeik eiisme
felruházott város hivatalosan felülvizsgált melyekkel igazolni képes, hogy az 1882. réséül, de különösen a múltban kifejtett
zárszámadásai, haszonbér esetén, a ha évi január hó 1 tői az 1886. évi deczem- tevékenységükért méltán megérdemelték.
szonbéri szerződés szerint is, az italmérési ber hó 31-éig terjedő időben megadózta Ilyen első helyen N á d o s y Kálmán, ki
jogból több hasznot húzott, mint amennyi tott italmérési joga után tényleg nagyobb a mezei gazdaság, állattenyésztés körül
tiszta jövedelmet élvezett, mint amennyi nagy buzgalmat fejtett ki s alig van
adóalapul felvétetett.
Ez esetben a bejelentés alkalmával: után az adó fizettetett: vagy b) ha a jo közügy, melynek előmozdításához ne já
gosultnak
hitelt érdemlő szerződései, szám rult volna lelkesedéssel, áldozatkészséggel.
a) csatolandó a zárszámadás s igazolandó,
hogy az erre hivatott hatóság által jóvá adásai, vagy hitelt érdemlő okiratai nin Littke, Kath, Hoffmaun is eleget tettek az
hagyatott ; b) nyilatkozni tartozik a város csenek, tartozik bejelenteni a bizouyitás ipar és kereskedelem, előmozdítására. A
az iránt, hogy maga fogja-e s ha nem, ki azon módozatát, melylyel teljes hitelt ér- kitüntetések nem is maradtak el. Miut il
fogja bérbe venni a kérdéses italmérési demlöleg igazolni képes, hogy tényleg na letékes helyről értesülüuk: N á d o s y Kál
jogot az esetben, ha a kincstár követeli, gyobb jövedelmet élvezett, mint amennyi mán kir. tanácsosi czimet nyert, L i t t k e
hogy a kártalanítási összeg jövedelme után adó fizettetett; c) az előző b) pont József és Kath Mátyás Ferencz József reu
esetében tartozik a jogo-ult az italmérési det, Ho f f ma u n Karoly koronás aranyérbérlet által biztosíttassák ?
jog hasznosítója által forgalomba hozott dem-keresztet, dr. Z á r a y Károly, RuppIV. Ha az italmérési jog után jöve szeszes italok mennyiségéről adatokat; a r e c h Nándor aranyérdem-keresztet. Sipöcz
delmi, illetve tökekamat- és járadékadó bornál, sörnél a fogyatkozási adó kiveté István, Ullmann Károly és Engel A. és
nem fizettetett ugyan, de a jogosult bebi séről vagy lefizetéséről szóló iratokat, a fiai legfelső elismerésben részesültek. Utób
zonyítja, hogy az altaia vagy az italmé
szesznél áruviteli jegyzékeket, számlákat bi ezég már gazdag kitüntetésekben része
rési jog gyakorlója által fizetett kereseti stb. csatolni s ezáltal is bizonyítani vagy sült. Ezen hírünket a lehető legilletéke
vagy egyeb adó alapjául szolgáló összeg legalább valószínűvé tenni, hogy az ital
sebb helyről nyertük, tehát várhi tó, hogy
ben az italmérési jog jövedelme is felvé mérésből húzott tényleges jövedelem na legközelébb megerősíti a hivatalos lap.
tetett s igy e jövedelem is meg volt adóz
Egyébként
az egyik kitüntetett ur már
gyobb volt, mint az adó alá vont; végre
tatva. Ez esetben a bejelentés alkalmával
d) mint az a), mint a b) pont esetében diszlakomát is rendezett a kitüntetés örö
vagy a) melléklendő magánjogi törvényeink tartozik
a jogosult névszeriuf megjelölni mére. vivat!
értelmében, teljes bizonyító erővel bíró egy olyan szomszédos s a hasonló ital
— Katonai előléptetések. A delegáczió
okirat alakjában kiállított bér- vagy ha
által elhatározott rendkívüli előléptetések
szonbérszerzödés, vagy más okirat, melynek mérési jog tekintetében ugyanoly körül
mények közt levő közzóiiet, miut az, mely a katonai tisztikarban megtörténtek. A mi
tartalmából kitűnik, hogy a bér, haszon
bér utján vagy más módou hasznosított ben a kártalanittatui kért italmérési jog gyalogezredünknél a következők léptedet
gyakoroltatott és melynek adójövedelmé- tek elő: Krivosics János II. oszt. százados
tárgy, dolog vagy jog hasznában egyúttal
I. oszt. századossá, Horváth Valentin fő
valamely italmérési jog haszna is benn- nél aránylag mégis nagyobb.
Az ezen pontbau említett bizonyító
hadnagy II. oszt. századossá, Bodó László
foglaltatik, ilyen bizonyíték használásánál
ugyancsak a bejelentés alkalmával kell a kok mind elfogadhatóságuk, mind bizonyító és Martinék Zsigmond hadnagyok főhadna
jogosultnak vagy csatolni egy olyan adó erejük tekintetében a legszigorúbban fog gyokká, draskoczi Miletz Géza és Kellauer
könyvet, adólajstromot, esetleg adókisza nak mérlegeltetni; ennekfolytán a jogosul Jenő tiszthelyettesek hadnagyokká, Ljuba
tak saját érdekükben miudeu rendelkezé novics Tamás 97-ik ezredbeli főhadnagy
bási iratot, melyből kitűnik, hogy az ital
mérési jog hasznát is magában foglaló sükre álló bizonyítékaikat használhatják századosi ranggal a helybeli 52 ik gy. ez
jövedelem után valamiféle adó fizettetett; fel és a felhasználásnál a legnagyobb redhez és Botics Mihály százados az 52 ik
ezredtől a 31-ik vadaszzá-zlóaljhoz téte
vagy ha az adófizetést tanúsító, fentemli- gonddal járjanak el.
Ha a kártalanítás az ezen pontban tett át. Braun Hermán .kezelő járulnok
tett iratokat csatolui nem tudná, azokra
a hatóságnak, melynél s a számnak, mely szabályozott módon eszközöltetett, akkor III. oszt. kezelő tisztté léptettetett elő. A
alatt Őriztetik, poutos megjelölésével hi a kártalanítás összegéből az adó alá nem 10-ik huszárezrednél: Tochiga Károly és
vatkozni ; vagy b) csatolandók olyan adó vont jövedelem után járó állami adó és Horváth Gyula I. oszt. századosokká, gakönyvek, adóbevallások, adókivetési laj járulékainak négyszeres, esetleg nyolez- ramszeghi Giczy Kálo)áu főhaduagygyá,
stromok, az ezeknek készítésénél használt szoros, ezenkívül a törvényhatósági és neveztettek ki. — Herbert Ferencz utász
adatok, az adókivető és felszólamlási bi községi pótléknak egyszeres összege miud- főhaduagy — Herbert János városi al
zottságok és a pénzügyi közigazgatási azon évekre levonatik, melyekre az adó jegyzőnk bátyja — utász-századossá so
bíróság tárgyalási iratai és jegyzőkönyvei, zás nem felel meg a tényleges jövedelem- roukivül léptettetett elő.
m

A betörött orr.
— Amerikai történet. —

Tóm Bush derék egy szál legény volt,
hórihorgas magas termetével mindig kivált
társai közUl, hosszú keze volt, mint egy
szép hadaró s a vasárnapi boxoiásoknál
különösen nagy hasznát vette ezeknek,
mert ba krteszitette a bal karját nem fér
hetett hozzá közel a legügyesebb öklöző
sem, a jobb karjával pedig mindig elérte
ellenfelét akárhogy hátra hajolt is az.
Hanem a legszebb volt mégis TómBushon a szép sas orr.
BUszkén emlegette mindig, hogy nincs
egész Wewerleyben olyan görbe orr, mint
az övé.
Végre is egy ilyen ellenállhatatlan orr
meghódította Wewerley város legbájosabb
hölgyét is Miss Summerson Esztert is.
Hanem hát hh>ba volt Tóm Bushnak
a legszebb orra Wewerleyben és hiába
volt Miss Summerson Ester a legszebb
leány akár egész New York states-ben,
a világ többet kíván az embertől a szép
ségnél, s a megélhetéshez nem elég a
világ legszebb sas orra sem.
Tóm Bush mesterségére nézve csizma
tisztitó volt 8 bár szorgalmas fiú volt, jö
vedelme mégis nagyon kevésre rúgott,
mert bár esett ugyan eleget az eső We
werleyben r a bölcs városi tanács gon
doskodott róla, hogy a sár egy héten át
jél összegyűljön az utczákon a Wewerley-i
polgárok még sem igen fordultak a sar
kon álló csizma tisztítóhoz lévén olyan
czivilizálatlnn emberek, hogy inkább sáros
csizmával mentek látogatóba, semhogy
egypar peuyt adnának annak az ifjún* k,
kinek hivatása az emberiség folytonos
tisztogatása.

Szegény Tóm Bush sokat is panasz
kodott Misa Summerson Eszternek, az em
beriség czivilizálatlan voltáról, s midőn
nem sikerült neki összetoborzani „Csizmatisztitó barátainak szövetkezetéit, kétségbeesésében irt egy füzetet, melyben kifej
tette, hogy a tiszta czipö mily befolyással
bir az ember egészségi állapotára és a
csizmakefe mily szerepet játszott az em
beriség történetében, hauem miudezek da
czára alig tudott a fiatal szerelmes pár
néhány dollárt télre rakni, hogy majd
egykor egy barátságos kis közös fészket
bérelhessenek.
Egy napon Tóm Bush a 15 Street
sarkán a hol rendesen állni szokott egy
nagy plakátot pillantott meg : Mr. Clarksou
James amerika legelső boxolója ma kihívja
a világ összes keményöklü férfiait egy ke
délyes agyonveretésre. A ki Mr. Clarksou
Jamest legyőzi az ökölvivásbau az kap 500
dollárt pengőben. A viadal kezdete 7 órakor
a Konkordia Hall ban. Villamvilágitással.
Orvosokról és eczetes vízről gondoskodva
lesz.
Sokáig elnézte ezt a plakátot Tóm Bush,
de szeme mindig csak arra a sorra tért
vissza a hol ez állott: 500 dollár.
Rettenetes nagy dolog az, mikor 500
dollárt ígérnek valakinek azért, ha meg
ver valakit.
Mikor ebéd után találkozott Tóm Bush
imádottjával, egy piros ezédulát nyomott
ennek markába: egy belépti jegy volt az
esteli boxversenyre.
Szegény Miss Summerson Eszter nem
is tudta, hogy tulajdonképen miért vette
neki Tóm Bush a belépti jegyet, csak mi
dőn a nagy Konkordia hall zsúfolásig meg
telt kiváncsiakkal s az emelvényen ver
seny costümben megjelenni látta Tóm Busht
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és senki sem gondolt arra, hogy Heréb tapsolt a táncz. Buda Vendel honvéd sxa- ■ igy nen lehet rossz néven venni, ha az
Hasonló eset fordul elő az egyes fajok gén. De tapasztalati példák is igazolják,
súlyos sérülést szenvedett, csak midőn az kaszvezető néhai kedveséhez állít daliás illető falusi néptanító sem akart ingyen helytelen megválasztásánál is.
hogy ott, hol a szakértelem rendes fejlesz
éjféli miséről bszamentek, hallották meg, léptekkel s fölkéri amúgy bakásan egy kezeld lenni. Vagy ha esetleg, a mint pél
Nem lehet eléggé ostorozni azon szo tésben részesül, a hol az ismeretek tágas
hogy Heréb János & Frech Tamástól ka „fordulódra ; az epártolt kedves azonban dákat tadok, hogy a tanítónak szemét ne kást, mely manapság a fajok megválasz alapon népszerüsittetnek, ott a gyümölcspott szarás folytán meghalt. A törvény „kosarat41 adott a vitéz leventének, mire hány forinttal kiszarták, nagyon is meg tásánál dívik. Mindenki csak rendkivttli- termelés Ugye is mindinkább előre halad.
széki bonczolást még karácsony napján a lovagias bajnok arcsul csapta hüségte- látszott a sikeren, hogy olyan volt a munka, ségek ntán sovárog s azt hiszi, hogy vala
Értekezésem végéhez érve nem zár
eszközölték, a midőn a bonczoló orvosok len leányzóját s lön dörgedelmes károm mint a bér.
mely faj annál jobb, minél czifrább a neve hatom azt be érdemesebben, mintha azon
konstatálták, hogy Heréb sérülése feltét kodás és fogak csikorgatása, végül a hős
Hizelgek magamnak azzal, hogy is Tán mondanom se aell, hogy aztán lég
jelszót hangoztatom, hogy:
lenül halálos volt.
férfiú lekapott a szegről egy manlicher- merem a falusi viszonyokat s mégis nem többször meg is járja vele. Először is jó
„ S z e r e s s ü k a g y ü m ö l c s f á t ! 11
— Amerikai szölövesszök. A város, szuronyt s ezt akarta beledöfni a csalárd látom át, hogy miért ne lehetne abba a drágán megfizeti, aztán négy öt évig ápolSzeressük pedig azért, mert alig van
egyik közgyűlési határozatból kifolyólag, szivbe; de Lothárecz rendőr karjai közé községi adóba a faiskolakezelő részére ha gatja 8 egyik szép reggelen csak arra az embernek nálánál igazabb s őszintébb
mely amerikai szőlőtelep létesítését mondja vetve magát a megtámadott dézsa-hölgy, nem is fényes, de tisztességes összeget ébred fel, hogy nyelvficzamitó faja alig barátja, ki a reá fordított szeretetet oly
ki, megkereste a földmivelésügyi minisztert rendőri ótalomba került. Lothárecz elkapta felvenni. Hisz ez nem is volna meddő ki valamivel jobb a közönséges vaczkornál. hálásan viszonozná, mint épen a gyümölcsfa.
Hasonló rossz és ártalmas szokás az
több féle amerikai szölövesszök beszerzése a honvéd karját s az elősietett rendőrök adás, mert hisz ez esetben viszonlagosan
Mutassuk meg szeretetüuket irányában
hogy mindig a sokféle fajt keressük. első sorbau is azáltal, hogy szaporítsak
tárgyában. A.miniszter a napokban tadatta kicsavarták kezéből a szuronyt. Ezzel kötelezni lehetne a kezelőt arra, hogy ezen
a várossal, hogy több ezer vesszőt, melyek azonban nem végződött még be a dulako javadalma fejében tartoznék a községnek Ha valaki tiz fát ültet legalább is azt sze azok számát a ültessünk sok, igen sok gyü
rendelkezésére állanak, ingyeu ad a város dás. Haja ha ! Most jött még csak a java. évenkint megfelelő száma gyümölcsfacseme- retné, hogy az 12-féle faj legyen. Pedig mölcsfát. De mutassak meg az által is,
nak ; és pedig: a Ripariából (gyökeres és Dühös haraggal ront elő a katonaság s téket kiszolgáltatni. Mindkét részen segítve ezzel sohasem jut dűlőre s legtöbbször azon hogy őket gyengéden gondozzuk és ápoljuk.
sima) 4000 darabot, sima és gyökeres Vi- megtámadja a rendőrséget, mire elkesere volna ezáltal, mert a kezelő tadná, hogy veszi magát észre, hogy legföllebb egy két
S ha sikerülni fog édes hazánkból ez
tis Solouisból 1000 drbot sima és gyöke dett tusakodás fejlődik ki. Ütnek, vágnak miért fáradozik, a község meg tndná, hogy ismert faj felel meg a várakozásnak, a töb uton-módon egy uagy gyümölcsöst alakítani,
res, Viallából 1000 drbot, Jaquezböl 7000 s leteperik egymást a földre. Végre azzal miért fizet s kölcsönösen elősegítetnék bit pedig még ültetni is kár volt.
úgy bizonyára egy másodszori teremtéskor
drbot. E vesszők az állami kísérleti állo dől el a csata, hogy a rendőrség aratja azon közös czél, mely a befásitásban nem
Mily egészen másként alakulnának a ezt választaná az Isten maga is „paradi
másokról valók. Azon fajokat, melyeket a a győzelmet. Elszedtek néhány szuronyt zetgazdasági értékkel bírna.
viszonyok, ha minden vidék a maga ki csomiul.
Nem szabad azonban megfeledkeznünk próbált régibb fajait karolná fel — mennyi
város ezeken kivül még beszerezni szándé 8 két katonát bekísértek a városházára,
kozik, a minisztériumnak Francziaország- bonnét aztán a katona • őrjárat vette át az érintett esetben az okszerű felügyelet keserű csalódástól mentené meg az embert,
ból kell hozatnia s igy azokat ingyen nem a harczias legényeket. Hiába csak száz ről sem. A felügyelet ily esetben nemcsak ha megelégednének azon régibb válfajok
a r y iit-té i.* )
adhatja, de a beszerzési áron szolgáltatja szónak is egy a vége: „Harczias nép arra való volna, hogy a kezelő kötelmei
kal melyek vidékenkint honosságot szerez
nek teljesen megfelel-e, hanem főképpen tek maguknak — mennyivel biztosabb
a város rendelkezésére.
vagyunk !“
a z 1888-ik é vi n em 
arra, hogy a kezelőt gyakorlatában ta volna gyümölcstermelésünk, ha az örökös
— Nemtelen boszu. Ullein József mo
IV KiMlltatás. A p. jótékony nőegylet által
z e tk ö z i k iá llítá s o n
a ran y é r e m m e l
hácsi lakosnak ráczgörcsönyi szőlőhegyen felállítandó karácsonyfára utólag a következő kegy nácscsal és útbaigazítással elősegítse. Erre próbálgatással felhagynánk s holmi isme
k i tü n t e te tt
g a z d ag sz én sa v ta r ta lm ú
adományok folytak be: N. N. 6 frt. Saeifrite látván
pedig
annyival
inkább
volna
szükség,
mert
levő présházába rablók törtek be s a pin
retlen fajokkal nem fecsérelnök el az időt
kanonok 5 frt. báró Hrabovaaky Izabella éa Czi
a s z ta li és g y ó gyvíz
nálunk a szakismeret hiánya még nagyon és helyet s végre mennyivel előbbre jut
ezében 7050 litér bort kifolyattak. A go
rer Stefánia ÜfiO—2*50 krig. 8chwarca Katalin 2
uosztevök azt is m^gcselekedték, hogy a frt. Ferenczy Ilka FUrhanu Julianna és Mihálffj sok helyütt mutatkozik s igy a midőn a hatna gyümölcsészetünk, ha a sok siker
bezúzott hordókat fölfordittották, csakhogy Árpádné 1—1 frt. Dr. Feazt Károly kanonok 5 felügyelő admioisztrativ teendőit végezné, telenség következtében a kedv oly gyakran
burgonyát, Matyaaovaky Teréz 1 téli kabátot
azokból rniuden csepp bor kifolyjék. A zsák
a kezelőnek egyúttal tanácsadója, oktatója le uem hangoltatnék.
és 1 p. téli czipőt, Sikorska Júlia 1 téli kabátot,
kár — minthogy az elfolyatott bor jó rész GrUnhuth Mária 18 mét. duppla parketet. Reinfeld és útbaigazítója lehetne.
A sikertelenség egyik folytatólagos
Matild 1 test. Harisnyát. Nagy Gyuláué 1 „kosár
ben ó bor volt — mintegy 900 frt. A ren
Mintha előre hallanám már azon meg okául felhozhatnám még a hanyag és gon
dóri nyomozás a tettesek kiderítése végett mézes kalácsot és gyertyát, összesen: 21 f rt Össze jegyzést, hogy az ilynemű felügyelet csak datlan ápolást is.
a karácsonyfa javára befolyt: 242 f rt, 18 drb.
megiudittatott, de eddig eredmény nélkül. sen
újabb kiadást igényelne 8 igy a szerve
Sok ember még most is azt hiszi, hogy
nőiing, 3 vég és 18 mét. parkét, 3 téli kabát, 1
— Esküdtszéki tagok 1889 ik évre öltöny és fehérnemfl, 8 kendő, 7 p. csípő, 2Vt zetet drágítaná s költségesebbé tenné.
S A V A N Y U VIZE
az ő dolga csupán a fát elültetni s eset
érvényes szolgálati lajstroma. I sö osztály test. harisnya, 6 p. kesztyű, 6 fejkötő, — 16 zsák
E látszat azonban téves, mert a szak leg a gyümölcsöt leszedni, a többi magától
friaa M t ó a b e n ka p h a t ó aa oramógoa fnrokUtrbbn:
burgonya,
*/t
mérő
bab,
300
fej
káposzta,
1
kosár
Piacaek Gynla, Dómján Ottmár, Liszkay
szerű felügyelet mellett is még az eddigi is megjő.
k és szerb k. udv ásváaykalács, — 6 k. m ét és 2 kocsi tüzelőfa, 50
Báliut, Federer Ferencz, Hegedűs Imre, dr. mézes
felügyelet költségeit is leszállítani kívánom
lesüt} L.,!magy
Az ily gondolkozás sem találja meg
vízszállítónál B u d a p e s t e t ,
m ét mázsa briquets és 4 láda edény. — Felosz
Schwartz Frigyes, Fekete Mihály, Sebön- tatott 100 szegény közt. ▲ karácsonyfa felszerelé és pedig a következő módon.
számláját. Mert ha a fa magára hagyatva
nemkülönben gyógyszertárakban, füszerkeherr Mihály. Mihalffy Árpád, Blauhorn Mi sére kiadásai: Posta bélyegért 1 frt 53 kr. Rend
A mostani megyei szabályrendelet ér a kellő ápolásban nem részesül, nem is
reskedésekben és vendéglőkben.
hály, Hiuka László, Reiufeld Imre, Sillay őrnek 1 frt. 73 szegéuynek. 73 frt. (fapénz 1 sze telmében vannak járási faiskolai felügye fejtheti ki azon tulajdonait, a melyekkel
génynek
3
frt.
255
k.
lisztért
35
frt
70
kr.
172
József, Lutz Istváu, Várady Ferencz, No- kenyérért 34 frt 40 kr. 13 vég parkéiért 106 frt lők, kik minden évben a községeket két a természettől felruházva van s igy nem
vák László, Fischer Ferencz, dr. Toldy 73 kr. 12 tezt. csípőért 62 frt 20 kr. 1 p. csípőért szer meglátogatván, mindenkori megjelené is felelhet meg azon várakozásnak, melyet
*) E rovat alatt megjeleli tekért nem vállal fe
lelőséget a szerk.
Béla, Lechner Gyula, Keil Ferencz, Dec- 5 frt. 15 tezt. harisnyáért 43 frt 75 kr. összesen: sükért a szabad favar mellett a község hozzá különben fűzni lehetne.
leva Vilmos, Sipötz Istváu, Schapriuger 366 frt 31 kr. A pénztárból hozzá adatott 124 frt pénztárából egy-egy forint dijat kapnak.
Az okszerű ápolásnak pedig alapja a
iT -A -G K X - P E R E I T C Z
Mór, Aidinger János, Littke József, Novo* 31 kr. Kedves kötelességemnek tartom az egylet Ez megyénkben mintegy 700 forintba ke szakismeret.
választmány és szegények nevében forró köszönet
laptulajdonos.
tarszky Miksa, dr. Dftepf Sándor, Böhm tét mondani a p. t. nagylelkű adakozóknak — mi rül. S e mellett a nélkül, hogy bárkit is
A ki a fa természetét nem ismeri, az
C. Félix, Zsiga László, dr. Záray Károly, dőn ezzel a kiosztás eszközlése feletti kimutatási vádolni kívánnék, az egész felügyelet ab nem is képes azt megfelelően ápolni — K I S J Ó Z S E F ,
VASADV FERENCZ
Krausz Jenő, Nick Károly, Bencze Sándor, nyilvánosságra hozni van szerencsém. — Pécsett, ból áll, hogy körülnéznek a faiskolában és mondta már Van Mons a múlt század vé
lapvezér.
felelős aserkeeető.
Pleiniuger Ferencz, Jilly Alajos. Il ik osztály, 1888, deczember 31-én. Magyarly Róza m. p. al- sietuek ismét a legközelebbi faluba jutni,
elnök.
hogy
valahogy
a
másik
forinttól
el
ne
Opris Péter, Grttnhut Ignácz, Ribás János,
Vogl János, Lauber Rezső, dr. Kereky M.,
essenek.
l>i
Nem látom át, miért nem gyakorol
Szucsits Károly, Erőssy József, Papp Ist
É
tathatná a magas kormány ezeu felügyele
ván, lakatom, Hartl Ferencz, Szánthó Antal,
tet
a
meglevő szakközegeivel — a vándorSalamon József, Engeszer Miklós, Skoff
így fog minden egyén nyilatkozni, aki
Ferencz, Simon János, dr. Czirer Elek, már egyszer kísérletet tett a hírneves és tauitókkal. Ezek úgyis rendes évi fizetés
és utiátaláuyuyal lévéu alkalmazva —
Koharits János, Zsolnay Imre, Kérésé Kál
dijjutalmazott
miért ue lehetne ressortjukba a faiskolafelmán, Maleter Rudolf, Papp József, KraszUgyeletet is beosztani, a midőn amúgy is
nay Jenő, Németh Gyula, dr. Jobst László,
missiójuk, hogy faluról falura járváu, az
Dischka Győző, dr. Szekrényesy Ferencz,
Egerszeghy Kálmán, Berecz Károly, Buday melyekre t. ez. olvasóinkat ezúttal figyel okszerű gazdálkodás magvát hintsék el.
így nyeruéuek a községi faiskolák
Béla, ifj. Néméthy József, Ullmann Károly,
felügyelőikbeu szakembereket, sőt az addr. Nemes Vilmos, ifj. Horváth Antal, meztetni kívánjuk.
Ezen
kitűnő
hatású
mellpasztillák
25,
miuisztráczió
is olcsóbba kerülne, a mennyi
Bartosság Imre, Pintér József, III-ik osz
tály. dr. Bodó Aladár, Nagy Jenő, Kosztka 50 kros és 1 frtos dobozokban kaphatók ben a községeket ezáltal semminemű ki
adás nem terhelné.
György, dr. Bors Emil, dr. Lukáts Adolf,
rfc tr tt:
Nemcsak kívánatos tehát, de égetően
Halasz István, Kerbolt Pál, dr. Lammer
Károly, Dezső Miklós, dr. Kaufer Mór, Sipöcz István, Erreth János, Zsiga László, szükséges is volna már, ha a faiskolák
Ugye
rendeztetnék. A magas kormány
Taizs József, Csigó Jáuos, dr. Koharics Göbel Kálmán urak és az Irgalmas-rend.
megyei hatóságnak törvényhozás utján kel
Károly, dr. Scbaurek Bodog, dr. Mitényi
gyógyszertárában.
lene oda hatni, hogy a faiskolák szerve
Miklós, dr. Mendl Lajos, Haberényi Gusz
Estéken •
zése egészséges alapot nyerjen. S ez sze
táv, Höfler János, Németh József ügyész,
Seifritz Antal, dr. Sey Ernő, Szuly János, Gobetzky I.. Dávid Gyula és Dines S. K- rintem csak akkor fog megtörténni, ha s
kezelés felelőssé, a felügyelet pedig szak
Dobszay István, Scblauch Imre, Feiler
gyógyszerész uraknál.
maivá tétetik. Mig ez nem történik, addig
Mihály, ifj. Scholtz Antal, Herbert János,
Villányon
•
faiskoláinkban nem lesznek elegendő számú
Vaszary Gyula, Burghardt János, Bolgár
csemeték s igy a befásitás ügye sem lesz
Kálmán, Vörös Mihály, Szakváry Emil,
a Csaté féle gyógyszertárban.
keresztül vihető.
Cziegler Tivadar, Dobszay Antal, BalatoA midőn az érintett javaslatomat a
nyi Antal, Pilaszauovits Pál. IV. osztály.
nagyérdemű hallgató közönség meleg figyel
Dragonscu Dömjéu, Beck Gyula, Krasznay
, s s B f l p z s in>u6u
mébe újból is ajánlanám, áttérek tételem
Miklós, ifj. Erreth János, Engel József,
A .Képes Családi Lapok" aj évi száma, azon
Rogosinszky Gyula, dr. Kosutányi Ignátr, alkalomból, hogy pályafutásának tizedik évét betöl egy másik faktorára s megérintek egy
sv K rc v w o sa » o y o in a
Czirják Antal, Kovácsits József, dr. Egry tötte s a második tizedbe lépett: valóságos jubilá másik akadályt is, mely a gyümölcsfa
n s szám. Rendkívül érdekes tartalm át koszorús
Béla, Ott Mártou, Göbel Kálmán, Kindl regényírónk Jókai Mór arciképe s egy gyönyörű tenyésztés elterjedésének határozottan út
József, Blum Gyula, Sziebertb Nándor, autographált mondata — Tolnay Lajos arczképe jában áll.
Természetes dolognak fogja azt bárki
Latsch József, Raus József, Ratkovits Fe s dr. Murányi Ármin úrhoz, a „Képes Családi La
kiadó-tulajdonosához intézett irodalmi becs
is találni, hogy bizonyos fáradozás ntán
rencz, Köcsöuy Lajos, Girtl Viucze, Suha pok*
esei biró levele, — Rudcyánszky Gyulának „Tiz
Rezső, Erreth Kálmán, Haberényi Pál, év" czimU költőileg gazdag a ihletteljes költemé az ember sikert is vár, s ha ezen siker
Kovácsits Antal, Tietfenbacher Nándor, nye, — Beniczky-Bajza Lenkének arczképe és „Já esetleg elmarad, a hatása lebangoltság s
Erreth János, íáchneider István, Thaller vor Mártim' czimü érdekes elbeszélése, — Mik kedvvesztésben nyilvánul.
Kálmánnak arczképe — „Csejte vár és aszPedig a gyUmölcsészetnél ezen eset
Gusztáv, dr. Erreth Lajos, dr. Johann száth
szonya" czimtt kedves kis vártörtéuete, és BrauBéla, dr. Zöld Sándor, Asztalos János, kovics Györgynek a „Képes Családi Lapok" szer is akárhányszor is előfordul. Vegyük csak
egy esetleges példában.
Lili János, dr. Lövy Lipót.
kesztőjének arczképe és „Hazafia" czimü szomoX —Y végre is ráadja a fejét, hogy
— Jogászbál. Mához egy hétre jelen rujátékának, zamatos nyelven s költői ihlettel irt
előjátéka,
—
dr.
Murányi
Árminnak
arciképe
és
gyümölcsfát
ültet. Nem kiméi sem pénzt,
tőségteljes nap virrad jogászainkra, a „Mind a kettő halott" czimü csinos beszélykéje,
jogászbál n ap ja; ezt hirdeti ama impo _ a „Képes Családi Lapok" érdekes adatokban sem fásadságot szándéka keresztül vitelé
záns nemzeti trikólor is, mely a király- gazdag története, — továbbá az első kiadónak ben. Azonban az eredmény még sem úgy
utcza bejáratánál leug. Az altalános ér Mehuer Vilmosnak és aa első szerkesztőnek Kulif- üt ki, a miut azt az illető szerette volna;
fay Edének az arczképe — képezik. „Hölgyek
mert fái esetleg uövekedés helyett csak
deklődésből következtetve a bál az idén Lapjaczimü melléklete három csinos divatképet
is sikerrel kecsegtet, a mi jótékonyczél s a családanyákat, gazdaaszonyokat érdeklő csik sinlöduek, uagy későn s tán akkor is alig
érdekében is fölötte kívánatos. A rendező keket, — regénymelléklete Brankovice Györgynek hoznak néhány korcsgyüraölcsöt vagy pedig
„A pénz" czimü regényéből első közleményt tar idő előtt elvénülnek s elhalnak.
ség mindent elkövet, hogy a báli vendé
Egyszóval a „Képes Családi Lapok* tiz
Ez az eset az illetőre hatás nélkül
geknek egy kellemes estét, a bálnak jó talmaz.
éves múltjához méltóan kezdi meg tizenegyedik
első^pécsi tér. étkezési vállalat
birnevet szerezzenek, a mit igazol azon évfolyamát s mi csak kellemes irodalmi köteles uem marad; mert mi sem természetesebb,
körülmény is, hogy a bál diszessége mel ségünknek teszünk akkor eleget; amidőn a „Ké mint az, hogy ily előzmény után lelohad
lett jogászaink a kellő kényelemről sem pes Családi Lapokat" a művelt magyar családok a kedv s beáll a közöny. Már pedig ez
ajánljuk. Hogy a „Képes Családi
innét a gyümölcsószetnek egy kegyelem
Vari szerencsénk a nagyérdemű közönség tudomására hozni, miszerint
feledkeztek meg; rendelkezésre becsájtván pártfogásába
Lapok" a művelt olvasó közönség igényeinek a
a legváltozatosabb ravatalozások felállítására — temetések rendezésére, —
a közönségnek egy második éttermet is. jövőben is meg tog minden tekintetben felelni: arra döfése volna s bizonyára hátráltatná aunak
terjedését.
úgy a halottak szállítására létesített üzletllukot njiabb átalakítások, — min
A hölgyekre kedves emlék vár a fölötte nésve elég kezességet nyújt szerkesztő Brankovics
Az okok, melyek e jelenséget előidé
dennemű igényeknek megfeleld felszerelések beszerzése, valamint tápintatos
Ízléses tánezrendekben, melyeket Morzsá György, aki mint iró és pnbliczista széles e hazá
ban ismeretes, s akiről Jókai is úgy nyilatkozott
zik legtöbbször a gyümölcsnem vagy pedig
rendező alkalmazása lolytán jelenleg oly helyzetbe hoztak, hogy minden osz
nyi bpesti diszmüárus szállít. Szóval ezút Rudolf trónörökös ő fenságe előtt, hogy: jeles iró a válfajnak helyteleu megválasztására ve
tályú temetkezéseket — agy helyben mint a vidéken
tal is elmondhatjuk, hogy a buzgó rende és a kiadétnlajdonss: dr. Murányi Ármin, aki a
zethetök
vissza.
zőség mindent elkövet azon nimbus eme lap érdekében minden áldoaatra kész. A „Képes
a legnagyobb pontossággal s az eddiginél és minden
Nagy hiba az napjainkban, hogy i
Családi
Lapok"
előfizetési
ára
egész
évre
6
frt.,
lésére, mely a pécsi jogászbált báljaink félévre 2 frt., negyedévre 1 frt 50 kr. Az előfiz gyümölcsfattltetésnéi is mindenki csak sa
elsőjévé teszi.
temetkezési vállalatnál
etési összegek a lap kiadóhivatalába (Budapest,
ját szája izét követi. Mitsem törődvén az
— Háború a lövész-kertben. Ólom lá nagykorona-uteza 20.) küldendők.
zal, hogy milyen a talajának vegyülése,
bon jár az ellen, bús a bajnok élete ;
milyen a fekvés vagy egyéb helyi körül
harezmoraj kell a magyarnak, hogy vidulmóny. Almafát ültet példái oly helyre, a
jón érzete. így mondja a költő s csakKözgazdaság.
hol esetleg körte diszlenék — vagy erőnek
vagyunk képesek kiszolgáltatni.
ugyan igy is van. A tespedésben lázt kap
erejével diófát kíván látni oly helyen,
Maradunk kiváló tisztelettel
a katona-vér s felforr, aztán ha nincs el- A gyümölcsfa tenyésztél átalánositása hol az éppenséggel nem prosperálhat. Már
érdekében.
lenség, keres magának valakit helyette s
„ C 0 N C 0 R D 1 A M első pécsi temetkezési vállalat tulajdonosai:
hogy aztáu ily körülmények között a siker
ezen igyekszik harczias hangulatának ki
A Pécsett m egtartott gyümölcséazeti kongreasiuson
nem valami kedvező lehet, az ngy hiszem
T ú rn a Venczel,
K r is z tiá n Jó zsef, S c h u b á r sk y J á n o s,
fejezést adni. A „boldog uj esztendő41 nap
előadta: Utbbald Béni.
magától is értetődik. Igen, de ezáltal árt
T fra n itsc h G yörgy.
ján este a lövész-kertbeu is igy történhe
Minden faiskola okszerű kezeiéit kí a gyümölc8észet terjedésének ia^a mennyi
tett meg a tragikus eset, melyről a kö
I ben nemcsak ö veszti el kedvét, hanem
vetkező tudósítást kaptuk. Népség és ka ván, a mi ismét munkát von maga utáo. | akárhány esetben másokat is elvon a térről.
Dolgozni
azonban
ingjen
senki
sem
akar
tonaság volt együtt, harsogott a zene,

Brüsszelben!

Egger-fél

Irodalom.

B Z i s - t é r l i - i l c s z á , 2=CL.

WC

sokkal díszesebben és olcsóbban

képes értékpapírban a kiküldött kézé
bez letenni, avagy az 1881. LX t. ez. 170.
§-a értelmében a bánatpénznek a bíróság
nál előleges elhelyezéséről kiállított szabály
szerű elismervényt átszolgáltatni.
Kelt Pécsett, 1887. évi november hó
23-ik napján.
A pécsi kir. törvényszék mint telek
könyvi hatóság.

tfc. 1888. **■
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a M A A G E R

C sukam ájolaj
MAAGER VILMOSTÓL BECSBEN.
Az orvosi tekintélyek által megvizsgáltatott és könnyen
em észthetősége folytán gyermekeknek is ajáulható, mert a lég
tisztább, legjobbnak elismert szer: mell- és tüdöbajok, görvély,
daganatok, kelések, bőrk iü tések , m irigyek, gyengeség stb. ellen
egy
üveg ára 1 Irt - kapható gyári raktárban : B ó c sb en , H eum arkt 3. sz . alatt,
valamint az Osztrák-Magyar birodalom legtöbb s jobb uevü gyógyszertáraiban.
P é c s e t t k a p h a t ó : Sipöcz István, Zsiga László Erreth János, gyógyszertárában ; Reeh
Vilmos és Spitzer fia kereskedésében

S p itz c r Ad ám

jó
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JítilA IsUüKItL e" l "“ e g y e te m e s la b d a c s o k u e .e alatt I es Utóbbi nevet teljes joggal
megérdemlik, mivel csakugyan alig létezik betegség, melybeu e labdacsok
csodás hatásukat ezerszeresen be nem bizonyították volna. A legmakacsabb esetekben, melyek
ben minden egyéb szer sikertelenül alkalmaztatott, ezen labdacsok számtalanszor és h legrövi
debb idő alatt teljes gyógyulást eredményeztek, l doboz 15 labdacscsal 2l kr. I tekercs 6
dobozzal l frt 5 kr., kérmentetlen utánvét mellett megküldéssel l frt 10 kr. A pénz előleges
beküldése mellett, bérmentes megküldéssel együtt l tekercs labdacs l frt 26 kr., 2 tekercs 2
frt 30 kr., 3 tekercs 3 frt 35 kr., 4 tekercs 4 frt 40 kr., ö tekercs 6 frt 20 kr., IO tekercs 9
frt 20 kr. (I tekercsnél kevesebb nem küldetik s z é t)
V a ló d in a k c s a k a z o n la b d a c so k te k in te n d ő k , m e ly e k u ta lv á n y a P s e rh o f e r
J . n é v a lá írá s á v a l v a n e llá tv a , s m e ly e k a dobozok te te jé n u g y a n a zo n n é v a lá írá s t
v is e lik v e re s n y o m ásb a n .
Számtalan levél érkezett, melyek írói bálát mondanak a labdacsokért, melyeknek a legkülönfé
lébb és legsúlyosabb betegségekben egészségük helyreállítását köszönik. A ki csak egyszer
kísérletet tett velük, tovább ajánlja szokat.

WOólllU IllUUaUUlV

k ö n y v !

| ifjúsági ira to k ,

B og y a y P o n g r á c z ,

t ________________ kir. tönrénysréhi biró.

k, h . , 4;

l l t i i ii c ! i l ( 8 '| y > i! k

A számtalan köszönöiratok közUl idemellékelve közlünk néhányat:

VALENTIN KÁROLY FIA

S c h l i e r b a c h , 1888. febr. 17.
Tekintetes u r ! Alulírott tisztelettel kérném az
ön valóban rendkívül hasznos és kitűnő vértisztító-labdacsaiból ismét két tekercsesei meg
küldeni. — Mély tisztelettel
Neureiter Ign. gyakorló orvos.

könyv-, mii-, papír- is hangjegy - kereskedésében
PÉCSETT, Széchényi-tér.
Nemkülönben a legdíszesebb kiállításban igen előnyős áron kaphatók:

Bouillon.

2ST a p t á r a k
a legnagyobb választékban.

elvan ismerve, hegy a legjobb
és a legjlesóbb

leves-kivonat hisvagdilékkil,
leves-liszt höveljesveteniényekből.
c - y theáskanál kivonat egy
edény forró vízben azon
nal minden más hozzátétel nélkül
erős és jóízű húslevest szolgáltat.
Főraktár Austtria-M agyarországra:

M

a

t

r

®

J

í

i

i

i

o

®

v a skere sked ő
ajánlja nagyválasztéka raktárát, melyben a leheti, legjutányosabb áron kapb; lók
korcsolyák,

szab. m o s ó g é p e k

g a z d a sá g i eszk ö zö k :

facsaróval,
minden rendszerű

szecskavágók,

répavágék,

Wien, I. Jasomirgottstrasse 6.

aratógépek

Pécsett kapható,

a legjutányosabb és legjobb
rendszerűek.

MutatTánjszámok ingjen és bérmentve
küldetnek. "MB

o

P é c s e t t , a K ir á ly - u t c z á b a n

Julius Maggi & Co.,

K o s z i J á n o s n á l.

vaskályhák
fa , szén- és koksz-fűtésre.

Meidinger féle kályhák és
központról fülök
több szoba fűtésére.
d .e n

23.e z m .- ü -

konyha-ffilszsrelések, vasak ás szerszámok
nagy választékban kaphatók

„Képes Családi Lapok".

A „Képes Családi Lapok“
előfizetési á ra

„ H Ö L G Y E K LAPJA*
czimü d iv a tm e llé k le tte l és a külön könyvvé
beköthető re g é n y m e llé k le tte l ogyütt:
Egész évre —
— — 6 frt — kr.
Fél évre
—
— — 3 frt — kr.
Negyed évre
— — 1 frt 50 kr.
Előfizetések legczélszerübhen postautalványon
küldendők.

Mutatványszámokat ingyen
és h^m entesen küld és előfizetéseket a h
b á rm e ly n e p já tá l elfogad a

jK é p e s

CSALÁDI LA P0K “
kiadóhivatala

Budápesten, V , Nagy-kororna utcza
20. szám.
|^ *

B é c s u j b e l y, 1887. deczember 9.
Tekintetes ur ! Legforróbb köszönetemet feje
zem ki önnek 60 éves nagynéném nevében. Öt
évig szenvedett idült gyomorhurut s vizkórban.
Az élet már csak kin volt rá nézve s valóban
egészen le is mondott az életről. — Véletlenül
valahogy az ön kitüuő vértisztitó labdacsaiból
egy dobozzal ju to 'tak kezeihez, s annak huza
mosabb ideig való használata után teljesen
felgyógyult.
Mély tisztelettel Weinzettel Jozefa.

F ü r d ő -m e g n y itá s .
Van szerencsém a n. é. közönség szives tudomására adni, misze
rint saját telkemen (siklósi országút 40. sz. a.) újonnan fölépített

„FERENCZ JÓZSEF"

gőz-, z u h a n y - és k á d f ü r d ő m e t
héttőn, f. hó 17-én megnyitottam.
Nem kíméltem semmi költséget, sem fáradságot, hogy fürdőintézetem a jelenkor igényeinek úgy a közegészség, mint kényelem tekinte
tében teljesen megfeleljen, miért is kényelmes

grőz-, lé g :- é s lc á d írü .x c a .ő lc rő l
gondoskodtam, melyekben 25 zuhanyt alkalmaztam. — Ezenkívül meg
említem, miszerint a
W

m e le g - és h id e g m e d e n e z é k

naponkint ú j r a töltetnek, tehát folyton friss vizzel vannak ellátva.
Fürdő-intézetemmel kapcsolatban csinosan berendezett olvasó-, il
letőleg pihenő-termet rendeztem be, mely a n. é. fürdő közönség ren
delkezésére áll.
Midőn mindezeket a n. é. közönség becses tudomására hozom, ké
rem pártfogását és tömeges látogatását.
Kiváló tisztelettel
PIN TÉR JÓ Z S E F ,
a „Ferencz József ‘ fürdö-intezet tulajdonosa.

F ü r d ő - s i r a fe .:
1 gőzfürdő jegy . . . .

60 kr.

25 „ .............................. 10 frt.
1 Latonajegy.......................
40 kr.
__

1 kádfürdöjegy l személyre . 60 kr.
1
,
„
2
„
. 90 „
1 k a to n a je g y ..........................40 „

Teljes számn példányokkal még minnig
szolgálhatunk.

ZZ Ezen árak törülköző-kendő és lepedővel értetnek. “

’ Mutatvánjsíániok ingjen ói bórneotve
küldetnek

Férfiaknak : reggel 7 órától 12-ig. — Nőknek : délután 2 érától 5-ig.
K á d f ü r d ő k : reggel 7 órétéi 12-ig, délatán 2 löl 7-ig.

A g ő z fü r d ő n y i t v a v a n :

egy dobozzal megküldeni. Nem mulaszthatom
el, hogy ezen kitüuő labdacsok értékét illetőleg
legmelegebb elismerésemet ki ne fejezzem, a
mindenütt, ahol csak alkalmam fog nyílni, a
legmelegebben fogom azt a szenvedőknek aján
lani. Jelen köszönetnyilvánításomat illetőleg
pedig felhatalmazom önt annak nyilvántételére.
Mély tisatelettel Kastner Therézia.
G o t s c h d o i f , 1886. október 8.
Kohlhach mellett, Osztrák-Szilézia.
Tekintetes ur ! Tisatelettel felkérem önt, szí
veskednék az ön egyetemes vértisztitó labda
csaiból egy 6 dobozból álló tekercset megkülküldeni. Egyedül csak az ön csodálatos labda
csainak köszönhetem, hogy gyom orbajostól,
mely öt éven át gyötrött, megszabadultam. —
Nem is fog nálam ezen labdacs sohase hiányozni,
s tekintetességeduek pedig ezennel a legmele
gebb köszönetemet fejezem ki.
Legmélyebb tisztelettel Zwikl Anna.

M i t t e r i n z e r s d o r f, 1886. január 10.
Kircbdolf mellett, Felső-Ausztria.
Tekintetes ur ! Szíveskedjék kérem részemre
<’n kitűnő vértisztitó labdacsaiból posta utján

R o h r b a c h , 1886. febr. 18.
Tekintetes u r ! Múlt év november havában
egy' tekercs labdacsot rendeltem meg önnél.
Úgy én, mint nőm ennek a legjobb sikerét ta
pasztaltuk ; mindketten hiányos székelés és he
ves főfájásban szenvedtünk elanny ira, hogy már
a kétségbeeséshez voltunk közei, daczára hogy
még csak alig 46 évesek vagynrk. S ím e! az
ön labdacsai csodákat müveitek s minket ba
jainktól megszabadítottak. — Mély tisztelettel
List Antal

Pflírv halícam f serhofer J.-tAI, évek óla legbiztosabb
r d Kj SülíSam, -70rmk van elismerve mindennemű
fagybajok és idillt sebek síb. ellen 1 tégely 40 kr., bérnientes megküldésre! 65 kr.

Angol csodi-balxsaa, \
1
Fia Lm- nnr *'nr”t- rekediség, köh ögés sat. ellen l do
I Id K C I-p U I,
35kr , 1. rmentes m egküldéssel 60kr.
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Tannochinin-hajkenöcs,
*. S í
J Irt.
Ffrvetpmnc tanacv Steudel tanártól vágott é s műi*
Lgjeiem os tapasz, R..bok m |n d,.n m érge, kelevények
és a lábak régi, Idöszakonkint kifakadó k elései, a körömféreg é s a sebes é s gyulladásos em lők éa hasonló bajok
<7.

Amerikai köszvénj-kenöcs, IS ,? < •,£ " < . "IS’,™
baj ellen , a tagszaggnt ás, csipöb aj. ílilszaggatás, sat. ellen .
1 írt 20 kr.

Pnr IBUlZZdOdb
Iáh l7721fiik pllpn
rui
ellen.

E®7„„.„küldés
dobr,! ó™m50
kr- bérm e*ellett 75 k .

ífnlvva.halfcam
a legm, egbízhatóbb
uoiyva-naizsam, elIen
n„ (e„, 40szélk
k óros

nyak

megküldéssel 65 kr.

ellen jónak bizonM ilt. Hgv tégely 50 kr. bérmeutiw meg
kü ld éssel 75 kr.

Egjetem es tisztító só,
dón következm ényei, ngy m int fejfájás, szédüléa, gyomorgörrs, gyom orhév. aranyér, dugulás atb. e llen . 1 csomag
ára 1 frt.

rósz emésztés,

KÉPES

Mint társadalmi, szépirodalmi s ismeretter
jesztő hetilap eddig is megbecsülhetetlen szol
gálatokat tett a magyar nemzeti közművelődés
nek, ma azonban nem csak kiváló tényezője a
magyar irodalomnak, hauem nélkülözhetetlen
barátja a m a g y a r m ü v e it ('H aladóknak. Vál
tozatos, élénk s a legszigorúbb kritikái is kiálló
olvasmányai a legjelesebb magyar irók tollá
ból erednek ■ a külföldi irodalomból csak a
•zinaranyat mutatják be az olvasó közönségnek.
A gondos élénk szerkesztés, az ízléses és dí
szes kiállítás, az eszme és az érzelem-nemesitő
tartalom, a jó ízlés, a legjelesebb külföldi la
pok képeivel versenyző m ű v é sz i k iv it e lű k é
p é k szellemi kincsesé avatják minden számát.

II

Elet-essenczia (prágai cseppek, svéd cseppek),

Migjirország legolcsóbb és legdissesebb

hetilapja a

U r a s ebe, Flödnik mellett, I687. szept. 12.
Tekintetes u r ! Valóban az isten szent aka
rata volt, hogy az ön labdacsai kezeimhez j u 
tottak, s jelenleg megírom önnek azok eredmé
nyét: gyermekágyban meghűltem úgy annyira,
hogy dolgaimat már nem voltam képes végezni
s ezóta már bizonyára rég meghaltam volna,
ha az ön csodálatra méltó labdacsai meg nem
mentenek. Az isten áldja ineg önt ezerszeresen
érte. Hiszem, hogy az ön labdacsai tökéletesen
ki fognak gyógyítani, mint ahogy' másokat is
“ ^gyógyítottakKnific Therézia.

imakönyvek, emlékkönyvek, levélpapírok és irodai
díszítmények.

E x tra c te , <*>»

-fe le

........ g y ó g y s z e r t á r B é c s b e n :—
S in g e r s tr a s s e 1 5 . sz. „ Z u m g o ld . B e ic h s a p fe l“.

d ís z m ü v e k ,

Üt *•

W .-fé le

c*. kir. szabadalmazott, valódi tiszta

Tüzelőfát

e g y

Eddig még fölülmulhatlan

W

A pécsi kir. törvényszék mint telek
A pécsi kir. törvényszék mint telek'
könyvi hatóság közhírré teszi, hogy Bara- könyvi hatóság közhírré teszi, hogy a m.
nyamegye gyámpénztára végrehajtatónak k. államkincstár végrehajtatónak Keil Já
nos bikali lakós végrehajtást szenvedő
Barka István és neje Tiger Örzse végre
elleni 86 frt 417, kr. tőkekövetelés és
hajtást szenvedő elleni 100 frt tökeköve
járulékai
iránti végrehajtási ügyében a
telés és járulékai iránti végrehajtási ügyé
Bogyay Pongrácz,
ben a sásdi kir. járásbíróság területén levő 16732/1888. sz. a. kibocsátott árverési
kir. törvsaóki biró.
OroBzló község határában fekvő az orosz- hirdetményben a sásdi kir. járásbíróság
lói 43. sz. tjkvben felvett 24. hezsz. 18. területén lévő a bikali 41. sz. tjkvben • o o o o o o o o o o o o o •
•or számú házra, udvartér és kertre 400 felvett IV, és II*/, kültelekből Keil Jáuost
frt kikiáltási árban; mégis az oroszlói 33. illető 7, részre 442 frtban megállapított
sz. tjkvben felvett */■ kültelekre erdő s kikiáltási árban 1889. évi ja n u á r hó
legelő illetőségre 1022 frt kikiáltási árban 28-ik napján délelőtti 10 ó rá já ra k i
a téli szükségletre legjutányoelrendeltetik, és hogy a fennebb megjelölt tűzött árverés az 1881. évi 60. t. ez.
sabb árak m ellett ajánl a n. é.
ingatlanok az 1889. évi feb ru ár hó első 167. §. alapján Szak Anna Mária végre
közönségnek
napján délelőtti 10 ó rak o r Oroszló hajtató érdekében is 250 frt o. é. tőke
község házánál megtartandó nyilvános követelés s jár. kielégítése végett megtar
tatni
fog.
árverésen a megállapított kikiáltási áron
Árverezni szándékozók tartoznak az
alól is eladatni fognak.
a, l i a l p l a c z o n
ingatlanok becsárának 10*/0-At, vagyis 44
Árverezni szándékozók tartoznak az in
Megrendelések elfogadtatnak:
gatlan becsárának 10°/a*át vagyis 40 frt 20 krt készpénzben, vagy az 1881. évi
LX.
t.
ez.
42.
§-ában
jelzett
árfolyammal
forint es 102 forint 20 krajczárt kész
ü f a u tn e r M ór és Sim on J á n o s
pénzben, vagy az 1881. évi LX. t. ez. számított és az 1881. évi nov. hó 1-én
urnái, Kis tér.
42. §-ában jelzett árfolyammal számított 3333. sz. a. kelt m. kir. igazságügyuiinisz
és az 1881. évi november hó 1-én 3333. téri rendelet 8-ik § ában kijelölt óvadék • O O OO OO O O O O O O O !*
sz. a. kelt igazságügy-miniszteri rendelet 8.
j-ában kijelölt ovadékképes értékpapírban
A leg\becsesebb karácsonyi ajándék
a kiküldött kezében letenni, avagy az 1881.
óv 60. t. ez. 170. §-a értelmében a bá
natpénznek a bíróságnál előlegen elhelye
zéséről kiállított szabályszerű elismervényt
A legnagyobb választékban magyar, német, angol és franczia
átszolgáltatni.
A pécsi kir. törvényszék mint telek
könyvi hatóság.
Kelt Pécsett, 1888. évi november hó
17-ik napján.

megromlott gyom or,
m indennem ű altesti
jok ellen kitűnő háziszer. E gy üvegese 22 kr.

ba

Siem -essentia dr. Romerhausentöi,
üveg 1 frt SO kr.

Az itt felsorolt készítményeken kiviil, valamenny az ausztriai lapokban hirdetett bel- és külföldi
gyógyászati különlegessek készleten tartatik. a ninden esetleg raktáron nem levő czikk kívánatra
pontosan s legjutányo sabban beszereztetik.
P o s ta i k ü ld e m é n y e k a z ö nzés bekiilt és<* n a tty o b b u ie g r e u d e lé s c k n é l u tá n v é te l
m e lle tt és a le g g y o rs a b b a n e s z k ö z ö lte tn e k
( 12—2)
0 ^ A pénz előleges beküldése mellett legezé szerübben postautalvány mellett a viteldij sokkal
& W kevesebbe kerüi, mint az utánvétel mellett aló küldésnél.

M éltóság-os F ő isp á n U r !
Tekintetes közgyűlés!
Engedjék meg, hogy én is fölszólaljak
ámbátor sem városi, sem megyei, sem senrm
néven nevezhető atya nem vagyok; de mert i
mezétlábos fölszólalásra följogosít az a mándá
tűm, melyet a sajtószabadság ad bátorkodon
indítványomat a következőkben előterjeszteni.

Ha már nem építünk
színházat, építsünk viczczházat
Ebhez már meg van a hely, a terv és költ
ségvetés; csak a pénz hiányzik.
S a mint szokás-mondás: ez a legkevesebb
Nem kell se adóemelés, se kölcsön; az adó
emeléssel az én adóm is emelkednék s a kölcsön
vissza kellene adni.

viczczházat

Építsük meg a
közadako
-. zás utján!
" iV /sn
Adjon mindönki tehetsége szerént, vág;
- W e g é s z é v r e 6 Ir to t, vagy fél é v r e 3 Irto t
>T. vagy e g y n e g y e d re 1 f r t 5 0 k rt.
Ajánlom indítványomat szives elfogadásra
V E R É B JANKÓ
________ ______________ m ezítlábas virilista és stáb. kir. dud*

Nyonatott T aiu Jóuef könyvnyoaid^jábsii.

