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Az nj harctér.
Budapest, Jcc. 31.

A  kormány egyházpolitikai ellenzéke most 
készül kijátszani az általa legerősebbnek vélt 
kártyáját, miután már minden kísérlete dugába 
dőlt. Hiába kapaszl^odtak Szent István palást
jába, mert annatc jelenlegi felséges viselője 
ezúttal is a legalkotmányosabb érzésű uralko
dónak bizonyult, miként eddig is annak tisz
teltük rajongásig szeretett királyunkat. A z 
udvari intrikákra is hiába számítottak, mert 
az udvar ma már csak a király fejedelmi ház
tartása, de többé nem politikai tényező, miként 
volt a régi jó  időkben, a dikaszterialis kormány 
fénykorában, midőn többször a legvégső elem
zésben az udvari dámák intézték az ország és 
a vén Európa sorsát. A z ország sorsa most 
a felelős és független magyar minisztériumra 
van bizva, nélküle nem történhetik semmi eb
ben az országban, csak törvénytelenség. Be
látták ezt az egyházpolitika ellenzői is, miért 
aztán áttették akciójuk súlypontját a főrendi
házba és a nepgyülésékre. El kell ismernünk, 
hogy ezzel kénytelen-kelletlen az alkotmányos 
térre léptek. Nekem ugyan meg van a saját 
véleményem a főrendiházról, melyet nem a 
legsikerültebb intézménynek tartok a mai for
májában, sőt az 1885-iki reform óta sokkal 
tarthatatlanabb ennek a fölső kamarának szer
vezete, mint annak előtte volt, mikor legalább 
történeti jogon vettek részt annak tagjai a 
törvényhozásban, mig a mai főrendiház az 
arisztokracia, a plutokracia és a kormány
szeszély zűrzavaros keveréke, melynek gyö
kerei le nem nyúlnak az alkotmánytörténet és 
jogfejlődés talajába és a melyet a jogegyenlő
ség, a közszabadság elveivel, melyek kell, hogy 
a jövő fejlődés útmutatói legyenek, indokolni 
épen nem lehet. De ennek dacára tisztelem a 
főrendiházat, mint a törvényhozás egyik fak
torát és döntéseit jogosnak, alkotmányosnak 
ismerem cl, bármennyire ellenkezzenek is azok 
az alsó kamara határozataival. A  népgyiilések 
pedig a nemzeti szabadság egyik gyakorlati 
megnyilatkozásai. Ezt az intézményt sem szó
val, sem tettel korlátozni nem akarom, sőt az 
ellen legerősebben tiltakozom. Szólásszabadság 
és a sajtó szabadsága, az a két nebántsvirág, 
a melyhez senki nyúlni ne merjen, még túl
kapásai miatt sem.

íme tehát az egyházpolitikai ellenzék a 
maga céljának keresztül vitelében csakugyan 
alkotmányos eszközökhöz fogott, de imc itt is 
csütörtököt mondott akciója. A  főrendiházban 
többsége, hogy enyhe kifejezéssel éljek, legalább 
is bizonytalan. A z  általa összehívott népgyülé- 
seken pedig olyan elemeket láttunk össze
verődni, a melyeket ügyes kortesek bármi 
célra összetoborozhatnak. Szavuk tehát a pusz
tában elhangzó szózat, melyet meghallunk, de 
nem követünk. A  közszabadság célba vett in
tézményei ellen intézett tüntetésüket —  való
ban difficile est satyram non seribere —  csupán 
egygyel tudjuk menteni, épen az üldözött sza
badsággal, mely ezt a politikai megnyilatkozást 
bárkinek büntetés nélkül megengedi.

Nem is bizik már az agilis ellenzék sem 
a főrendiházban, sem a népgyülésekben. Nunc 
venio ad fortissinunu virum! Ott akarja meg
nyerni a csatát  ̂ a hol eddig nem akarta el
fogadni a döntő ütközetet, magában a képvise
lőházban, melynek többségéből alakult a kor
mány és a melynek többsége buktatja meg a 
kormányokat. Ki is adták már ebben az irány
ban a jelszavakat.

1. A szabadélviipárt öncélú testület, mely
nek az ország érdeke csak másodrendű kér
dés, első és legelső érdeke, hogy önmagát 
fenntartsa. A  kormánytöbbség meg ne bomol- 
jon, hanem továbbra is monopolizálja a kezébe 
kaparitott és görcsösen szorongatott közhatal
mat, melyet tulajdonképen csak bérbe ad időn
ként a váltakozó .kormányoknak, a melyeket 
aztán az évi, vagy félévi bérletekből egysze
rűen kidob, ha nem tetszik neki a gazdálko
dás, ha az t. i. nem eléggé „liberális44.

2. A reverzalisták egyéni becsületük által 
vannak lekötve, becsületbeli kötelességük tehát, 
hogy a kormány egyházpolitikai javaslatai el
len szavazzanak. A  nem szavazás, vagy a 
mellette szavazás az infamia maximat vonja 
maga után. Párbaj képtelenség, kaszinói kigo
lyózás stb.

Ezek a kardinalisabb jelszavak, melyek 
valóban rémitök (!) Van aztán a tisztelt egy
házpolitikai oppoziciónak egy póljelszava is, 
melynek határában már maga sem bizik és 
különben is a saját bőréről is szó lévén, ezt 
csakúgy mellékesen veti fe l : Az országgyűlés 
feloszlatása, u j választás, mert a választók 
nincsenek megkérdezve, hogy helyeslik-e a 
kormány egyházpolitikai programmját vagy 
sem, mert a nép szava az isten szava. Erre 
mondta épen a bölcs IX. Pius pápa, hogy ez 
a legnagyobb hazugság a világon. Ezzel tehát 
csak csinyján bánik maga az ellenzék is. De 
az első számú jelszóval sem képes hódítani, 
mert az először is nyilvánvaló rágalom, másod
szor pedig az ellenzék olyan ostobának ne 
tartsa a magyar közönséget, mely elhigyje, 
hogy valamely kormány azzal akarja pártját 
összeabroncsolni, hogy a leginerevebb elvi kér
déseket t a legmerészebben élére állitva, veti fe l 
a párt előtt. Ezzel legfeljebb csak szétugraszt- 
hatja épen a tömöttebb pártokat, mert egy 
párt tulajdonképen egyéni kompromisszumok 
alapján létesülhet, amennyiben a politikai egyc- 
dek egyéni véleményüket alárendelik a párt 
által követett általános politikának. Épen azért 
igen kíméletesen és óvatosan kell bánni épen 
a nagyobb elvi kérdésekkel, mert ezek quasi 
provokálják az egyéni meggyőződés érvénye
sülését. Ezt pedig elnyomni nem lehet, de 
olyan politikai egyéniségek többségének támo
gatásával sem lehet kormányozni, kik úgy 
változtatják egyéni meggyőződésüket, mint 
akár ingeiket. Ilyen kormány nagyon ingová
nyos talajon áll és bukása csak időkérdés.

Marad tehát az egyházpolitikai oppoziczió- 
nak egyetlen menedéke és reménye, a rever- 
zálisták tábora, melynek tagjai vannak a sza
badéi vüpártban, a nemzeti pártban és a füg
getlenségi és 48-as pártban, csak abban a párt
ban nincs, a melynek elnöke Hermann Ottó, 
mert ez a párt épen a reverzálisták miatt 
lépett ki a függetlenségi és 48-as pártból. íme 
ez a pártbomlás a legcsattanósabb bizonyíték i 
arra nézve, hogy ha a kormánynak csak az 
lett volna a célja, hogy az együtt talált sza-! 
badelvü párti többséget együtt tartva ezt a 
tábort minél inkább megerősítse, úgy az 
egyházpolitikai kérdéseket olyan ultimatum- 
szerüleg nem vetette volna fel, hanem legfel
jebb csak játéknak dobta volna oda. Port 
hintvén a nagyközönség szemébe. De mert a 
kormány a végső szükség előtt állott, ha csak 
a magyar állam tekintélyét a sárba tiporni 
nem akarja és a felekezetek közötti harcot 
tovább elmérgesedni hagyni nem akarja vala, 
kénytelen volt tehát felvetni az egyházpolitikai 
kérdéseket, azzal a legkomolyabb elhatározás

sal, hogy azokat okvetetlenül meg is oldja. 
S mit tett a szabadelvüpárt ? Valóban kezdett 
bomladozni. Csupán egy tekintélyes számú 
rész helyeselte feltétlenül a kormány programm
ját ; a másik rész ingadozott, sőt máig is 
kételkedik; a harmadik, bár igen kis számú 
rész kijelentette, hogy nem szavazhatja meg 
az egyházpolitikai javaslatokat. Ezek egy része 
ki is vált rögtön a pártból, a többi pedig 
ugyan bennmaradt a pártban, de fenntartván 
teljes szabadságát. így volt ez a függetlenségi 
pártokon is, csupán a nemzeti párt egysége 
nincs eddig még veszélyeztetve, de erről a 
pártról valóban senki sem tudja, hogy miféle 
elvek, kapcsolatok tartják össze annak egyes 
tagjait. Egyet azonban sejt mindenki és ez a 
hatalom éhes vágya. Ez tehát az igazi öncélú 
testület, a valódi politikai hitelszövetkezet.

A z egyházpolitikai ellenzék most tehát 
tulajdonképen megfordított taktikát követ, mint 
Wekerle Sándor, ki ugyanis kijelentette, hogy 
a saját pártjából mindenki szavazhat a legjobb 
meggyőződése szerint. Semmi pressió. De 
reményű, hogy az ellenzéki pártok szabadelvű 
elemei sorakozni fognak a liberális javaslatok 
mellett. így tehát a túlnyomó többség bizonyos 
lesz a képviselőházban. Ebben a feltevésben 
Wekerle valóban nem is csalódott. Most ezzel 
szemben az egyházpolitikai ellenzék azt köve
teli és pedig a legdurvább pressióval, mert az 
egyéni becsületre hivatkozik, hogy minden párt 
szolgáltassa ki neki a saját reverzaiistáit, kik 
ugyanis a múlt képviselőválasztásokon szóbeli 
vagy írásbeli Ígéretet tettek arra nézve, hogy 
ellene szavaznak minden liberális irányú egy
házpolitikai javaslatnak. De ebben a követelé
sében valóban nem fog csalatkozni és nem 
fog rövidet huzni a tisztelt egyházpolitikai el
lenzék, mert minden párt, különösen a szabad
elvüpárt, előreláthatólag a legnagyobb kész
séggel sőt örömmel kiszolgáltatja ezeket a 
útlevéllel ellátott parlamenti tagokat, a melyek 
hozzá vetődtek. Aztán, hogy mire fog velők 
menni a klerikális oppozició, az már az ő 
dolga. Annyi bizonyos, hogy nagy és álta
lános derültség fog végig vonulni e hazán, 
ha látja a reverzalisták ama gyönyörűséges 
gárdáját a maga összeségében. De szegény 
hazám, —  vigasztalódj —  kevés van neked 
ilyen fényes csillagod!

Delta.

A  vallás és közoktatásügyi miniszter a 
pécsi megyéspüspökhöz. Dr. Dulánszky Nándor 
megyéspüspök legújabb körlevelében a következő ér
dekes körülmény foglaltatik a felekezeti iskolákra 
vonatkozólag:

„Örvendetes tudomásul közlöm a nm. vallás- és 
közoktatásügyi m. kir. miniszter urnák az egyház
megyém népiskolái kath. jellegének megóvása érdemé
ben folyó évi julius hó 1-én 1779. sz. alatt közrebo
csátott körintézvényem alkalmából hozzám intézett 
nagybecsű leiratát, mely a benne foglalt kijelentések 
irányánál és súlyánál fogva, amint bátorításul szolgál 
iskoláink kath. jellegének az illetéktelen beavatkozások 
ellen való megvédelmezésében, úgy másrészt buzdításul 
is kell, hogy szolgáljon, miszerint ezek színvonalát úgy 
culturalis, mint nemzeti szempontból minél magasabbra 
emeljük. A magas leirat egész terjedelmében imigyen 
szó l:

Vallás és közoktatásügyi magyar : kir. miniszter. 
51998. szám. Nagyméltóságu Püspök Ur! Nagyméltó
ságodnak a „Religio44 cimü folyóirat f. hó 4-én meg
jelent számában közzétett főpásztori körleveléből tudo
másomra jutott, hogy Baranyavármegye kir. tanfel
ügyelője a pécsi egyházmegyei főhatóság mellőzésével 
több róm. kath. iskolaszéket fölszólított, hogy iskolájuk 
államosítása iránt vele közvetlenül tárgyalásokba bo
csátkozzanak. Nehogy ezen helytelen eljárást Nagy
méltóságod az én utasításom kifolyásának vélje, s ily 
módon keletkező félreértés által megzavartassek azon
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annyira kívánatos és nagyjelentosegu egyetertes mely
nek'az iskolaügy fejlesztése körül az allam-, kormány 
és egyházi hatóságok közt fenn kell maradnia, s melyre 
én mindenkor kiváló súlyt helyezek: ezennel van 
szerencsém tisztelettel értesítem Nagy méltóságodat, 
hogv meggyőződésein szerint is a letezo felekezeti 
iskolák jellegének változtatása csakis az illetekes_ egy
házi főhatóság hozzájárulásával lehetséges. De sót ott, 
hol a felekezeti iskolák kulturális és nemzeti feladatuk
nak megfelelnek, nem azok megszüntetesere, hanem 
ellenkezőleg támogatásukra törekedem, a mire immár 
a f. évi 26. t.-cz. az anyagi eszközöket is megadja. 
Meggvőződésem az, hogy Nagyméltóságod hazsfiassága 
a hatósága alatt álló iskolákat magyar nemzeti szem
pontból is kifogástalanokká teszi s igy állami elemi 
iskolákkal leendő helyettesítése csakis azon iskoláknál 
jöhet szóba, melyeknek felekezeti utón való kifogás
talan rendezését anyagi eszközök hiánya miatt vagy 
egyéb okokból Nagyméltóságod maga kivihetetlennek 
ismeri el

Fogadja Nagyméltóságod kiváló tiszteletem őszinte 
nyilvánítását. Budapesten, 1893. december hó 11-én. 
Gróf C s á k y  s. k.“

A miniszterelnök újévi beszéde.
Régiszokás az, hogy újév napján az ország

gyűlési pártok a vezéreiknél tett tisztelgést politikai 
nyilatkozatokra használják föl. A szabadelvű párt tisz
telgését a kormányelnöknél a legnagyobb érdeklődés 
kiséri, mert ilyenkor tesz a miniszterelnöknek egy-egy 
fontosabb enunciaciót, melyet országszerte vár a 
közvéleméy. Az idei újévi tisztelgésnél P e r c z  e 1 
Dezső volt a párt szónoka, aki üdvözlő beszédében 
pontról pontra kimutatta, hogy a kormány minden 
tett Ígéretét beváltotta ; fölsorolta a kormány sikereit, 
melyekért a párt elismerését fejezte ki a miniszterelnök
nek s a minisztérium többi tagjainak. Szavait ezzel 
fejezte be : „Hogy az 1894. esztendő hazánkra nagy
jelentőségű és fontos év leszen, azt már ma mind
nyájan tudjuk és átérezzük; adja az Ég, hogy az 
minden tekintetben jó  és áldást hozó legyen!"

A hosszan tartó éljenzés után W  e k e r I e 
Sándor miniszterelnök válaszolt Perczel beszédére. A 
kormányelnök e beszédét a legtöbb lapban elfcrdilve 
vagy tévesen közölte; m i a hiteles szövegnek vagyunk 
birtokában s azt a következőkben adjuk:

T. Barátaim! Engedjétek meg, hogy saját és 
minisztertársaim nevében mindenekelőtt őszinte köszö
netét mondjak szives megjelenésiekért, elismerő sza
vaitokért és őszinte viszonzást jó kivánataitokért; kö
szönetét azért a megtisztelő bizalomért, a melylyel 
politikai működésünkben szívesek voltatok bennünket 
támogatni. E bizalom adta meg nekünk a jogcímet és 
az erőt, hogy nagy és nehéz kérdéseket vethettünk 
fel, midőn alig tizennégy hónappal ezelőtt újabb mű
ködésünket megkezdettük. Es a ma újabban nyilvá
nuló bizalom érleli meg bennünk a reményt, nem, 
ennél többet, adja meg nekünk a biztos tudatot, hogy 
ezen nagy kérdéseket sikerrel és a közjó javára meg
oldani képesek leszünk.

Ha ma, midőn egy uj év köszönt reánk, vissza
tekintek barátaimmal az elmúlt évre, abban közéletünk 
fejlődésének nem meddő korszakát ismerem fel.Megalkot- 
tunk sok fontos és nagy horderejű törvényt, létesítet
tünk uj intézményeket és talán a mindennapinál gyor
sabb ütemben munkálkodtunk kulturális és gazdasági 
érdekeink előmozdításán.

És nem ezen az álladalmi és társadalmi élet 
életerős lüktetését magokban véve is bizonyító jelen
ségek adták meg a múlt év jellegét, hanem örökké 
emlékezetessé teszi azt az alkotmányos közvélemény
nek azon munkálkodása, a mely előkészítette és meg
érlelte azokat, hogy megtisztulva örökitse meg ez el
veket a törvénykönyvben.

A nagy ideáknak, habár két különböző, de rend
szeresen összefüggő köre foglalkoztatott bennünket a 
múlt évben : az egyházpolitikai kérdések és az ad
minisztráció reformálásának szüksége. Előkészítettük 
az előbbieket abban a szellemben, a melyben hagyo
mányként vettük át azoktól, a kik először vezették 
azokat a magyar közéletbe s merem mondani meg
érlelődtek azok a magyar közvéleményben; előkészí
tettük azokat tisztán és változtatás nélkül úgy, amint 
megígértük; előkészítettük azon elvek szemmeltartásá- 
val, hogy nem a vallásokat akarjuk sérteni, nem az 
egyház jogait akarjuk csorbítani, sőt ellenkezőleg a 
valódi vallás- és lelkiismereti szabadságnak, a békés 
egyetértésnek újabb védvárait akarjuk megteremteni.

Elő fogjuk készíteni t. barátaim, ezen ideák má
sik csoportját is. A közigazgatási bíróságra vonatkozó
lag már előterjesztett törvényjavaslaton kívül, a másik 
legfontosabbat, a községek rendezéséről szólót köze
lebbről mutatjuk be. Ennél is az a vezér elv, hogy 
tisztán és változatlanul terjeszszük azt elő úgy, amint 
megígértük és hogy ezen törvények megalkotásával 
nem csak az állami adminisztráció rendezésének, ha
nem épen úgy mint az egyházpolitikai javaslatok által 
a magyar állam érdekének, a magyar nemzeti élet 
conszolidációjának rakjuk le újabb alapjait és biztosí
tékait.

Gazdasági életérdekeink rendszeres és fokozatos 
fejlesztésének, mezőgazdasági érdekeink legkiadóbb 
gondozásának, adó- s hitelügyünk rendezésének kívánjuk 
szentelni azt az időt és erőt, mely a közéletünket 
domináló nagy kérdések megoldásán kívül még ren
delkezésünkre álland.

Biztosított helyzetünk és békés külviszonyaink 
módot nyújtanak és ha anyagi erőnket kellő óvatos
sággal és kíméléssel használjuk fel, képesítve is vagyunk

arra, hogy egész tevékenységünket belviszonyaink 
rendezésére szentelhessük és hogy belviszonyaink 
rendezésében közéletünk nagyobb szabású és arányú 
fejlesztésén és előmozdításán működhessünk.

Nem a puszta vágyódásnak, hanem a tetteknek 
korszakát éljük, melyben a nemzet messze jövőjére 
kiható és azt újabban meg újabban biztositó nagy in
tézményeknek rakjuk le alapjait.

Erős bennem a meggyőződés, hogy úgy az álta
lános politikai irány, mint különösen a közéletünket 
domináló nagy kérdésekben kitűzött irány' nemcsak 
helyes, hanem valóban is szükséges és az egyedül 
lehetséges.

És épen azért, mert erős bennünk ez a meggyő- 
jződés, azokkal a híresztelésekkel szemben, a melyek a 
I kormány kebelében felmerülő ellentétekre, a mindun- 
j tálán hiresztelt változásokra s a kormány szándékára 
j s eljárási módjára nézve, nem kétlem szándékosan 
terjesztetnek, legyen elég csak annyit megjegyeznem,

I hogy mi állhatatosan és kitartással és habár egész 
határozottsággal, de mindig a nagy ideálhoz méltó 

j fegyverekkel fogunk változatlanul ezeknek megvalósí
tására törekedni.

I A ki majdan megírja a múlt évnek történetét, az 
1 közéletünknek egyik alárendelt, sőt mondhatnám kicsi
nyes jelenségeképen talán azt is följegyezheti, hogy 
nagy munkálódásunk közepette minduntalan vádakkal 
és gyanúsításokkal is meg kellett küzdenünk.

Ámde, valamint helyesen jegyezted meg, t. ba
rátom, hogy ezeket a vádakat es gyanúsításokat az 
események csakhamar meghazudtolták, úgy —  azt 
hiszem —  épen éljük át a híresztelések korszakát is.

Mi kitartással és teljes határozottsággal állunk 
meg a kibontott zászló alatt és azt a társadalmi réte
gek egymás elleni harczában, a méltatlan mindennapi 
küzdelemben megtépetni nem engedjük, hanem mint 
a nagy ideák biztos győzelmi jelvényét kívánjuk elől
hordani. Hogy ha pedig harezba kellene vinnünk: 
elviszszük azt oda is, de abban tisztán és méltón fogjuk 
megóvni, mert harczunk csak az igazak harcza lehet.

Bízunk a magyar közvélemény erejében, tisztasá
gában és érettségében, hogy álladalmi és nemzeti szük
ségleteink valódiságának felismerésében magát félre
vezettetni és megtévesztetni nem engedi. Bízunk abban, 
hogy politikai irányunktól úgy általában, mint ezen 
nagy ideák tekintetében felvetett és követett iránytól 
magát eltereltetni nem engedi.

És habár tudjuk azt t. barátaim, hogy ezen 
nagy kérdések közt sok nem kizárólag nem a mi 
szellemi sajátunk, hanem, hogy ezek a nagy köz
véleménynek váltak közkincsévé, habár tudjuk és 
reméljük azt, hogy azok keresztülvitelében számítanunk 
kell és talán biztosan számíthatunk is mások közremű- 
ködösére, mégis hozzátok és csakis hozzátok, a kikhez 
a politikai solidaritásnak nemes köteléke fűz, vagyunk 
jogosítva fordulni azon kérelemmel: ajándékozzatok 
meg minket továbbra is szives támogatástokkal, 
ajándékozzatok meg minket továbbra is azzal a 
politikai bizodalommal, a melyért saját és miniszter 
társaim nevében is ismételt köszönetét mondani a mai 
napon legkedvesebb kötelességemet képezi.

T A N Ü G  Y.
A z  iparos-tanoncok oktatása.

Irta : Szirtes Ignáo tanár.

A haladás korszakában élünk. A  tudományok, 
művészetek, kereskedelem, ipar a velők foglalkozókat 
teljesen igénybe veszik úgy, hogy mindenkinek testi
leg és szellemileg szakadatlanul kell dolgozni, hogy a 
napról-napra fokozódó igényeknek megfelelhessen. Ez 
általános munkából kijut mindegyikünknek és csak az 
képes a nehéz harcot eredménynyel kiállani, a ki rá 
elkészült, a ki rendeltetését komolyan fogja föl és 
hivatásának teljes odaadással igyekszik megfelelni.

Az iparostól is mai napság többet vár a föl vilá
gosodott világ, mint azt, hogy csakis mesterségét értse. 
A nyugati államokkal a versenyt csakis úgy vehetjük 
föl, ha művelt, szakilag tökéletesen képzett iparos 
osztályunk van.

Ezen jól fölfogott szempont vezérelte a magas 
kormányt, a midőn 1893. aug. 31-én 33.564. szám 
alatti intézkedésével az iparos tanonciskolákat újabban 
szervezte. E  szerint az iparosok műveltségi színvona
lát emelni óhajtván, az elméleti és gyakorlati ill. rajz
beli kiképeztetést külün-külön tárgyalja, sőt a rajz
oktatást nagy fontosságánál fogva a többi tantárgyak
tól függetlenül egészen reorganizálta, a mennyiben az 
eddigi intézkedésektől eltérően a tanulók nem osztá
lyok, hanem rajzbeli képességűk szerint csoportositan- 
dók. Az iparos-tanonciskoláknak uj szervezetében az 
erre vonatkozó utasítás igy hangzik: „Figyelemmel 
arra, hogy a rajzban való haladás kevésbé függ a 
tanulóknak egyéb tantárgyakban való előképzettségé
től és haladásától, hogy továbbá éppen a rajzban leg
inkább kívánatos, hogy a rajzolásbeli általános kész
ség és értelem megszerzése után az oktatás lehetőleg 
alkalmazkodjék a tanulók által választott iparágak kü
lönleges szükségleteihez, annálfogva a rajzoktatást ille
tőleg a tanulókat az egyéb tanulni valóktól függetle
nül két tanfolyamba kell sorozni: az első vagy általá
nos és a második vagy szakrajzi tanfolyamba.

Az általános tanfolyamba a tanulók az osztályra 
és foglalkozásra való tekintet nélkül sorakoztatnak be 
és számuk szerint együttesen vagy több párhuzamos 
osztályban, képzettségök és haladásuk szerint egy 
vagy több évig, szükség esetén feljebb menő csopor
tokká beosztva (kezdők és haladók) mindaddig tanít

tatnak, mig megszerezték a szakrajzoláshoz szükséges 
készséget és értelmet.

A szakrajzi tanfolyamba az osztályra való tekin- 
; tét nélkül azok a tanulók jönnek, a kik a szükséges 
készséget és értelmet elsajátították. E tanfolyamon a 
tanulók ipari foglalkozásukhoz mérten az alább meg
nevezett csoportokba osztatnak be és iparuk szükség
leteihez képest oktattatnak.

A tanulók számától és viszonyától függ, vájjon 
ama csoportok együttesen, vagy részben, esetleg egé
szen elkülönítve tanittatnak-e. A tanulók igen nagy 
száma, egyes iparágak nagymérvű képviseltetése ese
tén az iparoknak egymástól való elkülönítése és az 
oktatásnak speciálizálása még az alább jelzett csopor
toknál is tökéletesebben lesz keresztül vihető. Mindezt 
a helyi összegek fogják meghatározni."

E szervezetben az iparos osztályra vonatkozó 
országos, tehát általános érdekek jutnak kifejezésre, a 
mennyiben az iparosok közt a munkaszeretetet, becsü
letességet, mérsékletességet, takarékosságot, erkölcsi 
tisztaságot, a törvények tiszteletét, békés indulatot és 
megelégedést, mint földi boldogságunkat eredményező 
erényeket terjeszteni és ismertetni kívánja. —  Ha 
viszonyaink majdan annyira érlelődtek, hogy e szer
vezet magasztos és ideális intencióinak megfelelhetünk, 
akkor iparunK virágozni fog, iparosaink egytől-egyig 
hivatásuk magaslatán állva be fogják lálni, hogy min
denki mesterségével is missiót teljesít, mindenki mind
jobban és jobban meg lesz arról győződve, hogy a 
komoly munka és nem a vagyon biztosit számunkra 
megelégedést és boldogságot és bizton remélhető, hogy 
sem anarchizmus, sem egyéb ilyen a társadalmat ve
szélyeztető és mételyező szörnyeteg fejét nálunk föl
ütni nem fogja.

Ámde, a mint a kormány ez ügyet magasabb 
szempontból fölfogva szabályozta, úgy kell, hogy az 
egyes városok és községek a saját helyi érdekeikből 
kifolyólag azt keresztül is vigyék és lehetőleg fejlesz- 
szék. Kevés város áldoz oly nagy összegeket oktatási 
célokra, mint épen Pécs. Az iparos-tanoncok tanítta
tása is jelentékeny pénzösszegébe kerül. Ezt igen he
lyesen teszi ; mert jól tudja, hogy ez a befektett tőke 
dúsan meghozza majd neki a kamatokat. —  Iparosaink 
nagy része dacára a lokális viszonyokból eredő nehéz
ségeknek, mégis kivívták maguknak azt a helyet, a 
mely a jóhirnevü, jeles és iparcikkeivel versenyezni 
képes iparosokat megilleti. De e téren még sok a 
teendő. Pécsett több oly iparág virágzik, mivel orszá
gos hírre tett szert; hogy a készítmények sorozata 
még újabbakkal is bővíthető, arra városunk —  mint 
határváros —  exponált fekvése utal bennünket; pl. az 
e vidéken lakó pornók igen szép szőtt-font munkákat 
készítenek, ez iparcikket tovább fejleszteni városunk fel
adatát képezi. —  Az ezen irányú törekvéseket egy 
jól szervezett ipariskola hathatósan mozdíthatná elő.

Iparosainktól függ első sorban tanoncaikat mes
terségükbe beavatni, de jórészt az is, hogy szellemileg 
is képezzék magukat, hacsak tanoncaikat a tanulásra 
folytonosan serkentik és az iskola látogatására a tőlök 
telő minden eszközzel kényszerítik. —  E tekintetben 
nincs is okunk panaszra; ellenkezőleg, ebbeli köteles
ségüknek megfeleltek ők eleddig, meg fognak bizo
nyára felelni ezentúl is.

Lássuk most, mik volnának még a teendőink, 
ha a vall. és közokt. minisztérium által kiadott és már 
említett iparos-tanonc-iskolák szervezetében kontempiált 
célt meg akarjuk közelíteni. Ez nálunk nem oly köny- 
•nyü dolog. Iparos-tanoncaink száma (a kereskrJ >-ta- 
noncokat ide nem értve) az ezer körül variál, a kiket 
minden városrész iskolájában tanítanak. Ily nagyszámú 
és az értelmesség ezen fokán álló ifjúsággal szemben 
célhoz jutni nagyon nehéz.

De még nehezebb a helyzet a rajzoktatásnál. Itt 
osztályokra való tekintet nélkül rajzbeli képességük 
és mesterségük szerint csoportositandók a tanulók az 
általános és szakrajzolási tanfolyamba. Így történt, 
hogy pl. e sorok írójának vezetése alá már eddig 149 
tanuló jutott, kiknek egyik fele délelőtt 9— 12 óráig, 
másik fele délután 2— 5 óráig részesül a rajz és mértan 
oktatásábán. Ez a szám még folyton nő a tanév fo
lyamán. —  Ugyszólva az emberi erőt fölülmúló mun
kát kell ilyen körülmények közt a tanítónak végezni, 
hogy ezt a szilaj tömeget három órán keresztül féken 
tartsa. Eredményes tanításról tehát alig lehet itt szó. 
—  Az idézett szervezet 27. pontja ~7erint a rajzosztá
lyok mindegyikébe 40 tanulónál többet nem lehetne 
fölvenni. E  149 tanuló tehát nem két, hanem négy 
csoportban volna tanítandó. Aztán nem is lehet zokon 
venni, hogyha oly tanuló nem tud 3 órán keresztül 
folyton csendben ülni, a ki egész héten át a legnehe
zebb munkát végzi és megszokta a zajos foglalkozást, 
mint pl. a lakatos, kovács, bádogos, rézöntő stb. A 
rajztanitás a szervezet szerint csak vasárnapra tehető. 
Az előirt 3 órát megszakítani nehéz; mert akkor 
mindegyik tanulónak kétszer kellene rajzra egy — 
azon napon bejönni délelőtt is, délután is, a mibe az 
iparos gazda alig tudna beleegyezni. A tanító óriási 
munkáján, a mit a fegyelem fentartása érdekében ki 
kell fejtenie, oly módon könnyithetnénk, ha egy-egy 
csoportba 40-nél több tanulót nem osztunk be. Még ak
kor is kérdés: vájjon befejezhető-e az előirt tananyag 
elméleti és gyakorlati ill. rajzbeli része, ha arra gon
dolunk, hogy az egyes iparágakra is kell tekintettel 
lennünk és hogy minden egyes iparossal megismer
tessük mindazokat a szerkesztéseket, a mik szakmá
jába vágnak és a mire szüksége van. Ezért a ta
nulók számától függ, nem kell-e majd a leg
erősebben képviselt iparágakat külön választani, 
hogy velők behatóbban foglalkozhassunk ? —  Az idei 
intézkedést csak átmenetinek, illetőleg ideiglenesnek



kell tehát tekintenünk és miután a hiányokra rámutat
tunk, bizton reméljük, hogy az iparos tanonciskolái 
bizottság, illetve az iparhatóság már a jövő tanévre 
oly újításokat vesz foganatba, melyek e bajokon segí
teni fognak.

A tanulók szellemi niveauját emelendő, üdvösnek 
tartanók, ha az iparos tanulók számára ifjúsági könyv
tárt rendeznénk be és ezt nekik használatra megnyit
nék. Minden két héten válthatnának a tanulók egy- 
egy könyvet, a mit ők szabad idejükben otthon elol
vasnának és az olvasottakról időről-időre számot 
adnának. E könyveket gonddal kellene összeválogatni 
és csakis olyanokat beszerezni, a melyek a fiuk föl
fogásához illenek és a melyek rájuk nézve üdvös tar
talmúak. Mennyivel jobb volna, ha a tanoncokat ily 
módon hasznos olvasáshoz szoktatnók, mintsem hogy 
tovább türjük, hogy szabad idejükben a legjobb eset
ben az utcákon tétlenül csavarogjanak, vagy csopor
tokba összegyülekezve hiábavalósággal foglalkozzanak. 
Ez idea kivitelénél számítunk az ipartanoncisk. bizott
ság, az iparhatóság, a keresked. és iparkamara, sőt 
egyenesen a kormány hathatós támogatására is. — 
Idővel olvasó-, majd pedig önképzőkört lehet alakítani, 
a hol egyik a másik példáján buzdul és kedvet lel az 
önképzésre. Ezáltal a társas együttműködés szellemét 
hoznók be a tanulók közé. Ezt folytatni kell a felnőtt 
segédekre is.

Hogy e kitűzött célokat még biztosabban elérhes
sük, a gazdákat föl kell világosítani a vázolt intézke
dések hasznos voltáról, hogy viszont ők buzdítsák a 
tanoncokat és segédeket a továbbképzésre. — Az ipar
kamara jutalmakat oszthatna ki a legtörekvőbbek szá
mára. A tanítói értekezletek az olvasó- és önképzőkör 
tevékenységét éber figyelemmel kísérjék és ebbeli ta
pasztalataik a negyed- vagy harmadévi kimutatásokban 
is nyerjenek kifejezést.

Minden évben legalább egyszer állítsuk ki köz
szemlére a fiuk saját készítményeit. Ez megtörtént 
eddig is, és mindig azt tapasztaltuk, hogy e kiállítások 
iránt a közönség nagyon érdeklődött. —  Jó volna, ha 
ezentúl egyes fiuk mindama készítményeiből állítanánk 
ki mutatványt, a mit ők kezdettől fogva, tehát tanulási 
idejük első évétől kezdve mind a három, illetőleg négy 
éven át készítettek ; ebből sok tanulságosat lehet kö
vetkeztetni és a fokozatos haladást is konstatálni. A 
kiválóbbakat megdicsérni, illetve megjutalmazni szokás
ban volt eddig is ; e jó szokást föntarthatjuk a jövőre is.

Sok és nehéz munka vár még reánk. Ámde jó
akarat és kitartás legyőz idővel minden akadályt, főleg 
ha az a tudat lelkesít bennünket, hogy ezzel is haza- 
fiúi kötelességet teljesítünk.

1894. januárja_______________________________

h ír r o v a t u n k .
Jókai-ünnepély mindenfelé. A Pécsett, 

szombaton a ..Hattyú“-teremben megtartandó nagy- j 
szabású Júkai-ünneyélyre a jegyeket, kivéve a leg
utolsó széksort, mar napok előtt elkapkodták. Nagy 
keresletnek örvendenek a belépő jegyek is, melyet so
kan csak azért vesznek, hogy Jókai diszkiadásának ki- j 
sorsolásában részt vehessenek. Az estély sikere fé- j 
nyesnek Ígérkezik. Holnap a „Hattyu“-teremben meg
kezdődnek a nagy-próbák. —  A b á n y a t e l e p i  is-1 
kóla szintén megünnepli e hó 7-én a Jókai-jubileumot. 
Az ünnepi beszédet magyar nyelven S c h m i d t Bol
dizsár igazgató, német nyelven pedig C s e r m á k 
Alajos tanító fogják elmondani. Az iskola énekkara 
W  i e s e r András tanító vezetése alatt pedig a Hym- 
nuszt énekli. Az ünnepélyre a tanulók szülei is hiva
talosak.

— A z  egyházm egyéből Z s i n k ó István 
kanonok a Miasszonyunkról nevezett zárda gyóntatói í 
állásától saját kérelmére fölmentetvén, helyébe H a n n y  
Gábor Kanonok neveztetett ki. K á r o l y  Ignác apát
plébános és W u r s t e r  József címzetes kanonok az 
egyházmegyei templomi és alapítványi számadások 
felügyelő bizottságába tagul neveztettek ki.

Tanítói pályázatok. A hetvehelyi plébániá
hoz tartozó o k o r v ö l g y i  r. k. tanítói állásra f. hó 
lő-ig; —  az á t a i r. k. kántortanitói állásra f. hó
15- ikéig ; —  a b a b a r c i  osztálytanítói állásra f. hó
16- ig pályázat van hirdetve.

— A z  uj színház munkálatai most szüne
telnek, s ma a tavaszkor megkezdendő újabb mun-, 
kákra kiirt árlejtést tartották meg a városi gazdasági 
tanácsnok irodájában. A 6081 frt 94 krra előirányzott 
asztalos munkákra Hoffmann Károly cég 20% fölül- 
fizetéssel volt az egyedüli vállalkozó, a 8550 frt 26 
krra előirányzott lakatos munkákra 15% százalék 
engedménynyel Kindl Ferenc, az 1473 frt 18 krra elő
irányzott mázoló f  V Ikra 25% engedménynyel Bré- 
zits Ferenc pécsi .. -é volt a legelőnyösebb ajánlat, 
az 5215 frtra előirányzott padozati munkákra 14% 
fölültizetéssel Hoffmann Károly cég volt az egyedül 
pályázó; a 2540 frt 76 krra előirányzott granitto mun
kákra fél százalék eredménynyel De Pol Luigi buda
pesti cégé, a 6400 frtra praeliminált vízvezetéki mun
kákra 15%% engedménynyel Kindl Ferencé volt a 
legelőnyösebb ajánlat.

— Pécsre pályázó színigazgató. V e s z 
p r é m i  Jenő színigazgató, ki több ízben mint hős- 
szinész a pécsi színpadon működött, folyamodott a 
pécsi színház elnyeréséért.

—  Tanári kinevezés. Mint lapunknak Buda
pestről sürgönyzik, L e n k e i  Henrik tanár, a „Pécsi 
Újság" munkatársa, és felelőszerkesztőjének bátyja, a 
budapesti állami V. kerületi reáliskolához a magyar 
nyelv és irodalom rendes tanárának neveztetett ki. A 
kinevezést a hivatalos lap holnapi száma közli.

— Kormánysegély a pécsi szőlőojtvány-
te lepn ek  A pécsi szőlősgazdák alkalmi szólőojtó 
szövetkezete, melynek üdvös működéséről már körül
ményesen megemlékeztünk —  a városi tanács ajánló 
foltratáva! támogattatva 3000 frt segélyt kért a föld- 
mivelésügyi minisztertől. Bethlen gróf miniszter haj
landó megadni a segélyt s a napokban utalványozni 
is fogja. A miniszter leiratában elvárja, hogy a segély
összeget csakis szőlőmivelésre, ojtvánvok előállítására 
fordítják. Utasította Gábor József szőlőszeti fölügyelőt 
hogy az egyesületet'működésében támogassa és figye
lemmel kisérje. J

— A  m egyei árvaszéknél szervezett uj ül
nöki állomás, mint értesülünk, R a d o c s a y  Sándor 
nyug. főbíróval, ki újabban mint kisegítő ülnök mű
ködött az árvaszéknél, fog betöltetni.

A  pécsi kereskedelmi betegsegélyző 
pénztár Szombaton este S c h v v a b a c h  G. Zsig- 
mond bornagykereskedő elnöklete alatt tartottá meg 
évzáró ülését. A pénztárnak már 332 tagja van kik
nek megbetegedési szama 385 volt. Az összes évi 
bevétel 1978 frt 70 krt tett ki, mig a kiadások 1395 
frt 76 krt értek el. A betegsegélyző pénztár vagvona 
december 31-én 582 frt 94 krt tesz ki.

—  Terjed a korcsolyázás. Az évforduló meg
hozta korcsolyázóinknak a várva-várt jeget. Az év 
utolsó napján egy verkli bájos zenéje mellett múlattak 
a korcsolyázók a jégen, mig újév napján már a ka
tonazenekar foglalta el az ujonan épült korcsolyatéri 
épületben a zenekar részére emelt pódiumot. Ezen 
épület a modern igényeknek megfelelőig épült és a 
és a cukrászda, melyet O r o s z i Sándor udvari cuk
rász vett bérbe, kedvelt mulató és üdülő helye a 
közönségnek. A pécsi korcsolya-egylet tagjainak száma 
megszaporodott és a korcsolya-téren az első két na
pon oly elénk volt a sürgés-forgás, akárcsak a fővárosi 
városligeti korcsolyatéren. —  Mint villányi levelezőnk 
értesít, ott is megalakult a korcsolya-egyíet.

Szilveszter-estélyek. Két helyen is volt 
nagyobszabásu óév-búcsuztató: a „Hattyú" termében 
a Pécsi Dalárda énekelte ki az óévet s köszöntötte 
az újat, a sörház-utcai Scholz-vendéglőben pedig a 
Polgári Daloskör ülte meg a Szilveszter-estét. Mindkét 
helyen nagy közönség mulatott a különben mindkét 
helyen kissé gyöngécske műsor néhány sikerültebb 
száma fölött.

M egzavart tüzoltómulatság. Mint villá
nyi levelezőnk irja, a villányi önkéntes tűzoltó egyesü
let Szilveszter éjjelén tartotta meg táncestélyét, 
mely kitünően sikerült. A siker érdeme P r o k s és 
W e i m a n n  parancsnokokat illeti meg. Úgy látszik 
azonban, hogy a meghívók szétküldésével nem min
denki volt megelégedve és az elégedetlenek úgy álltak 
bosszút a tűzoltókon, hogy néhány perccel éjfél előtt, 
tehát mikor épen legjavában mulatott a társaság, egy 
szalmaboglyát gyújtottak fö l. Hivatásuknak megfelelve, 
a tűzoltók a táncteremből a tűz szinhelvére siettek és’ 
azt csakhamar el is fojtották. A megtett kötelesség 
tudatával tértek vissza a táncterembe, hol a közönség 
megéljenezte a tűzoltókat, kik aztán Farkas Sándor 
pécsi cigányprímás zenéjére reggeli hat óráig járták a 
táncot. A jelenvolt hölgyek közül fölemlítjük : Czellin- 
gerné, Flac'mé, Gyinióthyné, Goldné, Löfierné, Rosl 
drné, Weimanné és Szedlakné asszonyokat; Czillinger 
nővérek, Flack Olga, Henk Irma, Proks Jolán, Szedlath 
Laura, Szokoly Margit, Liber Anna kisasszonyokat. A 
négyeseket 40 pár táncolta.

Szent-lőrinci hírek. Szent-Lőrincről irja 
levelezőnk, hogy a ..Szent-Lőrinci társaskör" dec. 30-án 
megtartott tisztújító közgyűlésén igazgatónak P o l g á r  
Jenő főszolgabíró választatott meg. — Újév napján 
J e s z e n s z k y  Ferenc országgy. képviselő bükkösdi 
erdejében nagy vadászatot tartott, melyre a környék
ből többen voltak hivatalosak. A vadászat eredménye 
kitűnő volt.

Siklósi hírek. Siklósi levelezőnk értesítése 
szerint a községi képviselőtestület K o h n  Lajos dr. 
ügyvéd indítványára elhatározta, hogy 200 frtos Jókai- 
alapitványt létesít, mely alapítványnak kamatai a sik
lósi polgári iskola azon tanítványának Ítéltetik meg, a 
ki a magyar nyelvben és irodalomban a legjobb ered
ményt mutathatja föl. —  Tavaszsza! S i k l ó s  község 
nagyobb szabású ovodát emel, mely a szépen fejlődő 
város igényeinek teljesen megfeleljen. —  A siklósi polg. 
iskola tanárainak is meghozta az ujesztendő a maga 
örömeit. Az iskolaszék méltányolva az igazgató és 
tanárok vállvetett működése által elért szép eredményt, 
úgy az igazgató, mint a tanárok fizetését 50— 50 frttal 
fölemelte.

—  Utonállás. Dárdáról írják lapunknak, hogy 
december 31-én S t a j  e v i t s Györgyöt kocsin Kis- 
Kőszegről Dárdára menet reggeli 7 órakor az utón 
Laskafalu mellett két útonálló megtámadta. Stajevits 
bátorságának és lovai gyorsaságának köszönheti, hogy 
az utonállók elől menekülhetett. Az esetről a csendőr- 

I ségnek jelentés tétetett.
—  öngyilkosság. Bar.-Baánról Írják lapunk

nak: K 1 e w  i t z Mihály, baáni lakos csütörtökön 
hazulról eltávozván, hiába vártak hazaérkezésére. Teg
nap végre pincéjében, a baáni szőlőhegyben akadtak 
rá holtan. Eddig ismeretlen ok miatt fölakasztotta 
magát.

—  Honvéd tartalékol tiistek. A honvéd 
egy éves önkénteseket ő  felsége tartalékos tisztekké 
és hadapródokká léptette elő. A pécsi 19-ik honvéd 
gyalog és a 8. huszárezredhez a következő egyévi önkén
tesek lettek tartalékos hagynagyokká kinevezve, az 
előbbihez Elkán Adolf, Komáromi Böngér István — 
és Főző László tiszthelyettessé ; az utóbbihoz : Takoby 
Rezső és Palacsik Miksa.

______________  » Pécsi Újság*

— A  honvéd-miniszter újévi ajándéka.
Báró Fejérváry Géza honvéd-miniszter szép újévi 
ajándékot adott a honvéd gyalogsági százados század
parancsnokoknak. A legutóbbi R e n d e l e t i  K ö z 
l ö n y  szerint 1894. január 1-től a százados század 
parancsnokok valamennyien lovasittattak. Ez körül
belül kétszáz forint fizetés javítással egyenlő.

—  A  „Dárdai Casino**. Vasárnap tartott évi 
közgyűlésén megválasztattak elnökül Antal Pál, igaz
gató Kineth Adolf, ügyész Bihari Benő, jegyző dr. 
Narancsik Károly, pénztárnok Kisszélly N. János, 
könyvtárnok Benitzky Áipád, választmányi tagok Ba- 
laskó János, Dermár Pál, Filep György, dr. Angyal 
Béla, dr. Jellachich Károly, Jobst Béla, dr. Kiss Emil, 
Geidemann Ottó, Turányi Károly, Nagy Gyula, Ursziny 
Pál és Waniss Sándor urak.

—  Betörő huszár. Tegnap éjjel 3 órakor a 
a rendőri őrjárat elfogta Bátai János nevű honvéd- 
közhuszárt, mert a Nyíl utca 18. sz. ház egyik 
szobájába betört s onnét 8 frt készpénzt és mintegy 
6— 7 frt értékű tárgyakat vitt el. Mikor a rendőrök 
letartóztatták, a tolvaj huszár kardot rántott, de a 
rendőrök lefogták a halállal fenyegetőzőt.

Vicinális vasút. A kereskedelmi miniszter 
E n g e l  A d o l f  é s  f i a i  cégnek a B a k ó c z a -  
F ö l s ő  - M i n d s z e n t  vasúti megállóhelytől Egy
házbér és Jánosi községeken át K o m l ó i g  
vezetendő helyiérdekű vasútvonal előmunkálataira — 
egy évre —  megadta az engedélyt.

—  Öngyilkos kereskedőinas. Tegnap este 
kilenc óratájban L  a s z 1 Alajos, 15 éves kereskedő
inas, ki a Lyceum épületben levő Lederer-féle rövidáru
üzletben volt alkalmazva, édesanyja lakásán a Scitovszky- 
tér 3. sz. házban apja revolverével fejbe lőtte magát 
s azonnal meghalt. A fiú öngyilkosságának okáról 
sem anyja — a szigeti külvárosi fiókposta vezetője — 
sem üzleti főnöke nem tud semmit.

—  Halálozások. Tegnay este hunyt el váro
sunkban rövid szenvedés után H n i 1 i t s k a Antal 
cs. és kir. nyug. D. S. T. bányaigazgató-helyettes, a 
Ferenc József-rend lovagja, életének 63. és boldog 
házasságának 42. évében. A megboldogult 1859. óta 
állott a társaság szolgálatában, melynek ép oly hozzá
értő, mint megbízható és buzgó hivatalnoka volt. 
Nején, szül. Schmidt Augusztán kívül 2 fia és azok 
családjai gyászolják a megboldogultat. — A pécsi 
reáliskolának ismét halottja van. A múlt év utolsó 
napján halt meg P f e i f  e r Béla, Pfeifer József építő
mester fia 14-ik életévében. Temetésén, mely ehó 1-én 
volt, a tanuló ifjúság a karácsonyi szünidők végett 
részt nem vehetett. — Siklósról táviratilag értesítet
ték a pécsi törvényszéket, hogy az ottani aljárás- 
biró, K i s s  G é z a  szélütés következtében el
hunyt. A halálhír Siklóson természetszerűleg nagy 
feltűnést keltett. Kiss siklósi működése előtt a pécsi 
törvényszéknek volt hivatalnoka, de a zenei életben is 
nagy képzettsége folytán, kiváló szerepet játszott. Az 
elhunyt 43 évet ért el és mint hivatalnok is, jó hírnek 
örvendett. —  E i s n e r  József pécsi téglagyárosnak 
6 éves fiacskája, Aladár az éjjel halt meg a diftiritisz 
betegség utókövetkezményeiben.

k ö zgazdaság ;.
Szőlőszeti tanfolyamok.

G á b o r  József pécsi szőlőszeti és borászati föl
ügyelő Baranyamegyében Pécsett, Somogymegyében 
Kaposvárott vincellérek és szőlőmunkások részére 
14— 14 napig tartó szőlőszeti tanfolyamot tart. Pécsett 
f. hó 15—30-ig, Kaposvárott febr. 12—27-ig fog tar
tani a tanfolyam. Mindkét tanfolyamra jelentkezhetik 
minden vincellér és szőlőmunkás, ki a 20 évet betöl
tötte, de az 50 évet meg nem haladta és írni, olvasni 
tud. Az előadások és gyakorlati bemutatások vasár- 
és ünnepnapok kivételéval. naponta 9— 11 óráig, 2—4 
óráig tartatnak. Minden beiratkozott tartozik a tan
folyamot végig hallgatni. A tanfolyam magyar és in
gyenes, de kiki maga gondoskodik ellátásáról. Jó elő
menetelt tanúsított egyének bizonyítványt nyernek, 
melynek kiállításáért dij nem jár, azonban a bizonyit- 
vány-bélyeget az illetők fizetik. A baranyamegyeiek 
részére rendezett tanfolyam Pécsett a vármegyeházánál 
fog tartatni és a jelentkezők is itt vétetnek fel, — 
Felhivatnak tehát az érdeklődő sző'őmivesek és szőlő- 
birtokosok, hogy az ujjátelepités körüli eljárások el
sajátítása végett, jól fölfogott érdekükben a tanfolyamon 
megjelenjenek, illetve vincelléreiket elküldjék, egyszer
smind fölhivatnak azon községek is, melyek a már 
meglévő vagy még ezután teljesítendő községi amerikai 
teleppel rendelkeznek vagy fognak rendelkezni, hogy 
az ezen telepek leendő kezelőit a tanfolyamra be- 

' k ü l d j é k . __________________________________

EGYESÜLETEK.
A  „Dárdai olvasó egyesület*4 dec. 31-én 

tartott rendes évi közgyűlésén megválasztattak elnökül 
, dr. K i s s  Emil, alelnökül H o m á n y i Péter, tit- 
:kárrá S c h w i l l i n g e r  József, pénztárnokká J o b s t  
János választmányi tagokká Krieg József, Marhőfler 

Tgnátz, Hartly György, Flerschütz Henrik, Majer Jó- 
' zsef, Kirchner Ádám urak.

________3

SPORT.
A  „Pécsi Kerékpár-Egyesület*' f. hó 7-én, 

azaz vasárnap délután 2 órakor tartja rendes évi köz
gyűlését a belvárosi népiskola dísztermében. Tárgy- 
sorozat : Titkári jelentés. Választások. Pénztári jelen
tés. Indítványok. Versenypálya kérdése.
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TÖRVÉNYKEZÉS.
(,•■*) Fegyelm i tanácsok a törvényszéknél

A  pécsi kir. törvényszék teljes ülése a bírói fegyelmi 
tanácsba Góbéi Gyula és Hardi Sándor bírókat rendes 
tagokul, Bogyay Pongrácz és Koszér János bírókat 
póttagokul, a körjegyző fegyelmi tanácsba Lukrits 
István és Koszér János bírókat rendes tagokul, Kerese 
Miklós és Kaufmann Nándor bírókat póttagokkul 
küldte ki.

('* ) Jegyzéke a pécsi kir. törvényszéknél, mint 
büntető bíróságnál nyilvánosan megtartandó bűnügyi
végtárgyalásoknak.

J a n u á r  h ó  3-án.
8987. Fisciier Vencel ellen magánokirat hamisítás • 

és Horváth Gyula ellen megvesztegetés miatt.
8975. Babács Uros ellen súlyos testisértés miatt.

j a n u á r  h ó  4-én.
8976. Kovács Mirkó és társai ellen súlyos testi

sértés miatt.
8978. Hisangyi József és társa ellen emberölés miatt 
8981. Bclágyi Jánosné ellen lopás miatt.

Kiadótulajdonosok :
F e i l e r  M ih á ly  és L e n k e i  L a jo s .

yceuin könyvnyomda (Feiler Mihály) nyomása. 1893.

ÚTMUTATÓ.
Dől linzer vendéglője a Hétfejedelemhez

Legjobb magyar konyha és kitűnő italok. Naponkint 
friss csapolásu kronenthali sör.

Mindennemű kül- és belföldi csemege
áruk, déli gyümölcsöl:, pilseni sör a polgári sörfőzdé
ből, caviár, angolna, pisztráng, cons. rák, szárdinia, 
halsalata naponta frissen N ick A . K. csemege kereske
désében Pécsett, a nemzeti kaszinóban.

XYILT-TÉK.

N y ilv á n o s  e lism e ré s .
A K r a u s z e  I g n á c z  úr által ujonan nyitott csinos' 

lezésévol lepte meg
a pécsi hölgyvilágot hanem a kirakat Ízléses és összhangban levő 
elrendezése által, mely még a fővárosban is ritkán látható, s igy

M á ty á s  I .  Á r p á d  u r
ezzel oly dicséretet érdemelt ki, hogy nem mulaszthatom cl, ezen 1 
elismerésemnek a pompás kirakatok számtalan nézője nevében 
nyilvánosan kifejezést adni. 4708

Pécsett, 1804. január hó 2-án.
W .  B .

^  Köszvény ée csózban szenvedőknek azonnal a U j
legtágabb körökben

Horgony-Pain-Expeller
ismeretessé vált Tinát 

_ .  „  pyen emlékezetbe hozva.
Ezen népszerű háziszer 25 óta, mint legmegbízhatóbb 
fájdalomcsillapító bodörzsölés ismeretes és mindnyájak 
által, a kik használták igen kedveltetek, úgy hogy 
további különös ajánlásra nem szorul. Üvegje 40 kr., 
70 kr. vagy 1 f. 20 krnvi áron a legtöbb gyógyszer
tárban kapható. Azonban a „Hergony véd jegyre ügye
lendő, mert csak a vörös horgonynyal ellátott üvegek 
valódiak. Ha a valódi Pain-Expeller helyben nem 
volna kapható, akkor forduljunk a gyártók gyógy
szertárához: Richter gyógyszertára „az arany 
,  oroszlánhoz" Prágában vagy Török József 
*  gyógyszerészhez Budapesten. _ _ _

m

Minden hasonló készítményekkel szemben előnyben kell ré 
szesiteni ezen labdacsokat, melyek mentesek minden ártalmas 
an yagtó l s a legnagyobb eredménnyel használatnak az altesti 
szervek betegségeinél, könnyen ha hajlók és vértisztitók. Egy 
gyógyszer sem kedvezőbb és amellett egészen ártatlanabb

s x é k r e k e d é  s  e  k  e t
a legtöbb betegségeknek e biztos forrásait olvasni és cukrozott; 
alakja aig még a gyermekek is szívesen veszik. Ezen lab
dacsok dr P ith a  u .ári tanácsostól igen megtisztelő bizo-1 
nyitvánnval leltek kitüntetve.

Egy lő labdacsot tartalmazó doboz 15 kr, egy henger (8 
dobo;. 12 labdacs) ára csak 1 fr t  o. é.

Ó vás ! Minden doboza melyen a cég: gyógyszertár »zum 
heil. Leopold. nem áll és hátsó oldalán védjegyünket nem 

hordja, hamisítvány, melynek meg
vételétől a közönség óvatik, Igazán 

I kell figyelni, hogy ne rossz s nem 
csak semmt eredményt fel nem 
altatható, de épenséggel ártalmas 

készítményt kapjanak. Határozottan Weusteln-féle Erxsébet- 
labdaosokat kell kérni és ezek a borítékban és használati 
utasításon az itt látható aláírással vannak ellátva.

Hauptniederlage in W ien : Anotheke »zum heil. Leopold. 
des Ph.Neustein Inerstadt, Ecke aer Piánkén u. Spiegelgasse. 
Hauptniederlage in Pünfkirohen ApothekeS. Sipőcz. L. Zsiga 
und bei die Barmherzigen. inB.-Sellye F. Uwira.

„Pécsi Ú jság"

Pécsi kölcsönös ssgölysö-egylet
(Pécs. Király-utca 23. sz. saját ház.)

Van szerencsénk a n. é. közönség szives tudomására hozni, miként az 
e lőjegyzések  a  pécsi kölcsönös segé lyxö-egy let X X IX . óvtársu- 
latának tö rzsrészvénye ire  a mai nappal kezdetüket vették, s e célból 
az a lá írási iv ek  az intézet helyiségeiben, a rendes hivatalos órák alatt 
(vasárnapokat és ünnepnapokat kivéve, d. e 9—12 órá ig ) k itéve  vannak

Az újoncán keletkező 1894. é. 29-ik évtársulat, épp úgy mint a korábbi 
huszonnyolc évtársulat: 6 évre  terjed  s igy az egy-egy részletre megál
lapított 50 k rn yl heti-betét 6 éven  á t fizetendő. A befizetések emez 
uj évtársulatra 1894. évi január hó 2-án kezdődnek s a második hét vé
géig, azaz: 1894. január 13-ig teljesíthetők, anélkül, hogy az alapsza
bályokban megállapított késedelmi pótlékot az egy heti mulasztásért fizetni 
kellene A  törzsrészvények  a hat é v i ciklusra egyszerre is befizet
hetek, s ez esetben egy-egy törzsrészvény után — a 6 évre megjáró 156 
frt helyett — 138 fr t  fizetendő

Az előjegyzés alkalmával minden egyes aláirt törzsrészvény után 1 fr t 
belratási d ij lesz fizetve.

Az aláírók, tekintet nélkül a jegyzett törzsrészvények számára, az in
tézet rendes lagjai részvényesei lesznek, s ezért köztük — 6 év letelte 
után — a megfelelő kamat s az elért összes tiszta nyeremény, a jegyzett 
törzsrészvények arányában, teljes mértékben jut elosztásra.

A  pécsi kölosönös segé lyzö-egy le t a legutóbb megtartott köz
gyűlésen módosított alapszabályok értelmében ezentúl

elfogad tendss takarékbetéteket is
(1 írttól bármily magas összegig)

s eme betéteket rendes körülmények között, ha kisebb összegekről szólnak, 
kívánatra felmondás nélkül, nagyobb összegeket pedig a lehető legrövi
debb felmondási idő igénybevételével fizeti vissza

s  a z  i l y  t a k a r é k b e t é t e k  u tá n  4"/u k a m a t o t  
f i z e t .

A betétek után kivetett 10" 11 töke kamatadót a  betevők  meg 
terhelése nélkül az in tézet maga fedezi.

A  vidéken lakó egyesü leti tagok  s ü gy fe lek  által teljesítendő 
befizetések m egkönnyítése és költségmentesltése valamint a részükre 
kiutalványozandó összegeknek előnyösen való megküldése céljából a pécsi 
kölcsönös segélyző egyletnek g iró  szám lája van az 03ztrák-m agyar 
banknál és chek-számlája a in. kir. postatakarékpénztárnál, mely 
utóbbi számlára szóló befizetési lapok egyszerű felkérésre bárkinek is 
megküldve lesznek.

Mindennemű üzletkötésre vonatkozó, vagy más egyébb felvilágosítás
sal az intézet vezérigazgatója mindenkor a legnagyobb készséggel szolgál 
s ugyancsak nála. illetve az intézet helyiségeiben megszerezhetők az egye
sület alapszabályai is. akár személyesen, akár levél utján kivántatnának.

Kelt a pécsi kölcsönös segéiyzö-egylet 1893. évi november hó 27-én 
tartott igazgatósági üléséből.

K in d l  J ó z s e f
4627 vezérigazgató.

Árve rés i
hirdetés.
Bőid. Feszti Károly

nagyprépost hagyatéká
hoz tartozó bútorok, ruha- 
nemitek, üvegházi növé
nyek, kerti eszközök, te
henek, takarmány 1894. 
január hó j -ik  és 4 -ik 
napján; a borok pedig 
hordónként 1894. január  
j -ik  és 8 -ik napjain nyil
vános árverésen eladatnak.

a „Pécsi Újság" részére 
felvétetnek: a kiadóhiva
talban (Wolf M. papír- 
kereskedése, Király-utca), 
a lye. nyomdában, Tausz 

V. tőzsdéjében és a 
„Fiüifkirclmer Zeitung" 

kiadóhivatalában.
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A t. hölgyközönség figyelmét fölhívom a ezukrászdámban 
mindennapi

d é lu tá n i o z s o n n a «k á v é ra ,
továbbá

t h e a ,  p u n c s  é s  c s o k o lá d é r a ,
mely italok termemben a legfinomabb minőségben szolgáltatnak ki.

Az ozsonna-kávéhoz szükséges különfölc sütemények ismert 
jó minőségben és választékban állnak a t. közönség rendelkezésére. 
Gyors kiszolgáltatásról gondoskodva van.

Számos látogatást kér kiváló tisztelettel

O r o s z y  S á n d o r
főherczegi udvari szállító.
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Á r v e r é s i  h irde tm én y .
A pécsi kir. törvényszék, mint telekkönyvi hatóság közhírre 

teszi, 'hogy Krausz Abrahám fia végrehajtatónak Fillér Mátyás 
végrehajtást szenvedő elleni 300 forint tőkekövetelés és járulékai 
iránti végrehajtási ügyében a pécsi kir. törvényszék területén levő 
Vasas község határában fekvő a vasasi 207. sz. betétben felvett 
1639. hszsz. fckvöségből Fillér Mátyást illető fele részre 252 Irt, a 
2106. hszsz. fekvöségre 37 frt, a 2102 3. hszsz. fekvöségre 4 Irt. a 
2102 2. hszsz. fekvőségre 4 frt, a 2102,5 hszsz. fekvöségre 9 irt, 
a 2102/1. hszsz. fekvőségre 9 frt, a 2102 4. hszsz. fekvőségre 11 
frt és a vasasi 348. sz. betétben felvett 2623. sz. hszsz. fekvöségre 
133 írtban megállapított kikiáltási árban az árverést elrendelte, s 
hogy a fentebb megjelölt ingatlan az 1894. január hó 9 ik 
napján d e. 10 órakor Vasas köcsög házánál 
nyilvános árverésen a megállapított kikiáltási áron alól isela ,

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlan becsárának 
10' mát, vagyis 25 frt 20 krt. 3 frt 70 krt. 13 frt 30 kft, 4ö krt, 
40 krt, 90 kit, 90 krt, 1 frt 10 krt készpénzben, vagy az 1881. 
LX. törvényezikk 42. §-ában jelzett árfolyammal számított és az 
1881. évi november 1-én 3333. sz. a. kelt igazságügyminiszteri ren
delet 8. §-ában kijelölt óvadékképes értékpapírban a kiküldött kezé
hez letenni, avagy az 1881. LX. t. ez. 170. §-a értelmében a 
bánatpénznek a bíróságnál clőlcges elhelyezéséről kiállított sza
bályszerű elismervényt átszolgáltatni.

A pécsi kir. törvényszék, mint tkvi hatóság 1893. okt. 6.
B o gya y  Pongrác , kir. tszéki biró.

•X «X «X «X *X *X *X *X *X «
Egy

n a g y  l a k á s ,
mely áll 6 szo bábó l, és a hozzávaló 

m e llé k -h e ly is é g e k b ő l (konyha, 

kamra stb.) ese t le g  is tá lló v a l is,

■ V  a z o n n a l
bérbeadandó. 4689

Bővebb értesítés a kiadóhivatalban.
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Fogtechnikai műterem R

: ‘ ; arany, vulkánit, celluloid es bármily 
í*| anyagú tömöntéssel rak

%  U I B A R U U á Z M G F
fogorvos. Apáca-utca 19.
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