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Két férfin.
Ismertem egy magas, nyúlánk, 

elegáns fiatalembert, kinek jogász 
korában nagy és fényes jövőt jósolt 
mindenki, aki komoly igyekezetét, 
képzettségé t, lovagias magatartását és 
szeszélyes bátorságát ismerte. Neve 
is fényes volt, de egyénisége igazán 
rokonszenvet, bizalmat keltő. Nagy 
és mozgalmas időkben, az ujjáébre- 
dés korában ismertem meg őt, mint 
az osztrák uralom túlkapásai ellen 
tüntető fiatalság lelkes vezérét és 
láttam a demonstráló jogászág és 
diákság élén, de láttam nem egyszer, 
mint a k. k. Polizei által letartózta
tottat is. Valóságos példány képe volt 
egy daliás magyar leventének, ko
moly és méltóságos, de tüzes, bátor 
és vakmerő ; szerény és mégis tisz
teletet parancsoló.

És ismertem egy kedves, okos, 
szeretetreméltó fiúcskát, ki valóságos 
csoda-gyermek számba ment; és a ki 
éles, megfigyelő tehetségét, tanulási 
kedvét, okos feleleteit ismerte, róla 
is biztos volt, hogy nagyra viszi, 
szép jövőnek néz elé. Két szomszé
dos megyének szülöttei voltak, a fel
vidéken híven ápolt távoli rokonsági 
kötelék is összefűzte őket.

A két férfiúban teljesült a vá
rakozás, mely biztosabb alapokon 
nyugszik, mint a jóslat és nem a 
szerencsétől, hanem kiérdemelt biz
tosítékoktól függ. Mindkettő kiváló

alakja lett a közéletnek, mindkettő i 
büszkeségére válik az ország kor
mányzatának. És a politikai szereplés 
összehozta őket, egymáshoz rendelte, 
hogy együtt működve, egymást kiegé
szítsék, hogy az adminisztracionális 
tehetség és politikai hivatás a szak
értelemmel és hivatalnoki zsenialitás
sal összeforva, teremtő és intéző erővé 
emelkedjék föl.

A két férfiú: Gróf Csáky Albin 
vallás és közoktatási miniszter és 
Berzeviczy Albert államtitkár.

Akármily magasan csapkodjanak 
is az egyházpolitikai javaslatok körül 
fölkorbácsolt hullámok, az ő alakjaik 
tisztán, érintetlenül, köztiszteletet pa- 
rancsolón állanak meg és még a leg
vadabb pártszenvedély fulánkja se 
érinti őket. Pedig mindenki tudja, 
hogy a nagy mü oroszlánrésze az 
övék ; hogy a reformok kezdeménye
zői és leghívebb osztályrészesei ők 
voltak ; hogy azok ápolásában ők a 
legkitartóbbak. És miért ez általános 
elismerés ? Mert ki-ki elismerni kény
telen, hogy ők meggyőződésből, lel
kűk egész erejével, érzelmeik minden 
nemességével ragaszkodnak szabad
elvű álláspontjukhoz és nem a poli
tika követelményeképen, nem a hatalom 
megtartásáért, nem a pártérdek paran
csából. És azt is tudják, hogy ők 
meggyőződésüket a tudás erejével és ; 
az önföláldozó munkásság elismeré- í 
sével határolták körül. Az ő szavuk, I

az ő beszédeik mindenfelé osztatlan 
tetszést arattak, nyíltságuk, őszinte
ségük az ellenfél tiszteletét is kivívta. 
Fölszólalásuk jelentőségének dacára 
is ellenük se a gúny, se a kicsiny
lés, se a támadás fegyverével nem 
éltek.

Akár törvénynyé válik a kötelező 
polgári házasság, akár nem, e két 
férfiúnak érdemeit, jóakaratát, haza
fias törekvéseit kicsinyelni, annál ke
vésbé kétségbe vonni, tagadni nem 
fogja senki. Mert a haza szolgálatá
ban munkásabb, becsületesebb, oda- 
engedőbb, igazabb férfiak náluknál 
nincsenek ; vannak ilyenek többen, 
elegen, de ők ezek között méltó he
lyet foglalnak el. A természettől 
erényre és kitűnőségre termettek.

A nagy vitában nem az ő be
szédeik voltak a szónoklatok legre- 
mekebbjei és mégis ők aratták a 
legáltalánosabb tetszést, mert minden 
szavuk elárulta azt, hogy igazat szól
nak, mindenkit meggyőztek arról, 
hogy azt a hivatást, azt az állást, 
melyet ők betöltenek, híven és érdem
teljesen töltik be és valóban nélkü
lözhetetlenekké váltak. A még mindig 
dúló harcban ők maradtak valóban 
sértetlenek, ők sértetlenül vonulhatnak 
be saját erősségükbe, a melyről min
den nyíl törötten hull le, a közokta
tási és vallási ügyek bölcs, gondos 
és szeretetteljes miveléséhez.

A „Pécsi Újság" tárcája.
Esry kabát története.

(Humorcszk.)
-  Irta B a lo g h  P á l.

Ne kicsinyeljék a kabátot csak azért, 
mert — kabát.

Mikor uj s előnyös külső formát ád 
az uraknak, bezzeg büszkék reá s megbe- 
csüIík . Ha aztán kezd foszlani, színéből ki
kelni, ha aggályos rések támadnak rajta és 
a sebeket tarka foltokkal forrasztja be taka
rékos kéz, — külső hanyatlásával vészit 
tekintélyéből s belső értékéből a hálátlan 
emberek szemében.

Pedig nincs igazuk, százszorosán nincs.
A kabát mindig azonosítja magát, 

egyesíti sorsát az önökével. Hiven kiséri 
viselőjét az élet egyhangú vagy kalandos, 
kitaposott vagy csavargó utjain. Mivoltában 
minden változás önökért éri őt. Kopik, mert 
koptatják ; szakad, mert szaggatják ; foltos 
mert foltozzák. Kabátjuk története az önöké, 
mert ennek nyomait viseli magán.

Ez elüljáró beszédet szükségesnek 
láttam előre bocsátni, mielőtt a magam 
történetét elbeszélném, nehogy közömbösen 
napirendre térjenek fölötte és fölöttem. E 
történet — mint látni fogják — egész tra
gédia. Csak azért nem dolgozom ki az aka

démiai pályázatra, mert nem értek a verse
léshez, nem tudom magamat lábakra szedni, 
s a nemzeti színháznál alig ismerek színészt 
(tán az egy Földényit kivéve) ki engem 
ábrázolni tudna.

Választom tehát sorsom megörökítésé
nek ezt az egyszerűbb módját. És mondom 
amint következik:

Apám n.űvész volt. Persze a szabók 
soraiban.

Tehetségéről a legjobb körök sokat 
tartottak és műhelyét divatba hozták. A ne
vét nem mondom meg; úgyse fizetne ne
kem a reklámért, aminthogy egész életem 
során apaságos érzelmeket irántam nem 
tanúsított, sorsomhoz csak annyiban van 
köze, hogy életemet ő okozta.

Elég bolond gondolat volt tőlo, de 
hasznát látta, pénzt kapott érte.

Elemér gróf rendelt meg nála a tava
szi lóversenyekre. Apám legott munkához 
látott s éjjel-nappal dolgozott rajtam.

Gyönyörű kék és sárga sávokkal át
szőtt drappszinü kelméből készültem. A 
papa dolog közben müértően tapogatott is
mételve s ujja hegyével gyakran megsi
mogatott. Ez a szabó gurmandériához tar
tozik.

A szabás kitünően sikerült. A papa 
nagyon meg volt müvével elégedve, inspi
rált szemekkel nézett az utolsó öltésekig.

S mikor a szegélydiszités, a gombok

felvarrása, a zsebek felfejtése is elkészült, 
— valódi atyai szeretettel veti karjaira s 
fölkiáltott: Ez aztán kabát!

Elemér grófnak még az nap bemutatott.
A fogadtatásra élénken emlékezem.
A fiatal főúr ottománján hevert s onnét 

mustrált engem. Aztán lomhán fölkelt a 
tükör előtt fölpróbált. De látva, mily délceg 
formákat adok termetének, mennyire ki
emelem domború mellét, széles vállait, — 
jókedvűen fütyörészett egy áriát a Traviátá- 
ból, s apámhoz fordulva, megveregette vál
lait, mondván : Ez aztán kabát !

Többé le se vetett. Egyik zsebembe a 
pénzes tárcáját, másikba a szivartárcáját, 
harmadikba a névjegytárcáját, negyedikbe a 
levéltárcáját, ötödikbe a keztyüit, hatodikba 
a zsebkendőjét és monokliját, hetedikbe a 
kezét dugta. Gomblyukamba fris thearózsát 
tűzött. Így feszítettünk végig a váci 
utcán.

Az emberek mindenütt megálltak, 
ősszenéztek, ránk bámultak. Ajkaik önkén
telen azt rebegték : Ez aztán kabát!

Hirtelen divatba jöttem.
A dandy-világ ostromolta apámat, 

hogy nekik is csináljon hozzám hasonló 
kabátot.

S néhány nap múlva számos testvér
két láttam az utcán épúgy feszíteni, mint 
én tettem az első napon.

Csak az elsőn !

Lapunk mai száma 12 oldalra terjed.
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K o ss u th  L a jo s  b e te g s é g e  minden 
kérdést háttérbe szőrit, még a vallásügyi 
vita, sőt a szavazás is másodranguakká 
váltak. A politikai világ a bekövetkezhető 
nagy katasztrófa hatásával es következmé
nyeivel kezd foglalkozni és mindenki előtt bi
zonyosnak látszik, hogy a belügyi politikára 
zavarólag fog az befolyni, részben a füg
getlenségi és 48-as pártban uralgó egyenet
lenségek folytán, részben pedig a polgári 
házasság kérdésében a kormány és a füg
getlenségiek egy tekintélyes része között 
fönnálló, bárha ideig'enes i'egyverbarátság 
miatt, melyből könnyen váratlanul komoly 
komplikációk támadhatnak, ha a független
ségiek a gyászesetre nézve túlzott követe
lésekkel állanának elő. Mór maga a beteg
ség izgatólag hat a kedélyekre és könnyen 
megingathatja a különben is nagyon visszás 
politikai helyzetet, főleg ha bármelyik olda
lon taktikai hibák követtetnének e l; meny
nyire inkább megzavarná a viszonyokat a 
katasztrófa maga, mely éppen a legkritiku
sabb időbe esnék, ha a közeli napokban 
történnék meg. Az érzelem tuláradása, — 
mely pedig ez esetben a legtermészetesebb 
— végzetes következményekkel járhatna és 
igy minden párt és minden vezéregyéniség 
eszélyességére, politikai érettségére és tapin
tatára van szüksége az országnak e nehéz 
napok alatt, hogy se a hazafias érzületen 
csorba ne essék, se pedig a nemzet igaz 
loyalitása fölfelé kétséget ne szenvedjen, 
vagy a különben is fölizgatott kedélyek 
újabb botlások vagy félreértések által még 
inkább mogzavartassanak. Nagy önuralomra 
van minden részen szükség, hogy a netán 
bekövetkezhető, megrenditően nagy csapás 
súlya alatt és a fájdalom közvetetlenségében 
el ne feledkezzenek egy pillanatra sem a 
szabadelvüség ügyéről, melynek szelleme 
egyébként is Kossuth nevéhez van mind
örökre fűzve ; igazi államférfim megfontolás 
kell ahoz, hogy a hála és kegyelet lerovása 
méltó összhangzásba hozassák az ország 
egyéb politikai kötelességeivel. Isten távo
lítsa el tőlünk messzebb időre a csapást, 
de ha bekövetkezik, adjon erőt annak bé
kés elviselésére, hogy mindig szemeink előtt 
lebegjen : a haza minden előtt!

Irodalmi egyesület Pécsett.
1 Sok ember fordul félre félig szánó, 
• félig gúnyos mosolylyal, valahányszor vi- 
| déki irodalmi egyesületről van szó.

„Ez csak holmi parlagi zsenik tehe- 
[ tetlen erőlködése; a fővárosi egyesületek 
j majmolása: nevetséges és silány kapasz- 
i kodása az Olympusra bizonyos félkegyelmű 
' tehetségeknek, akiknek nem sikerült orszá- 
] gos hírre vergődni s most megelégszenek 
i egy „szőkébb haza" udvariaskodásból fa- 
I kadt tapsaival."

így beszélnek azok, kik komolyan sze- 
| retnének az ügyhöz szólni.

„De bizony jó lesz — igy szól a le- 
! dérebb gondolkodok egy része — legalább 

több lesz a kilátás holmi irodalmi estékre, 
összejövetelekre, melyek — more patrio — 

j úgy is csak tánccal, vigalommal végződnek.
I S én édes jó Istenem, hiszen úgy is annyi 
I a vén leány !“
! Igaz. hogy vidéki egyesületek soha
j sem érik el a fővárosiak színvonalát, vagy 
| eddig legalább is nem sikerült elérniük; de 
i azért megtagadjuk-e azoktól a létjogosult-
j ságot?
j Ha valaki — bár szerényebb tehet-
I séggel — iparkodik irodalmunk érdekein 
{ munkálkodni, azt csak is gúny és nevetség 
I illetné. Ha valaki — tán egyszerűbb esz- 
I közökkel — törekszik a nemzeti kultúra 
! fejlesztésén és terjesztésén, vájjon az csak 
' szánalomra méltó s nem elismerésre ?
I Igaz, hogy fővárosunk nem csak az 
i ipart s a kereskedelmet szívta föl magába,
| hanem a képzőművészetet s az irodalmat is.
1 S vájjon amit a főváros a két utóbbi 
| nemben fölmutat, mind szemen-szedett 
j gyöngy-e ? Bizony, bizony akad abban jó 

felesen lom és szemét is, melylyel a fővá
rosi sajtó a vidéket elárasztja. Van ott is 
félkegyelmű tehetség, parlag zseni elég s 
akadhat vidéken akárhány tisztább fejű 

j harcosa az irodalomnak, mint a főváros 
I heterogén irodalmárai közt. Akadhat akár

hány józanabb gondolkodású ember, kinek 
| az irodalom és a sajtó céljáról nemesebb 

fölfogása van, mint azoknak, kik úgy az 
irodalmat, mint a sajtót jórészben üzleti 
eszközül foglalták le s az úgynevezett „köz
érdek" tág köpenye alá sokszor oda von
ják a saját és magánosok érdekeit.

De vájjon keletkezhetik-e s egyáltalán 
fejlődhetik-e az irodalom v i d é k e n ?

Példák mutatják, hogy igen. Egy or
szág irodalmi súlypontja nem esik szükség
kép mindig össze annak politikai súlypont
jával. Az irodalom teljesen független a po
litikától, bár sokan szeretik hangoztatni,

Fájdalom, a végzet nem akarta, hogy | 
diadalomat sokáig élvezzem. Be kellett érnem 
a tudattal, hogy a kék-sárga sávokkal át- j 
szőtt drapszinü tavaszi kabátoknak én valék | 
az úttörőjük.

Végzetet emlegetek, s ez alatt nem a 
véletlen szeszélye, ez a ta.mifátum értendő, 
melyet könnyű kiheverni, — hanem a 
körülmények nagy szabású összeesküvése, 
mely lehetetlenné tette, hogy a grófnál meg
maradhassak.

Kihajtatánk kabrioletten a lóversenyre : 
a gróf, meg én.

Általános bámulat tárgyai voltunk.
Kivált a nők valódi kereszttűzzel fo

gadtak, hogy e bájos, villogó szemek fóku- 
sában szörnyű melegem lett, Csodáltam a 
grófot, hogy ennyi hódításra közömbös bir 
maradni.

Szive tényleg egyhangúan vert a bal
oldal alatt. De egyszer csak nagyot dobbant : 
éppen a sarokpáholy mellett haladtunk el, 
melyben szőke delnő legyezte magat s 
jeges puncsot szopogatott.

Itt megálftunk.
A gróf hódolatteljesen köszönté a 

delnőt s élénk társalgást kezdett vele.
Egyes töredékeket megjegyeztem ma

gamnak. Íme ezeket:
. . . Oh asszonyom ! . . Nem hiszek 

önnek . . .  De esküszöm ! . . . Igazán ? . . 
Ámor legújabb kabátjára' . . De férjem . . .

| Az öreg úr ma utazik . . . Berlinbe ! . . .
Gyapjút eladni . . . Mily jól tud ja! . . A 

j szerelem mindentudó . . .  De én félek . . . 
' Hívjon meg theára . . .  Oh istenem . . .

A gróf kihúzta gomblyukamból a 
thearózsát, ajkával érinté s odanyujtá a 
delnőnek.

Ez kezébe vette s már-már ajka felé 
emelte, midőn a rózsa szirmai közül ki
dugta fejét egy — pók. A szegény állat 
nagyon meg lehetett rémülve, mert idegesen 
végig szaladt a hölgy karján.

Egy sikoltás, az emberek oda néznek, 
— a Berlinbe utazandó öreg úr ijedten 
szalad nejéhez, leüti a pókot, de gyanakvó 
szemei észreveszik rajtam a pókháló ama 
szálát, melyen a boldogtalan állat a grófra 
bocsátkozott.

Az összefüggés világos.
A férj megváltoztatja úti tervét, a 

légyottból semmi sem lehet többé. A gróf 
e helyett a kaszinóba ment, kártyán el
vesztett vagy negyvenezer forintot s hajnal
ban haza érve mély megvetéssel dobott 
engem a komornyikja felé, mondván: 
„Ebben a kabátban nincs szerencsém. Gon
doskodjék, hogy többé ne kerüljön sze
mem elé." — Nem is kerültem.

Alig hogy a gróf elszenderült menye- 
zetes ágyában, a komornyik torkon ragagott 
s ádáz arccal elhurcolt a kimustrált ruhák 
osztályába.

I hogy a magyar iró nem is iró, ha egyszer
smind nem politikus is.

' Ott van az óriási irodalommal dicsekvő 
Németország, — mikor esett össze az iro
dalmi súlypont az ország politikai súly
pontjával. Ma a német birodalom fővárosa 
Berlin, de azért nem cserélne vele sem 
München, sem Stuttgart, sem Leipzig.

Ott a vidék nemcsak hogy elérte, ha
nem tulszárnya a a politikai központot. 
Vagy a régi Provance dalnokai bizony nem 
igen sütkérezzek azok, sem Páris, sem Ver
sailles fényében.

De hazái.kban sem volt ez mindig 
igy. Volt idő, mikor Kolozsvár, Debrecen s 
Pécs voltak az irodalom irányadói.

Azonban tán jobb is igy már az iro
dalmi egység kedvéért is, hogy egy fő 
uralkodjék a nemzet irodalmában, az legyen 
a tekintély s a vidék legyen annak hódoló 
szolgája ?

Egy nemzet irodalmában minden 
esetre lényeges kellék az egység; igy az 
ellen semmi kifogás sem tehető, ha a leg
főbb tekintélyt a nemzet első tudományos 
egyesülete, az akadémia, gyakorolja. De ez 
a tekintély nehogy despotizmussá fajuljon! 
A XIX. század fiában sokkal inkább ki
fejlődött az alkotmányos érzület, hogysem 
bárkinek a „legfőbb tekintély ly el ** járó 
hatalmat minden ellenőrzés nélkül volna 
hajlandó átengedni.

i Ezt az ellenőrzési tisztet volnának hi- 
I vatva teljesiteni a vidéki irodalmi egye- 
j sületek.
; Szóval sem mondom, hogy azok mü- 

küdése csupán s z é p i r o d a i  mi  legyen, 
szükségképpen kell, hogy ez egyesületek
ben a t u d o m á n y o s  irodalom is kép
viseltessék.

És a napi sajtó ne csak a politiká
nak, a közigazgatasi ügyeknek s a riport- 

J nak álljon — szinte már kizárólagossá vált 
I — szolgálatában, de legyen a helyi irodalom- 
j nak is erős orgánuma.

így az eddiginél is méltányosabb a 
nagy közönséggel szemben az a követe- 

j lés*-, hogy : p á r t o l j !  Mert a napi sajtót 
I pártolván, az irodalmat is pártolja a kö- 
i zönség.
I Pécsnek annyi tollforgató embere van, 

hogy, ha egyesülnének azok, bizonyára 
i nagy szellemi tőkét rakhatnának egybe, a 
! melynek gyümölcsöző volta nemcsak váró- 
I ounkra, nemcsak megyénkre, hanem az 

egész országra kiható eredményeket mutat
hatna fel.

Irodalmi egyesületet tehát Pécsnek! 
Egyesüljenek mindazok, kik az irodalom

Pfuj, milyen vegyes társaság volt ez !
Átizzadt frakk, esőtől áztatott vadász

öltöny, fecskepecsétes jaquet, rosszul sza
bott szürke öltözék, portól megviselt huszár
egyenruha . . . Irgalmatlanul éreztem ma
gam. Vájjon meddig fogok e szekrény be
zárt ajtai mögött börtönöm dohos levegőjében 
senyvedni ? — gondolám.

Nem tartott sokáig. A gróf cselédjének 
csakhamar megérkezett a házi zsidaja, kinek 
az a feladata, hogy a kimustrált grófi ruhák 
számára uj gazdát szerezzen.

Fölöttem legtovább alkudoztak s ez 
hizelgett kissé a hiúságomnak. De mikor 
meghallám, hogy mily potom összegért 
adott túl rajtam a komornyik, szerettem 
volna az orrát leharapni.

A házi zsidó szépen összepakolt, hóna 
alá csapott s levitt a hátulsó lépcsőn.

Sóhajtva mondtam isten hdzzádot a 
grófi kastélynak, hol oly kellemes életet, 
annyi diadalt Ígértem magamnak.

Két napig a zsidó raktárában he
vertem.

Azt mondanom se szükséges, hogy 
ájultan.

A ki oly arisztokratikus pályára ké
szült, mint én s életútját egyszerre igy be
vágva^ látja, annak kétségbeesése nagyon 
érthető. A sötétben és pálinkaszagban (a 
zsidónak pálinkás boltja is volt) rémséges 
látományok kínoztak. Ellőttem állt a nagy
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művelésére kedvet és hivatást éreznek ma
gukban.

Ez legyen a tulajdonképpeni Dunán
túli Közművelődési Egyesület!

Föl tehat a silány köznapiság üzérkedő 
zajából egy tisztább és nemesebb szellem
világba ! Az irodalom a lélek napfénye, aki 
abban gyönyörűségét találja, az csak fen- 
költ, nemes érzületéről tesz tanúbizony
ságot.

Példa előttünk Kolozsvár, Debreczen, 
Pozsony, Szeged, meg a többi város.

Irodalmi egyesületet Pécs városnak!
B o d o n y l N ándor.

Frázisok és emberek.
— Budapesti levél. —

Mért hogy a magyarnak nincs szava 
a Katzenjammer kifejezésére ? Hiszen alig 
van nemzet, amely annyira hajlik a má
morra mint a miénk, s a melynek annyi 
alkalma volt a kijózanodásra mint nekünk. 
A magyar história a mámor és a kijózano
dás egymásutánja, a magyar politika a 
lelkesedés és a csalatkozás chassé croiséja, 
a magyar temperamentum a fölhevülés és 
lelohad ás foglalatja. És a Katzenjammerről 
mégsem gondoskodott a magyar nyelv 
géniusza, és macskajajt kell emlegetnie an
nak, aki a mámorra következő savanyu jó
zanságról akar szólani. Most ugyan csak 
annyit akarunk róla mondani, hogy nincsen, 
hogy még benne vagyunk a lelkesedésben, 
a nagy hangulatban, — hanem azért mégis 
hiányát érzem annak a szónak, amely azt 
fejezi ki, ami nincsen.

Ez az idő a mi időnk igazában; a 
deklamáló nemzetnek a deklamáció ideje az 
éltető ideje. A nagy mondás, a szép frázis, 
a szónoklás és a szavakon való részegedés: 
ez a mi elemünk, és ennek az elementum- 
nak jegyében tűnnek és mennek most a 
napjaink.

A politika és a művészet, a család, a 
kávéház és az utca szavalnak, mi pedig jól 
érezzük magunkat valamennyiben, mert mi 
is szavalhatunk bennük. Itt az egyházpoliti
káról, ott a Honfoglalásról, amott mindaket- 
tőről vagy valami harmadikról: a szavaló 
Magyarország nem lesz, hanem van.

ÉS a nagy hangosság, az általános 
lelkesedés, mintha érezné, hogy az életére 
törnek, egyre vehemensebbé lesz: mintha 
csak ki akarná élni a maga életporcióját, 
mintha el akarná fogyasztani kiszabott élet
erejét. Az ellenséget abból a kopogó kis 
Morsé-gépből várja, amely a messzeség 
híreit tolmácsolja, és a jónak és rosznak

kérdés: kié fogok lenni, kinek sorsa forr 
össze az enyémmel, kinek testi mivoltához, 
házi szokásaihoz kell törődnöm, kinek sze
szélyeit tán gondatlanságát, szennyét kell 
magamon eltűrnöm ?

Úgy éreztem magam, mint a szegény 
leány, kinek első szerelméről le kell tennie 
s rettegve várja az uj kérőt, ki birtokába 
veszi s egész életére rendelkezik vele.

Szerencsecsillagom mégse volt hulló 
ceillag; csupán helyet váltott a naprend
szerben : bolygóból holddá változott.

Uj gazdám egy fiatal miniszteri titkár 
lett, kinek ambíciója az utolsó divat szerint 
öltözni — olcsón. A mágnások kimustrált 
ruháit vásárolja össze, melyeket ezek pár 
heti viselés után elvesztegetnek.

A vásár megtörtént s Kárász Dezső 
— igy hívják az uj gazdámat — első meg
pillantásomkor meg vala győződve, hogy 
velem dicső fogáshoz jutót.

A kék-sárga sávokkal átszőtt drapszinü 
ruha divatjának híre már akkorig a minisz
teri irodákba is elhatolt. S Dezső ur elkép
zelte, mekkora irigységgel nézi majd az egész 
illeték-kiszabási osztály fiatalsága, hogy ő, 
eddig is szerencsés vetélytársuk, e drága 
ruhadarabot megszerezte. Ez növelni fogja 
tekintélyét a hivatalban, biztosítja a taná- 
csosné kegyét, s tán megnyeri a tanácsos 
kisasszony érdeklődését is.

Mily szép volna, ha kis kacsóit a

végleteit újságolja. Az a hir, amelyet a vilá- 1 
got bevonó drótra bíztak, vagy elszomontó, | 
vagy örömöt ad ó . a közönyösséget nem a 
telegráffal szokták gyarapítani. Hát attól a 
villamosságtól, amely a messzeség leküzdé
sét a pillanatra bízza, félti az életét az or
szágos hangosság, a világhóditásra vágya
kozó lelkesedés.

Nap-nap után lesi szorongva, megdöb
benve várja, mit tud újat mondani arról, a 
ki legdrágább a magyarságnak, a kit úgy 
ismert, mint egy megtestesített eszmét 
és a kinek halandó részét félti most a ma
gyar nemzet aggodalma. Micsoda csend, 
micsoda szomorú némaság fogja el az or
szágot hangosság és lelkesedés, tűz és szal
malángok közepette arra a gondolatra, hogy 
a végzet beteljesedéssel fenyegeti a magyar 
szabadság legendájának azt a részét, a 
melynek neve: ember. A deklamáló magyar
ság egyszerre csak elhallgat és ez a hall
gatás mégis beszédesebb valamennyi frá
zisnál.

Mintha nem volnánk bőviben ennek 
a frázisnak : mindenki gyarapítani igyekszik 
a kinek módot és jogot adott a sors a 
beszédre. Frázis a szóban, frázis a zenében, 
frázis a képzőművészetben és frázis min
denütt, ahol művirággal helyettesihetik az 
igaz virágot. Ott all a műcsarnokban a 
megboldogult vasminiszter emléke megörö
kítésére pályázó tizennyolc agyagminta. 
Egytől-egyig agyagból formált deklamáció. 
Legjobb nevű művészeink konkurráltak 
egymással és leverték egymást ügy, hogy 
valamennyi legyőzve hever a porondon. Per
sze a bírálóbizottság Stróbl Alajosnak ítélte 
az első dijat, és még perszébb, hogy a 
pályanyertes minta nem érdemli meg a 
dijat. A Stróbl nagyságát, ugylátszik, erő
nek erejével dogmává akarják szentesíteni, 
hanem a pogány közönség szentségtelen 

| józansága fittyet hány az uj dogmának és 
rossznak mondja azt, ami nem jó, még ha 
pályadijjal koszoruzzák is. Rosszul esik ki
mondanunk, de hiszen az igazság kimond
hatatlanul is igaz marad, hogy a Baross- 
szobor pályázat a magyar képzőművészet
nek hanyatlását jelenti. Minden invenció 
belérekedt a sablonok kátyújába, s az ere
detiség nyomai csakis a régi témák miként
való fölhasználásában nyilvánul. Még az 
olyan ős" eredeti szellem is, mint Róiui Jó
zsef áldozatává lett az elnyűtt allegóriáknak. 
Igaz, hogy az a különös sors, a mely őt 
eddig valamennyi szoborpályázatnál érte, nem 
igen alkalmas az ambíció komolyságának 
gyarapítására ; de hiszen Róna tehetsége fö- 

I lüláll bírálóbizottságokon és klikkeken, és 
| ezért kétszeresen sajnálatos az az elked-

| kabát-ujjba dugott Dezső karjába dugva, 
fejecskéjét e kabát válára hajtva kimondaná 
a boldogító igen-t, s aztán rövid idő alatt 
Kárászné lenne belőle, Kárász Dezsőből 
pedig a tanácsos-após utóda az illeték ki
szabási hivatal élén . . .

Kiállíthatom a bizonyitványt, hogy 
nála elég jól ment sorom.

Gondomat viselte, óvott a legcsekélyebb 
portól, falfestéktől, esernyőjét soh'se feledte 
otthonn, evésközben sohse maszatolt tele. 
A kefe napjában tízszer is végig pucovált. 
Egy lelkiismeretes takarítónő felkutatott raj
tam minden parányi pecsétet s aztán ügy 
megöntözött benzinnel, hogy okvetlen trüsz- 
szögtem vala tőle, ha szabó-apám orrot is 
készít nekem.

Az irodában fogason volt a helyem.
Dezső ur ott lelkiismeretesen fölcserélt 

ócska dolgozó kabátjával s csak olyankor 
rántott magára, ha a tanácsos úrhoz hiva
talból beszóliták, vagy a főnök ur végig 
ment az előszobán.

Lassankint beletörődtem uj hivatá
somba. Köztem és Dezső közt egyre meg
hittebb viszony fejlődött.

Eljártunk szorgalmasan a tanácsos 
kisasszonyhoz; tartottuk neki a fonalat, 
mig ő gombolyított, forgattuk neki a kótát, 
mig ő zongorázott, bókoltunk neki, mig ő 
ebben örömét lelte, csináltunk előtte szójá
tékot, mondtunk vicceket, mig ő unatkozott.

vetlenedés, a melynek az ő Baross-szobor 
modellje az eredménye.

Hogy bíráló bizottságok és művészet 
nem értik meg egymást mindig, azt jól tud
juk a mi színházaink pályadijas darabjai
ból. Az igazgatókat egy-egy megkoszorúzott 
munka úgy kétségbe tudta néha ejteni, 
hogy két-három, — pályázatoknál megbukott 
— darab sikere tudta csak őket megnyug
tatni. A nemzeti színház ezidei repertoárja 
is a koszoruzott darabok ellen bizonyított, 
de a népszínházé nemkülönben. Hanem a 
nem díjnyertes darabok sikere csak Evva 
Lajosnak szerezhetett örömöt, a nemzeti 
színház igazgatóját még a „Három testőr" 
diadala sem teheti boldoggá. Ott fekszik a 
kórágyon és a mi hir a betegszobából vi
lággá kél, azt újságolja, hogy a műsorok 
kitűnő hadvezére hosszú pihenésre fog szo
rulni. Beavatott helyen már egész komolyan 
foglalkoznak azzal az eshetőséggel, hogy 
Paulay Edét mással kell majd helyettesíteni. 
Már ennek a másnak a nevét is emlegetik. 
Váradi Antal, Ditrói Mór és gróf Fesztetich 
Andor a jelöltek, ha ugyan szükség lesz a 
kandidációjukra. Legtöbb kilátása van a mi 
földinknek, az Iskarioth jeles szerzőjé
nek, legkevesebb gróf Fesztetich Andornak. 
Reméljük, hogy ez az egész jelölés olyan 
hiábavaló volt, a mennyire a magyar szín
művészeinek szüksége van Paulaynak, a 
kulisszák „Marsall Vorvárts“-ének teljes 
meggyógyulására.

G e ra rd u t.

Kik a baptisták ?
Újabb időben országyszerte mind 

sűrűbben találkozunk e kérdéssel. Tekin
tettel arra, hogy a baptisták a szó legvaló
dibb értelmében igaz keresztények s hogy 
azoknak vallásáról a legkülönfélébb és 
nagvobbára téves nézetek vannak elterjedve, 
érdekesnek találjuk, hogy beható információ 
alapján megadjuk fennti kérdésre a választ.

A babtisták: „Keresztelt keresztények 
hitközségének" nevezik magukat.

Keresztények alatt oly egyéneket ér
tenek, kik a biblia tanait jól ismervén, Isten 
megnyilatkozásának tartják és hitük és 
cselekedeteik egyedüli zsinórmértékének fo
gadják azokat; akik istennek a Szerzőiek
ben Jézus Krisztus kegyelme által hirdetett 
igéjének megújító, megtéritó és újjászülető 
•rejét szívben érzik; Krisztust egyedüli 
igazságnak ismerik el és benső sugallatukat 
követve uj életet élnek.

A keresztény megkeresztelés alatt azt 
a szentséget értik, a mely szerint valamely 
Isten és emberek által tanított egyén, ki

| S boldogan feszítettünk haza, a hányszor 
valami komissióval megtisztelt.

» Elég bájos volt, mikor mosolygó ar- j cában megjelentek a gödröcskék, szemeiből 
| kipattant a hamiskás szikra és szelíd, kérő 

hangon megszólalt: „Dezső ur, kérem, hozza 
! el ezt . . . Dező ur, menjen oda . . . Dezső 
I ur, keresse meg azt . . . Dezső ur, rohan

jon emide." Ilyenkor mi persze hoztuk, 
mentünk, kerestük, rohantunk ide, oda, ezért 
s amazért.

Az ily szives szolgálattal gyakran pénz
beli áldozatok is jártak.

Pedig, hogy erre a szegény Dezső úr
tól nem telt valami sok, azt ha az illeték
kiszabási főnök leánya nem is, de én an
nál jobban tudhatom.

Gazdám csak viselte az imádási ille
téknek e rája kiszabott terheit. Miattuk 
akárhányszor tünteté el arany óráját s csa
ládi címerével diszitett antik pecsétgyű
rűjét.

Egy boldogtalan héten a kisasszony 
teljesen kimerité Dezső ur utolsó tartalék- 
alapját azzal a kívánsággal, hogy vegye 
meg a páholyjegyet a szombati opera-elő
adásra, a papa majd kifizeti. Óra, gyűrű 
már oda voltak utón, a nagynénitől örök
lött ezüst kanalak szintén. Nem maradt 
egyébb hátra, mint engem felmálházni.

Szegény Dezső szivfacsarodva tekin
tett reám.
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megismerte a keresztény igazságot és Krisz
tusban való eleven hitre tért, annak igaz
ságában részes lett és cselekedeteiben immár 
Istent követő értelmet tanúsít; uj életmód
jában hitének igazságát bizonyítja és annak 
megerősitéscül a hármas istenség nevében 
vízben megkereszteitefik (viz alá merittetik).

A babtisták azt tartják, hogy az uj 
testamentum igéi szerint, senkit sem kellene 
saját személyes, eleven és szivében meg
nyilatkozó hit nélkül megkeresztelni és hogy 
valódi megkeresztelés csak Istenhez meg
tért és Krisztusban igazán hivő egyénnek 
viz alá meritese lehet.

Az ekként megkeresztelt kereszténye
ket „megkeresztelt keresztények“-nek ne
vezik, megkülümböztetve azoklól, kik ugyan 
hisznek Krisztusban, de nem kereszteltettek 
meg a biblia szerint.

A babtisták az eredeti, apostoli és 
bibliai keresztényeket akarják képviselni és 
annak tanait követni, azért hitközségeiket az j 
apostolok rendszerének hasonmása szerint | 
alkotják; hitük szerint az apostolok ideje I 
óta mindig voltak ilyen, az apostolok rend
szerét követő, többé-kevésbbé hasonló hit
községek a domináló egyházak mellett és 
azokon kívül.

A babtista hitközségek nem is annyira 
a természetes szaporodás által gyarapodnak, 
mert még a saját gyermekeiket is csak úgy 
veszik föl a hitközségbe, ha nem csupán 
alapos hitoktatást nyertek, de tényleg meg
tértek a Krisztusban való eleven hitre és 
önmaguk kérik a megkereszteltetést és a 
hitközségbe való fölvételt; mi c<ak abban 
az esetben engedtetik meg. ha újjászületésük 
és igazi megtérésük kétségtelen tanúbizony
ságát szolgáltatták életükben. Mindemellett 
a baptisták nagy súlyt fektetnek arra, hogy 
gyermekeik nemcsak nagyon korán oktat- 
tassanak Isten igéjében, de arra is serkentik 
őket, hogy Krisztus üdvösségét fölvegyék. 
Ennek elérésére legjobb eszköznek tekintik 
a baptista szülők, hogy gyermekeik a csa
ládi mindennapos ájtatosságokban részt 
vegyenek és hogy csendes, Istennek tetsző 
életet éljenek. Ügyelnek továbbá arra, hogy 
a külön gyermeki ájtatosságokban is részt 
vegyenek és a hitközség részéről beható 
oktatást nyerjenek.

Megtéritesi törekvéseikben a baptisták 
mindig egyes személyekhez fordulnak, 
leginkább olyanokhoz, kik minden egyház
tól elpártoltak és másképen alig volnának 
saját üdvösségükre a Krisztusban való hitre 
megtéríthetők. E szerencsétlenek részére 
kettős nyereségnek tekinthető az üdvözítő 
hit boldogsága, megadatván nekik bűneik 
bocsánata, a drága isteni béke és az örök 
életben való remény.

Mint aki legjobb cimborájától búcsú
zik, úgy ölelt még egyszer magához. Ke
servesen elpanaszolta szorult helyzetét, át- | 
kozta az állam financiáit, bocsánatomat j 
kérte, hogy feláldoz szerelme oltárán, de 
szentül fogadkozott, hogy mihelyt a hónap 
elseje felvirrad, menten kivált a zálogból.

A sarki hordáré lett a feladat, hogy 
engemet szép szerével — reparaturába 
vigyen.

A „No 4 2 ennek emberségesen meg 
is felelt. S én jó képpel elszenvedtem ezt 
az uj megaláztatást. Csak legalább De
zső pénzhez jusson és az operajegyet meg
vehesse.

A zalogdutyiban megkötöztek valami 
leírhatatlan durva kócszövet négy sarka 
közé s felraktak egy rettenetes polcra.

Türelmem a végső próbát állta,s meg
fogadtam, ha Dezső az Ígért terminusra ki 
nem szabadit, elkövetem azt az öngyilkos
ságot, mely az enyimmel közös sorsú ka
bátok történetéből e helyen nem maradha
tott előttem ismeretlen : átengedem magam 
a molyoknak vagy a penészeinek. Mind
kettő biztos halál, enyészetre vezet.

Vártam napokon, heteken keresztül. A 
jó  Dezső csak nem gondolt reám.

Éreztem, hogy a bélésemben már erő
sen fészkeli meg magát a nyirok, s a finom 
kék-sarga sávok között gyanús fehér kiüté-

A baptisták isteni tiszteletei természe
tesen nyilvánosak és bárki keresse is föl 
azokat: szívesen látott vendég.

A baptisták nem tartják magukat az 
I egyedülieknek, kik Krisztushoz tartoznak és 
! üdvözülnek, sőt örülne< azon, hogy a sok 
j keresztény egyházakban Jézust valóban 

szerető hívekre talál; hitük szerint azonban 
I nem mint keresztények, hanem, mint bü- 
[ nősök születünk és előbb keresztényekké 
i kell válnunk.

A baptisták hívei a legteljesebb vallás- 
I szabadságnak és nézetük szerint a külön- 
í  féle felekezetek viaskodásaiban nem volna 

szabad más fegyvereket használni, mint a 
bibliaoktatást, vallásos életet és szívélyes 
szeretetet. Ezeket a fegyvereket illeti kizáró
lag a győzelem és igy nem létezhetnék a 
kölcsönös elkeseredés. Nemcsak hirdetni 
kellene a szeretet vallását, de gyakorolni is 
kellene azt.

Valóban, a ki ismeri a baptistákat és 
megtérítési módjukat kisértésbe jő kívánni: 
„Bárha h a z á n k  j a v á r a  több volna a 
baptista Fenyő Márton.

A Űzi öröksége.
— Regényvázlat tizenkét fejezetben. —

I. fejezet.
I Li/.i elhagyja szülőfaluját, a kies Ná- 
; dasdot. s testvérnénje nyomdokain szeren- 
! esésen megérkezik a cselédleányok Mek- 
, kájába, az erkölcsök metiopolisába, ahol 
i a lövészek (sicárok) által buzgón munkált 

édenkert közelében barátságos hajlékra 
■ akadt. Itt erényekben gazdagodva táplálta 
í szivében a honszerelmet, s rajongó lelke

sedéssel ölelte keblére a hazát védő vitéz 
I harcosokat.

II . fejezet.
E fejezetben nagy bánat éri Lizi tá- 

; gas. vendégszerető kamrákkal biró szivét, 
j Szórakozottsága, avagy az uniformis egy- J  formasága által megzavart személyismerete 

naponta szörnyű tévedéseknek lön szülő- 
I oka. Lizi ugyan nem találta éppen ször- 
| nyüeknek e tévedéseket, sőt a gyakori 
I személycsere, mely az uniformis monoton 
! egyformaságába naponta kellemes válto- 
j zatot öntött, kedvére látszott lenni; de 
| szörnyűvé tette e körülményt egy naiv 
i gefreiter. aki az elet iskolájában éppúgy,
| mint a sarzsiiskolában. nem sokra vitte,
I s vétett a bon tón ellen. A fejezet vége:
! »Ofélia menj kórházba!- Amire különben 
; is szüksége volt. mert — miként a sáckin- 
j géni és még sok más ezredtrombitás énekli 
I — a természet úgy alkotta a rózsát, hogy 
1 annak tövise is legyen.

sek tám adnak: a kabátok epidémiájának 
első kórtünetei. Mélabúba eslem.

A hálátlan Dezső emléke is szörnyen 
j bántott.

Ez az ember, kit én juttattam a taná
csos kisasszony körébe, tán már cc'.hoz 
jutott, épp az én re /ásómra vett páholyban 
nyerte el imádottja kezét s a boldogság 
önző gondtalanságban nyilvánul nála. Ez 
nem szép egy illeték-kiszabási tisztviselőtől. 
Az ilyennek soha se volna szabad teledni,

I ha oly illetékkel tartozik, amilyennel Dezső 
nekem.

A zálogház pontosabban betartja a 
saját terminusát.

A hí *árnap lejártával, melyen engem 
kiváltani c ellett volna, levettek a polcról, 
átszállított, k egy nagy terembe, hol az in
tézet biztosa jegyzőkönyvbe vett s kalapács
csal kezében, sok más ingó-bingó jószággal 
együtt szépén ellicitált a legtöbbet ígérőnek.

Fokról fokra: sorsom — rémülve ta- 
pasztalám — lejtőnek indult, melyen nincs 
megállapo’ás.

Min*- n nagyzásról, komolyabb igény
ről most már végkép letettem.

Nem kívántam nagy űré lenni, sza
lonvilágban élni, a vagyon és fényűzés ré
szese lenni, pikáns történeteknek tanúja 
lenni, — beértem volna a polgári egyszerű
séggel, a lét monotoniájával. Legvérmesebb

III. fejezet.
Lizi itt előkelő hölgytársaságban. mely

nek tagjai élettapasztalataik gazdag tá rhá
zát előzékenyen tárták föl Lizi előtt, a 
magasabb élet iskolájából a teoretikus 

; részt saiátitotta el, s ez előkészítő tan- 
i folyamból való kikerülése után üzleti szel- 
I lemének teljes kimerítésével részegítő csó- 
i koknak kis mértékben való elárusitására 

kért engedélyt
IV . fejezet.

Lizi a város zajából a falu csendjébe 
I siet, oda föl. arra a kies tájékra, melynek 
i határában három megye ölelkezik, s ahol 
1 recepciót ellenző zászlós urak büszke kas- 
! télyai látják szívesen a pénzthozó izrae- 
| litát.

Egy reggelen az ősi kastély téglás 
j folyosóin hangosan suttogták, az újság is 
I bizonyította, hogy Lizinek. a szobák leá- 
l nyának. nagy szerencséje akadt. Ott a 
‘ tengeren túl, immár nagyon elszaporodott 

sokszorosan milliomos-fajhoz tartozó ro- 
j konok egyike a már nem szokatlan módon 
| végrendelet nélkül halt el s milliói most 
| az ismert recept szerint Magyarországnak 
j Baranyavármegyéjében s ennek kies fek- 
j vésü Nádasd falujában élő rokon-ágra jut.
I E rokon-ágban Lizi a saját sokat hányatott 
I családját a ismert.

V. fejezet.
Lizi határtalan öröme ragadós vala.

; Elterjedt az egész ősi kastély minden 
■ lakójára, elhatolt a legbelsőbb termekig,
! ahol a méltósága (á l a : nagysága), a család 
; diplomatája, esze, nyelvecskéjével ajk- 
I szögleteit áztatva asszonyi genialitásának 
I teljes latbaejtésével gondolkozik, mi közben 

hamiskás mosoly árulja el, hogy bízik terve 
I sikerében.

VI. fejezet.
Elise ott ül a plüsszobában. a méltó- 

| sága társaságában. Arisztokratikus szabású 
' divatos öltözetében a méltósága tavalyi 
! • kimenő«-jére ismerünk, ugyanígy azokban 
i a gyémánt fülón függőkben, abban mell- 
I tűben és karperecben is, melyek Elise- 
' nek a -kékvér* előkelőségét kölcsönzik. a 
! családi ékszerek egynémeiyikét látjuk 

csillogni.
A méltósága a hangos és meglehetősen 

j vidám társalgásközben sűrűén vegyíti be- 
| szédébe e szólam okat:

— Elise, kérlek . . . .  nézd csak 
| Elise . . .  ah komin’ Elise, komm'

VII. fejezet.
Elise nélkülözhetetlen barátnője a 

méltóságának. Mindenütt vele van, együtt

vágyam az volt, hogy olyan emberé legyek, 
kivel együtt vénülhessek s csendes pen
ziómat megérhessem nála, miután évek so
rán át híven kiszolgáltam őt jó és rossz 
napokban, műhelyben és piacon, a háznál 
és utón, szerény külsővel, de becsülettel.

Oh, találok-e ilyen embert, aki szol
gálataimért megbecsül, testtel-lélekkel hoz
zám nő, bennem második énjét látja, s ha 
a kabátok múlandósága válnunk kényszerit, 
úgy válik meg tőlem, mint egy hű öreg 
baráttól, érdemeket szerzett tisztviselőtől, 
szeretett családtagtól szokás.

Hárman alkudoztak rám : egy ruha
antikvárius, egy kereskedelmi ügynök s egy 
házmester.

Az utóbbi koszpitnak akart használni 
durva munkához, a másik úti kabátnak 
rossz időben, egyébként pedig fej alá való
nak éjszakai utazáshoz.

A ruha-ódondász ígért értem legtöb
bet. A kalapácscsal leverték az üzletet, ő 
*e.í̂ zef.te a költséget. így kerültem ismét 
büzhödt pólyáimból szabad levegőre.

Az öreg zsibárus felnyalábolt és se
bes apró léptekkel sietett velem boltjába. 
Útközben minden bátyus zsidó megszólí
totta, hozzá csatlakozott, engem végig mus
trált, tapogatott. Úgy látszik, csak a bátyu
sok csekély vállalkozási kedvén múlt, hogy 
valamelyikük kezére nem kerültem.
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sétálnak, kucsiroznak — Elise graciöz 
hajtja a simliket — együtt tesznek Tieite
ket a szomszéd kastélyokban, ahol az új 
rokon mindenkit elbájol.

V ili. fejezet.
A kastély legifjabb adósságcsinálója 

hazaérkezik. Perfekt arisztokrata. Klisének 
kezet csókol. Elise ezt az arcot már látta 
valahol. Általában szórakozott memóriája 
ezúttal mintha nem csalódnék. Sokan voltak 
akkor együtt lányok és fiatal urak. Egyik 
se ismerte a másikat. Oh nagyon bolond 
dolgokat csináltak ók akkor. Aladár akkor 
nem csókolt neki kezet.

IX . fejezet.
A kastélyban eljegyzésre készülnek. 

A szomszéd kastélyok versengenek a 
szerencséért, hogy az eljegyzési lakoma 
náluk legyen. Elise mindnyájuké. (Hajdan 
ez a hit csak az 52. gy. ezred legénysége 
közt volt e lterjedve)

X . fejezet.
Elise és Aladár közjegyzőnél vannak 

a városban. Elise az egész három milliót, 
am it a tengeren túli rokontól örökölt, 
móringolja Aladáréknak. A közjegyzóokirat 
annak rendje szerint kiállittatik.

X I . fejezet.
Elise a városban eltűnik. Aladár két

ségbeesve keresi az itteni rokonok segitsé- 
gével. Valami veszedelem érhette, mely 
gyanút megerősíti azon körülmény, hogy 
Elisenél vagy 50 forint volt. arait az Ala
dár mamája adott neki különféle bevásár
lásokra.

Eliset a rendőrség megtalálja a lövé
szek által munkált édenkert közelében, 
hajdani szállássdónőjénél. A visszaemléke
zés vonzotta öt oda a derék asszonyhoz, 
s valószínűleg azt az őrm estert is, akiben 
az egykori gefreiterre ismerünk, s akinek 
szives közreműködésével Elise az Aladár 
7 ágú koronáját még két ággal megszer
zetté.

A derék szállásadóné különféle k i
egyenlítésre váró címeken lefoglalta az 
50 frtot, miért is Aladár mamája még 40 
frtot küldött sürgős postafordultával Elise 
után, akit elvégre is ilyen bagatell miatt 
nem szabad a kézből kibocsátani. Aladár 
el is ment érte díszes fogaton, hogy egész 
ünnepélyességgel recipiálja a család köte
lékébe az Elise guböjából ismét Lizivé 
pillangózott leányzót; de mikor ama tisz
tes helyen tudakozódott utána, hát akkorra 
Lizi -Elise már megint olyan megnevezhe
tetlen helyre röppont el, hogy oda már 
még sem mehetett utána Aladár azzal a 
díszes equipázszsal.

X II. fejezet.
Aladár inkább a rendőrségre hajtatott, 

hogy Téglás Lizi letartóztatását kérje. E 
rendőri segélyre csupán azért lett volna 
szükség, hogy Lizi közjegyző előtt ki
jelentse, miszerint az a móringolási szerző
dés. melyet a nyomorult újságok által 
könnyelműen csapott vak- örökség-lárma 
zavarában vele aláírattak, semmis. Erre 
pedig csupán azért lett volna szükség, 
mert a pedáns kincstár, mely nem ismer 
tréfát, csak paragrafusokat és szerződés
ből keletkező kötelezettségeket, most erősen 
szorongatja a váltónyargalás sportjában 
amúgy is kimerült Aladárékat a raóringolt 
három millió után a törvényes illetékért.

M eflsz to .

H Í R R O V A T U N K .
P io s ,  március 10.

— A z Erreth-Littke ügyről
és annak békés befejezéséről értesí
tettük olvasóinkat. E r r e t h  János 
képviselő ur az ügy rendes elintézése 
után szükségét érezte, ügyét egyes 
helyi lapok nyiltterében is szellőztetni 
és a segédek eljárását fölülbírálva 
L i 11 k e József elnöki ténykedése 
fölött kritikát gyakorolni. Azt hittük, 
hogy Littke ur a nyilt-téri közle
ményre személyesen fog válaszolni, 
mi hogy nem történt meg, újólag 
csak Littke tapintatossága mellett ta
núskodik, ki egy mindkét fél meg
bízottai részéről befejezett ügyet nem 
tartott alkalmasnak arra, hogy azzal 
újólag foglalkozzék. Más azonban a 
sajtó tiszte, mint az egyéni fölfogás 
és mint azon szabadelvű közgyűlés 
részesei, melynek határozatáról Littke 
ur Errethet táviratilag értesítette, mely 
távirat szolgáltatott alkalmat Erreth 
urnák arra, hogy abban bántódást j 
lásson, ki kell jelentenünk, hogy mi- • 
kor ama közgyűlés Littke ur előter- 

I jesztését egyhangúlag, vita nélkül, 
sőt lelkes éljenzéssel magáévá tette, I 

I akkor az megszűnt Littke ur magán J 
I enuntiatiója lenni és ha Erreth János i 

ur abban sértést lát, akkor a köz- 
1 gyűlés valamennyi résztvevője által • 
i Ion megsértve, pedig azon a közgyü- i 
| lésen 300 előkelő pécsi polgár vett

részt, kiknek époly kevéssé lehetett 
szándékuk Erreth ur személyét sér
teni, mint Littke urnák. Úgy gondol
juk : Erreth ur is beérhette volna 
ügyének megbízottai által történt el
intézésével és az elintézés fölülbírá
l t a  legalább is fölösleges volt.

— A Dragonbócu jubileum emlék
albuma. Dragonescu Dömjén kir. tanácsos 
pénzügyigazgató jubileumára a pénzügy- 
igazgaíosághoz tartozó összes tisztviselők 
albumot készíttettek, melyet a jubiláns igaz
gatónak emlékül nyújtanak át. A díszes mű 
tegnap érkezett meg Budapestről a Mor
zsányi-féle műintézetből. Az album drapp- 
szin bőrkötésének előlapját arany cser- és 
babérkoszorú között a kék és vörös zo- 
mánczczal ékesített D. D. monogramm 
díszíti. A táblát szélein bordó-bársony ala
pon aranyozott ezüst guirlande szegi be 
négy szögben. Szép ötvösmunka. A tábla 
belsejét zöld ripsz selyem béleli ki. Az aján
lási lapra gót betűkkel ez van irv a : „Nagy
ságos Dragonescu Dömjén királyi tanácsos, 
magyar királyi pénzügyigazgato urnák 1894. 
évi márczius hó 15-én a magyar állam 
pénzügyi szolgálatában eltöltött 25-ödik év
fordulója alkalmával őszinte tisztelete s ra
gaszkodása jeléül a pécsi pénzügyigazgató
sági kerület tisztikara." — Ezután a fény
képek következnek : az első lapon a jubiláns 
mellképe, aztán a tisztikar tagjainak arcképei 
Vadász helyettes igazgató képével az élükön, 
osztályok és rang szerinti rendben előbb a 
pénzügyigazgatóság tisztikara, titkárok, fo
galmazók, gyakornokok, iroda-személyzet, 

i aztán az igazgatósághoz osztott fogalmazó- 
! és kezelőtisztikar, az állami végrehajtók, a

I számvevő-osztály, a pécsi adóhivatal s utána 
a vidéki adóhivatalok, a dárdai sóhivatal, a 
pécsi dohány- és bélyegraktár kezelősége 
tisztviselőinek, végül a pécsi, siklósi és 
mohácsi pénzügyőri biztosok arcképei, ösz- 
szesen 57.

— É p ü l a  s z ín h á z  A közönség 
szinte gyermekes örömmel látja épülni 
fényesnek ígérkező uj színházát: minden 
kő, amit leraknak a magasba emelkedő 
falakon, minden gerenda, melyet a készen 
álló főfalakra fölhúznak: teljes figyelem
ben részesül s leköti a közérdeklődést 
egészen az utcai közlekedés megakasz- 
tásáig. S a ki nem láthatja, aki napról 
napra nem lehet szemtanú annak a sok 
vasgerendának a föliiuzásánál. az legalább 
hallani szeret róla vagy olvasni, mert 
már idegesen varja mindenki, hogy mikor 
készül el a régóta várt s régóta nél
külözött rendes ssinház. A december, 
január és február hónapok alatt szünetelt

Elérkeztünk végre a vén zsibárus 
boltjába. Az egész família nekem rontott

A zsidó felesége, fia, lánya, öcscse, 
veje, unokái, mind rajtam tanakodtak, hogy 
megértem-e a pénzt s mit kellene belőlem 
csinálni, hogy többet érjek ? A lármás csa
ládi értekezlet vége az lett, hogy szétszed
lek darabokra, szövetemet meglorditották, 
uj gombokat varrtak rám (még pedig eb
csontból — a barbárok !) s ekkép átalakítva, 
kifüggesztettek a boltajtó fölé egyéb ujja
sok, nadrágok, rokolyák, ingek és csizmák 
közé kirakatnak.

A kiforditoit oldalam igen tarka volt, 
szemébe tűntem a járó-kelőknek.

Egy pincér meg is kívánt csakhamar, 
de sokalta áramat. Négyszer-ötször vissza
jött, újra kezdeni az alkut, aztán abba
hagyta, meleg búcsúpillantást vetett rám s 
távozott.

Két-három hét telt el igy.
Folyvást kinn lógtam a bolt szögén.
A szél olykor meglóbázott, néhányszor 

le is rántott a magasból a porba, — ennyi 
változatosságból állt ez idő során életem.

A negyedik héten megvett ugyanaz a 
kereskedőügynök, ki a zálogházban nem 
akarta értem a fele árát megadni. Persze 
nem ismert rám, különben tán megsiratta 
volna pénzét.

Ez járt velem legrosszabbul.
Még az nap estve hajóra vitt, hogy 

Bécsbe utazzunk.
Vác körül lefeküdt aludni s engem 

összehajtogatva a feje alá dugott.
Alig szenderült el, midőn egy vörös 

szakállu emberke óvatosan hozzá lépett, 
engem egyik ráncomnál megragadott, szép 
lassan kihúzott gazdám feje alól, aztán vál
lára vetett s a váci állomáson partra szállt 
.'elem. A legközelebbi vonattal útban vol
tunk vissza, Budapest felé. Az álmos ügy
nök bottal üthette nyomunkat.

A tolvaj előbb valami orgazdának 
akart eladni, de aztán megtartott ma
gának.

Félévet töltöttem el rajta.
Életem e része emlékezetemben mély 

undorral veti fel magát.
Este felé virradt fel napunk, akkor 

mentünk „munkába". Hajnal felé tértünk 
meg a kitűzött vállalatból, persze mindig 
zsákmánynyal megrakodva. Akkor gazdám 
lehevert velem együtt s aludt egész nap
estig.

De szállásunkat folyvást változtattuk. 
Egyszer itt, másszor ott, — gyanús embe
reknél, hónapos ágyon, tolvaj társaságban, 
az orgazda telepén, majd meg első rangú 
szállodában, kinn a Rákos kerek erdejében,

i a városliget faiskolájában, a budai ördög- 
j árokban össze-vissza, a mint „üzletünk" 
i érdeke s a rendőrség figyelmessége magá

val hozta.
i Hogy mennyit vénültem ez idő alatt, 

az leírhatatlan.
A vörös gazembernek legbizalmasabb 

cimborája egy himlőhelyes gazember volt. 
Többnyire együtt mentek „működni". Egyik 
legvakmerőbb betörésük után azonban 
összevesztek. A himlőhelyes szemére veté 
a vörösnek, hogy nem osztozik igazságosan 

I vele s gyanúját fejezte ki, hogy a kabátja 
I bélésében, már mint az enyimében, pénzt 

tartogat bevarrva. Én bizonyíthattam volna, 
hogy gyanúja alaptalan, még pedig kétség
telen argumentummal: bélésem tényleg fosz
lányokban ligett-lógott a sok koszpitolástól. 
Ök azonban elheveskedték a dolgot, vere
kedni kezdtek s a himlőhelyes somogyi 
bicskáját a küzdés hevében a vörös mellébe 
vágta.

Hatalmas egy döfés volt.
A vörös legott néma és sárga emberré 

lett tőle. Sorsában annyira osztoztam, hogy 
az ő mellzsebe fölött az én mellem is át
lyukadt, azonkívül a vére végig folyt 
rajtam.

A himlőhelyes elinalt. Még a bicskát 
is ott hagyta.
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munkát e héten újra megkezdték. Más | 
evekben március elején még nem tudtak i 
dolgozni a kölnivesek ; a színházunk építé
sénél olyan szerencsés volt a vállalkozó, 
hogy késő őszig, sőt majd nem december j 
közepéig végeztethetett kömives munkát, i 
» most meg már a rendes idő előtt is j 
dologba foghattak a munkások. A színpad j 
vas-tetőzetet is sietve állítják föl. Ma 1 
húztak föl a második vas 'k e re sz t• -et, • 
« most már a többi hárommal is huma- ' 
rosan elkészülhetnek, mert a szükséges , 
vasrészek mind font vannak az állványokon, . 
csak az összeállításukkal van munka ; ; 
ez pedig elég gyorsan megy.

A májusi honvédségi elő
léptetések. Mint levelezőnk Buda- ; 
pestről értesít, a májusi előléptetésekről | 
a legmérvadóbb helyen a következő- i 
képpen intézkedtek: A gyalogságnál ; 
bekértek ezredesekké 7 alezredest, al- j 
ezredesekké 11 őrnagyot, őrnagygyá j 
12 törzstiszt-jelölt századost, I. ősz- j 
tályu századossá 35 11-od osztályú 1 
századost, Il-od osztályú századossá j 
36 főhadnagyot, főhadnagygyá 66 • 
hadnagyot. A lovasságnál ezredesekké I 
3 alezredest, alezredessé 3 őrnagyot, • 
őrnagygyá 9 I-ső osztályú századost, j
I- ső osztályú századossá 14 11-od j 
osztályú századost, 11-od osztályú i 
századossá 10 főhadnagyot, főhad- | 
nagvgyá 28 hadnagyot, hadnagygyá j 
16 tiszthelyettest. Végre őrnagyi ille
tékre 2 I-ső osztályú századost. .4 
kezdőtiszti karban I-ső osztályú szá- j 
zadossá 12 II-od osztályú századost, !
II- od osztályú századossá 4 főhad- j 
nagyot, főhadnagygyá 7 hadnagyot • 
és hadnagygyá 31 törzsőrmestert. 1 
Levelezőnk arról is tudósit, hogy a j 
bekértek közül igen kevesen fognak I 
az előléptetésből kimaradni.

— E z ü s t la k o d a lo m . Ma ünnepelte i 
G 1 a s s Hermann kereskedő, a pécsi izr. • 
hitközség egyik legtevékenyebb, társadalmi i 
téren is buzgó tagja, ezüst lakodalmát a ; 
pécsi izr. templomban, mely alkalommal dr.
P e r 1 s Ármin főrabbi gyönyörű beszédet 
intézett a javakorbeli jubilánshoz. Glass az 
üdvözlő táviratok egész sereget kapta az or
szág minden részéből és az izr. hitközség 
tisztviselő kara testületileg tisztelgett nála, 
köszönetét fejezve ki azon meleg pártfogás
ért, melyben a hivatalnokokat minden alka- j 
lommal részesítette.

órákig hevertem a halottal a kelenföldi | 
szőlők aljában, hol e véres dráma történt.

A vértócsát csakhamar ellepték a le
gyek, dongók, darazsak.

Promontori asszonyok hetivásárra jö
vet láttak meg e borzasztó helyzetemben. 
Lármájukra összeszaladt a kapás nép s ta
nakodtak, mitévők legyenek. A véres tete
met bevonszolták velem együtt a legköze- 
zelebbi csőszkunyhóba, s ott kellett bevár
nom, mig a rendőrség megjött a hullako
sárral, melyben a boncterembe vittek.

Mikor a meggyikoltat levetkőztették 
s  engem az asztal alá dobtak, rémes sej
telmek bántottak, hátha a bonczolás után 
újra belém bujtatják a néhai vöröst s elte
metnek vele együtt a koldusok vermébe. 
Ezt a módját a végenyészetnek, pláne ily 
társaságban — határozattan perhorresz- 
káltam.

Szerencsémre a testet az orvosok igen 
szépnek, práparaturára fölötte alkalmasnak 
találták. Bele is került csontváza az egye
tem anthropologiai múzeumába.

Engem pedig, mint a gyilkosság cor- 
pus dilicti-jét begyömöszöltek egy ládába 
és rám ütötték a bírói pecsétet.

Egy évig tartott a nyomozás minden 
irányban, de eredmény nélkül; a himlő
helyes gyilkosnak végkép nyoma veszett 
a főváros tájáról.

— Iparos tanoncok munka és | 
rajzkiállitása A pécsi ipartestület la- | 
púnk utján figyelmezteti a tanonctartó . 
iparosokat, hogy a húsvéti ünnepek alatt,
vagyis folyó évi március hó 24. 25. és I 
26. napjain a belvárosi községi népiskolá- i 
bán rendezendő tanoncroanka és rajz- 
kiállitásra a tárgyak már virágvasárnapján, i 
azaz folyó hó lH-án és a  rá következő 
két napon a jelzett népiskolai helyiségbe 
beszállitundók , hol azok a kiállítást 
rendezők által átvétetni fognak. A hivatalos 
bírálat már a kiállítás első napján vagyis 
március hó 24-én les/, eszközlendö. A 
bírálat es a kiosztandó jutalmak eredménye 
a kiállítás harmadik napján, vagyis március 
hó 26-án délelőtt 11 órakor fog ünnepélye- ' 
sen kihirdettetni.

— A Mária D o ro tty a  e g y e s ü le t  j
pécsi fiókja f. hó 8-ikán tartotta a városházi j 
ülésteremben S a l a m o n  Ferenc kir. tan- | 
felügyelő elnöklete alatt évi rendes köz- • 
gyűlését. Mindenekelőtt bemutatták az egye- 1 
sülét vagyoni állapotára vonatkozó jelentést, 
mely szerint az egyesületnek bevételei a 
múlt évben voltak : rendes tagsági dij címén 
158 frt 15 kr., ajándék cimén 8 frt, a j 
székesegyházban tartott zenés misén gyüj- ! 
tetett 50 frt, összesen 216 frt 15 kr. Kiadás, 
nagyobbara csak nyomtatványokra és egyéb 
apró szükségletek fedezésére volt 68 frt 
48 kr. Az egyesület tiszta bevétele tehát ! 
146 frt 67 kr. A számadások átvizsgálására ; 
bizottság küldetett ki. A közgyűlés legfon- j 
tosabb targya a választmány előterjesztese j 
volt az egyesületnek a központtól való fi ig -  j 
getleniiésére nézve. Az egyesület már rég érzi j 
a központtal val< > laza összeköttetésből szár- ! 
mazó hátrányokat s így a különválás szük
ségességének érzete sem mai keletű. A vá
lasztmány tekintettel az összeköttetésből 
származó nehézségekre s arra a körül
ményre. hogy a központban a helyi fiók 
javaslatait nem fogadják el, indítványozza, 
hogy a helyi fiók szakítson a központtal s 
alakuljon önálló egyesületté. A közgyűlés 
magáévá tette ezt az indítványt és bizottságot 
küldött ki azon módozatok megállapítására, 
melyek szerint a különválás és újra szer
vezkedés eszközöltessék. A bizottságba 
Sclineider István fölügyelő elnöklete alatt 
beválasztatlak: Körösi Henrik, Kozáty 
Gyula, dr. Kossutány Ignác, Fatima Sa
rolta, Szellmann Győzőné, Borsi Györgyné, 
Újvári Kamilla, Nyers Angyalka, Sznly 
Józseíné és Tóth Miksáné.

— Ö n g y ilk o s s á g i k ís é r l e t  a fog - 1 
házban A .<’k nekünk ezt a hirt hozták, j 
úgy mondják, hogy jól vannak értesülve s i 
hogy forrásuk teljesen megbízható. Az a ; 
hir szivárgott ki ugyanis bizalmas körből, j 
hogy a vizsgalati fogságban levő Hegedűs j

Az ügyészség egyéb letétben levő tár 
gyakkal, bizonyos határidő múltán, engem 
is elárvereztetni rendelt. De mikor felbon
tottak s megérezték, minden karbolsav da
czára is nehéz szagomat, az egész hivatalos 
kiküldöttség befogta az orrát és kivettetni 
rendelt a szemétre.

Élénk csengetyűszó közepeit tartám 
a fővárosból végleges kivonulásomat a sze
metes kocsin. Kivittek a határra, hol bele
döntöttek a b idapesti hulladék-telep mély
ségébe.

Még egy utolsó vendégszereplésem 
volt a világban. Kóbor kutyák csonthulla
dék után kap ászva, kiástak a szemét kö
zül s egyik i legtette a tréfát, hogy elvon
szolt a kőbányai szőllők határáig. Ott a 
legszélső szőllősgazda annyi hasznomat vette, 
hogy kiakasztott karóra madárijesztőnek.

De az őszi szelek végét vetették szü
ret után ennek a dicsőségnek is. A csősz 
kivetett az út szélére, ott talált meg egy 
lompos asszc y, ki horgas botjával felsze
dett, puttonyba hazavitt, szétszedett izekre 
s szilánkjaimat eladta a papírgyárnak.

Most papirállapotban folytatom a létet 
átalakulva, uj hivatásnak szolgálva. És 
várok egy irót, ki önmagámon saját törté
netemet írja meg.

Károly, a ki betegeskedése miatt a fogház
kórházszobájában van, két ízben kísérelte 
meg kioltani az életét. Vászonfoszlányokból 
hurkot csavart magának, de az őr, aki az
ajtón vágott nyíláson többször megfigyeli a 
foglyot, mind a kétszer megakadályozta őt 
öngyilkossági szándékában. Most egy má
sik vizsgálati foglyot tettek a szobájába, a 
ki állandóan ügyeli, hogy az öngyilkos 
szándékú fogoly kárt ne tehessen ma
gában .

— F ö lo lv a sá s . Az országos köz
egészségügyi egyesület pécsi fiókja által 
rendezett fölolvasó cyclusban holnap, va
sárnap délután dr. W a l l e r s t e i n  Bó
dog orvos a nemzeti casinó nyári helyisé
gében tartja fölolvasását a fogak ápolásá
ról. Alig van tárgy, mely minden egyes 
embert közelebbről érdekelne, mint a foga 
és azért a közönség bizonyára nagy szám
ban siet majd a fölolvasást meghallgatni.

— Is k o la  lá to g a tá s .  A napokban 
fogja meglátogatni S a l a m o n  Ferenc kir. 
tanfelügyelő ipar keresk. kamara elnökével 
Littke Józseffel a helybeli iparos tanoncok 
iskoláit. A többi városi és egyéb iskolák 
látogatására is még e hó folyamán kerül 
a sor.

— D a jk a k é p z ö  ta n fo ly a m  P é 
c se tt. A miniszter engedélyéből Pécsett 
megtartandó dajkaképző tanfolyamon részt- 
venni szándékozók e hó 14-én délelőtt 11 
óráig jelentkezhetnek a gyermekkerti helyi
ségben. Az illetőktől csak az elemi iskolák 
végzettsége kívántatik meg.

— K ö sz ö n e t n y i lv á n ítá s .  A követ
kező sorok közlésére kérték föl lapunkat : ..A 
„Pécsi takarékpénztár'• a pécsi kerületi beteg- 
segélyző pénztár részére jótékonycélu ado
mányaiból 25 frtot volt szives juttatni. Mi
dőn ezen összeg átvételét nyilvánosan is el
ismerjük, egyszersmind hálás köszönetiinket 
nyilvánítjuk az igazgatóságnak intézményünk 
iránt tanusitott nemes jóindulatáért. Az el
nökség."

— S o m o g y ió k ró l A közönség igy 
husvét küszöbén már szinész-láztól hévül. 
Kik jönnek, mikor jönnek ? A kert-utezai 
aréna mellett, ha elmegy valamelyik a 
színházlátogatók közül, önkénytelenül r á 
pillant az évről-évre feketébbé avuló desz
kaalkotmányra. Tél idején oda se néz 
senki, akkor csak egy hódé az neki. így 
tavasz fakadásakor már figyelemre mél
tatja mindenki, nemsokára Thália temploma 
lesz abból a bódéból. A templom egyszerű, 
disz nélkül szerénykedő ; de a szentélye, 
a színpad, az díszes az ragyog, s a papok, 
akik ott Thália szolgálatában dicsérik a 
Múzsát, mind az elöbbkelők közül valók. 
És a közönség, ez a színházért rajongó 
közönség a szentélyért és papjaiért megy 
az egyszerű templomba s nem a templom
ért magáért. Ez a közönség nem felejti el 
hálásan megköszönni Somogyinak, hogy az 
ő egyszerű temploma tette lehetővé, hogy 
mintegy 8 éven keresztül nem kelle nél
külöznie Pécsett a színészetet s hogy e b 
beli lelki szüksége bőséges kielégítést nyert. 
A mi közönségünk tehát már erősen é r
deklődik Somogyiék iránt. Levelet kaptunk 
Szegedről, ahol a levél szerint e hó 20-adi- 
kán fejezi be Somogyi a saisont. Onnét — 
mint már megírtuk — Szabadkára rándul 
a társaság, ahol nagy örömmel és lelke
sedéssel fogadja őket úgy a szinügyi bi
zottság, mint a tanács, odaalván  a szín
házat, bár abban egész télen át volt szín- 
társulat, de hát az nem a Somogyi szín
társulata. Szabadkán addig marad Somogyi, 
mig az idő teljesen kitavaszodik. Április 
14-edikére tűzte ki Somogyi a pécsi saison 
megnyitását. Itt marad julius 1-ig. amikor 
Balaton-Füredre megy. hol az idén S t e 
l é n  i a özvegy trónörókúsnő ott idözése 
által fényes saisonra van kilátás. A tá r
sulatban azok, kik az előbbi években ked
vesek voltak a közönség előtt, mind meg
maradtak és visszajönnek. A műsor egészen 
a Cziterásig mind magában foglalja a ta 
valy nyár óta fölmerült újdonságokat. Vál
tozatosságban hát az idén is bőven lesz 
része a közönségnek. Szegeden jó saison 
volt, annyira, hogy vendégre mindeddig 
szükség nem volt. Most is a Szép Melnzina
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ta rtja  megszállva a színpadot s a közön- 1 
ség lelkét. Folytonosan zsúfolt házak előtt 
adták nyolcszor egymásutáu nagyon kis 
m egszakítással; s most is csak a bérlőkre 
való tekintettel kellett megszakítani a Me- 
luzina-cyklust és Márkus Emíliát, Komá- 
romy Mariskát, meg Küry Klárát vendég- 
szereplésre meghívni

— A pécsi nemzeti kaszinó épít
kezése. A nemzeti kaszinónak holnap, 
vasárnap délután <5 órakor megtartandó 
választmányi ülésén fognak a kúlcsónfól- 
vétel ügyében kiküldöttek eljárásuk ered
ményéről jelentést tenni. A tárgyalásokat 
a  jelzálogbank elnökével: S z é I 1 Kálmán
nal Kardos Kálmán főispán kezdette meg, 
majd L i t t k e József, utána pedig B l u m 
Béla dr. kir. közjegyző folytatták Matuska 
Péter orsz. képviselő igazgatósági taggal, 
és noha a jelzálogbank ilyen célra hitelt 
még nem szavazott meg, mégis sikerült a 
fentnevezetteknek a hitelm űveletet meg
szavaztatni. A kaszinónak régi adóssága 
visszafizetésére 18.000 frt, K i r s t e i n 
Ágoston tervének megvalósítására 90.000 
forint, a kaszinó berendezésére pedig 
12.000 frt, összesen tehát 120.000 forint 
kölcsönre van szüksége, mely összeget a 
jelzálogbank mint községi kölcsönt 50 évi | 
törlesztésre legfeljebb ;r4°/o am ortizációra 
szavaz meg. Jövő hétre rendkívüli köz
gyűlés hivatik össze, melyben fölhatalma
zást kér a választmány a 120.000 forintos 
kölcsön fölvételére, és az építkezés által 
szükségessé vált intézkedéseket terjeszti 
elő jóváhagyás végett. A vendéglő és 
cukrászda jővő évi május hó 1-ére elfog- 
lathatók lesznek.

— Képviselőtestületi ülés Mo
hácson. A mohácsi községi képviselőtes
tület f. hó 9-én tartotta havi rendes köz
üléséről a következő értesítést v e ttü k : Na
pirend előtt a községi I-ső jegyző jelenti, 
hogy a közel múltban az adófőkönyv egyes 
lapjait, tételeit a naplóval összehasonlította 
s azt tapasztalta, hogy az egyes tételek 
összege nem egyezik meg egymással. Erről 
jelentést tett a bírónak, ki ennek folytán az 
ilyen gyanús tételek adókönyvecskéit a tu
lajdonosoktól megszerezvén, majdnem bi
zonyossággal megállapították, hogy ham isí
tás forog fö n n  olyképen, hogy a főkönyv
ben és adókönyvekben olyan tételek vannak 
mint befizettettek bejegyezve, amelyek a 
naplóban elő sem fordulnak. Élénkebb vita 
után három tagú bizottság küldetett ki, 
melynek föladata lesz az utolsó év fő
könyvét tüzetesen átvizsgálni és a tapasz
taltakról, ha netán igazán hamisítás és igy 
sikkasztás forogna fönn, a képviselőtestü
letnek jelentést tenni. Ezután következett a 
napirend. A számvizsgáló bizottság jelen
tése az 1893. évi számadására vonatkozólag, 
jóváhagyatott azzal mégis, hogy a hátralé
kos községi pótadók az eddiginél erélye
sebben hajtassanak be. A községi orvos 
negyed évi jelentése tudomásul vétetett és 
utasittatott az orvos, hogy egy építendő 
járványkórház tárgyában a helyet és kö
zelebbi módozatokat terjesze elő. A sóházi 
telkek értékesítésére kiküldött bizottság jelen
tése, mely a telket házhelyekre szánta, ak- 
kép, hogy a főutca egészen a Dunáig meg- 
hosszabbittassék, a Duna előtt pedig nagyobb 
szabad tér maradjon, tudomásul vétetett. 
— A szolgaszemélyzet ruházatának beszer
zése, az előfogatok és a tüzordinánc bizto
sítása tárgyában tartott árlejtés — jóvá
hagyatott. Az elöljáróság előterjesztése a 
gyalogjárdák lerakására vonatkozólag, ad
dig, amig teljesen összegezett javaslatát elő 
nem terjesztheti, függőben hagyatott. — 
Olvastatott a Ferenc-rendi zárda főnökének 
kérvénye a zárda-templom kijavítására se
gély iránt. Egyhangúlag megszaraztatott 
200 frt. Olvastatott az alsófoku keresk. is
kola tanbizottságának átirata, melylyel Böhm 
Ignác igazgató-tanítónak tiszteletdijat kér 
adni. Megszavaztatott 25 frt. — Olvastatott 
A gulár  János ajánlata a „Korona“ vendéglő 
bérlete tárgyában, kiadatott a városi ingat
lanok értékesítése és hasznosítására kikül
dött állandó bizottságnak.

— H a lá lo s á s .  M u r . d b r o d  Ferenc I 
volt dunaszekcsői segédlolkész t. évi már- i 
cius hó 7-én reggeli I órakor 11 heti kínos 
szenvedés után Pécsváradon elhunyt. Te- 
metése f. évi március hó 8-án d. e. 10 óra- I 
kői ment végbe Pécsváradon ; utolsó utján 
nagyszámú közönség kisérte, köztük Pécs- 
várad összes intelligenciája és számos vidéki 
lelkész. A temetést Hegyessy, hosszuhetényi 
plébános végezte fényes segédlet mellett.

— A difteritisz Pécsett. E hét 
folyamáu csak 4 difteritisz-heteget je len
tettek be. A négy közül egy halt meg.

— Elfogott betörő Említettük, 
hogy a héten Dvorzsák kertésznének a Ráth- 
féle telken levő lakásának a kert felőli ré
szén, az ablakon keresztül ismeretlen tettes 
betört és az ott talált 52 frt készpénzt ma
gához véve, meg ugrott. T  r i x 1 e r Aladár 
rendőrbiztosnak sikerült ma a tettest A p- 
f e I János hely nélküli csavargó kertészse
géd személyében kinyomoznia. Apfel taga
dásban van, de az ellene bizonyító 5 tanú 
vallomása kétségtelenné teszi, hogy a betö
rést ő követte el.

— Betiltott marhavásár A rend
őrfőkapitány ma kapott értesítést, hogy a 
f. évi március 13-ikára eső kölesdi marha-

j  vásár a kiütött száj és körömfájás miatt 
i betiltatott.

Uj divatok.
Párti, 1894. febr. hó végén.

1 Mindennemű jobbra s balra való inga
dozás ellenére s azon nagy sikerek ellenére 

! is, melyeket az empire ruhák eltértek s me- 
[ Iyek nem egy pillanat alatt értek véget, még is 
• a XV. Lajos korabeli Ízlés lesz irányadó a kö- 
j zeledő saisonra. A sima ruhaaljak mind rit 
! kábbak lesznek s tért engednek a rakott al

jaknak. De mivel minden stylváltozás foly- 
; tón tökéletesbedik, még sokat tartottunk meg 
! a letűnő divatból. így a nagy’ guipür gal- 
I lérokat, melyek részben aranyfonállal kidol- 
I gozva tűnnek fel. Leghasználatosabbak a 
; hegyben végződő sarkok. A betétekben a 
j hullámos idomok az uralkodók ; fölhajtás 
j  és gallér csinos sarkokba szabva végződ

nek, melyek denevérszárnyakhoz hasonlíta
nak s innen van e tárgyak neve is.

De még a csipkéről is meg kell emlé- 
j keznünk, mely — csak a valódi és értékes 
j csipkékről szólunk — a toilettbcn mindjob- 
j bán előtérbe lép, s annyira jutott már, hogy 
! rövid időn ugyanazt a helyet foglalja el, 
i melyet az előbbi századok számára kijelöl- 
I tek ; természetesen olyan korlátozással, mi- 
I nőt a változott idő megkövetel. Jelenleg 

legértékesebbek a velencei és milánói pointok, 
valamint a régi argantani csipkék is, sőt a 
régi nagyszemü quipürök is, melyekkel ak
kor a nagy urak s a felső klérus tagjainak 
ruházata volt díszítve.

A mi a szövetet és szint illeti, úgy, 
miként azt Hersal C. a Frankfurter Zei
tungban írja, körülbelül megtörtént a meg
állapodás a legközelebbi időre.

A selymek közül a fényesített, köny- 
nyü taffent (glacirozott) kiváló keletnek ör- 

j vend, valamint a selyem-mouselin és gazé, 
melyek között egy uj, kissé finoman bod- 
rozott selyem, névszerint „frisine" is helyet 
foglalt.

A gyapot szövetek között a krepp- 
szerüek, majd átlátszók, igen könnyűek s j 
a mégis jól álló szövetek azok, melyeket az \ 
elsőség megillet.

A divatos színek általában azok, me
lyek a múlt évben is voltak, de a nüan- 
ce-ok lágyabbak, kevésbbé rikítók s tetsze
tősebbek lettek. A madárdisztől nagyon elüt 
a zöldszin, miértis megfelelő smaragdzöld 
s világos aubergine van használatban, sőt a 
kevésbbé használt aranybarna szin (mordoré) 
s a halvány rézvörös is nagyon kapóra 
jönnek.

A nehéz téli köpönyegre — hála az 
enyhe időjárásnak — nem igen volt szük
ség s most körülbelül a  tavaszi felöltők va
lódi évadjában v*"yunk. Mint általános sza
bályt ki lehet n. ndani, hogy a tavalyihoz 
hasonlítva rövidebb, de amennyire csak le

hetett, még dusabb lett a ráncokban. De 
mindenek előtt rövidebb lett. Gyakran alig 
öt centiméternyire ér a derékövön alul s 
inkább a csípők díszítésére szolgál, hogy- 
sem melegítve födné azokat.

A rakott aljakkal együtt természetesen 
a dupla alj is megjelent a divatban, ha 
mindjárt jelenleg csak egyes példányokban 
is. A b a s k o k, melyek csak a nyúlánk 
alakra nézve előnyösek, csak kis mérték
ben, vagy rövid, ferdén szabott öllel, mely 
kehely alakú ráncokkal simult a csípőhöz, 
— tűntek föl. Jelenleg — a testesebb ala
kok szerencséjére — az alj, mely a derék- 
övet meghaladja, még egész rendes dolog, 
s a deréköv legkülönbözőbb változtatásait 
is lehetővé teszi. így pl. az aljjal azonos 
szövetből készült rakott övét, melyet azon
ban a középen mindig egy Wís gombostűvel 
megerősítve kell ta rtan i; épp igy a széles 
atlasz-szalagból a csípőket átölelő övét, me
lyet hasonlóképp a bal oldalon s a háton 
gombostűvel kell megerősíteni. Ezeket a 
tűket, melyeknek gyöngy fejük van, most 
legtöbbnvire készletben tartják, mert majd 
nagyon használatba jönnek, olyan haszná
latba, hogy igazgyöngyöket erre a célra alig 
kockáztatna bárki is.

Az ujjak közül legnagyobb tetszést 
arattak az á la mitaine-ek, melyek nagyon 
szélesek s egy darabból vannak szabva — 
a kézfejig érnek — s alul csúcsban vég
ződnek.

Habár Párisban még a tavaszi divattal 
foglalkoznak is, a figyelem mégis főképp 
a báli és selyem öltönyök felé van 
irányítva, melyek tulajdonkép az egész 
idényt igénybe veszik, s melyeknek évadja 
tudvalevőleg még alig kezdődött meg. Kü
lönösen egy kis gallér nyer alkalmazást, 
col Princesse de Galles, széles fekete szalag
ból hátul egy nagy csattal s elül egész 
csomó csokrokba kötött szalaggal és szalag
véggel, mely kiválóan alkalmas a viselésre 
fölfelé fordított apró toliakkal díszített sze
gélye miatt, mely a fülön-fölül ér. Továbbá 
ott van a betétet helyettesitő mellényke 
(Plastron) égkékszinü selyem mouselinből, 
fehér valódi csipkéből készült csipkefodorral 
az oldalán, s egy hasonlóképen selyem 
mouselinből készült gallérral, mely csipké
vel volt bevonva. A hirtelen oly közkedveit- 
ségü „sans géné" szalagok, melyek roppant 
nagyságukkal vonták magukra a figyelmet, 
körülbelül már letűnő félben vannak. Mihelyt 
ily efemer divatcikk a nagy raktárakba ke
rül és pár frankért megszel ezhető, akkor 
az előkelőbb közönség már n.m  használja 
azokat.

Egy csinos utcai costumüt kívánok 
még leírni. Az egész vörös-bar a lodenszö- 
vetből készült harang aljból áll, testhez álló 
jakéból, szeles fodros öllel és turbán-ujakkal. 
Elől a jacke-n széles az ujjakig érő kihaj
tás, mindenik oldalon négy nag" gyöngy
ház gombbal.

A robes intérieures, melyeket tcagown - 
oknak is neveznek, különösen fényűző kiál
lításukban tűnnek ki. Itt úgy látszik, hc /y  
a fantázia a helyes gondolkodással, de min
denkor az erszénynyel együtt elkalandoz. 
Ebben az alakban — talán neglige-nek ne- 
vezhetnők — az empire-izlés még a legked
veltebb. Széles, művészien alakított s igen 
drága csipkét használnak hozzá legszive- 

j sebben a vállon keresztül vetve, vagy egy 
1 nagy gallér guipűrből fodrozott ráncokkal 

a nyak körül, azt teljesen elföd én, idén is 
a jóizléshez tartozik. Sürü barr i ott foltocs
kák a legfinomabb selyem nouselinből 
nagyszerűen illenek ilyen nyak díszhez va
lamint a már fönnebb fölsorolt ruhák dí
szítéséhez is.

K Ö Z G A Z D A S Á G .  

Budapesti gabonatőzsde.
— A .Pécsi Ujság“ eredeti tudósitása. —

B u d a p e s t .  1894. márc. 10-én. Bár az 
üzletmenet elénkebb, a búza ára mégis csak 
néhány krajcárral javult, a heti forgalom
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130000 mm.-ra becsülhető, mig a fölhozatal 
76783 mmázsát tesz ki. Rozs változatlan, 
árpa 10 krral csökkent, zab és tengeri 
változatlan árakban elénkebb fogyasztásnak 
örvend.

Gabona határidő-piac a spekuláció 
vételkedvének következtében szilárd irány
zatot követ; ma déli 12 órakor jegyez
tettek :

búza tavaszra 7 frt 26/28 kr.
búza őszre 7 frt 48/50 kr.
tengeri május-juniusra 4 frt 90/92 kr. 
tengeri jul.-augusztusra 5 frt 8/10 kr. 
zab tavaszra 6 frt 94/96 kr.

káposztarepce aug.-szept. 12 frt 5/10 kr.

Gazdasági tudósítás. (Eredeti köz
lemény.) A tegnapelőtti csapadékok gaz
dáimnak a még visszalevő szántási mun
kaiatokat nagyon megkönyitették, a vetési 
munkák már mindenütt folyamatban vannak 
és a jövő hét folyamán már be rs fejez
tetnek,

Az őszi vetések jó reménynyel kecseg
tetnek, mindazonáltal ma még korai volna 
gazdáink ezen fontos létkérdéséről pozitív 
alakban szólalunk. —n.

(*) Mennyi olasz bor jött Ma 
gyarorszába 1893-ban? Csak éppen 
100 százalékkal emelkedett a múlt évben 
Olaszország borbehozatala hazánkba 1892- 
höz képest. Mig ugyanis 1892-ben 422,381 
hektoliter olasz bor jött át a monarchia ha
tárán, addig tavaly már a behozott borok 
874,263 hektoliterre rúgtak. Franciaországba 
t872-ben 247,039 hektoliter olasz bort vittek 
be, mig 1893-ban 87,030 hektolitert, tehát 
löt”) százalékkal kevesebbet, mint egy évvel 
azelőtt. Mindenki láthatja ebből, hogy mire 
képes a hatátozott irányban és rendszeresen 
haladó védekezés és telepítés!

készséggel használja föl; de viszont 
a Kossuth iránt tartozó kötelességéről 
megfeledkezik. A kérvényi bizottság, 
melynél a Kossuth visszahor.ositása 
iránt beadott kérvény fekszik, február 
12-edike óta nem tartott ülést. Kö
veteli, hogy a Kossuth visszahonosi- 
tását sürgető kérvényt soron kívül 

I tárgyalja.
Bánffy elnök kijelenti, hogy ő 

Ígérete szerint fölhívta a bizottságot, 
hogy ez ügyben mielőbb tartson ülést 
s a kérvényt intézze el.

Vörös János, mint a kérvényi 
bizottság tagja előadja, hogy ő utána 
nézett a dolognak a kitűzött tárgy- 
sorozat között, de a sokat sürgetett 
kérvény még beadva sincs. A kér
vényi bizottság nevében tehát eluta
sít minden felelősséget.

B á n ffy  elnök kijelentvén, hogy e 
kérdésben határozat hozatalának helye 
nincsen, a vitát befejezte s a képvi- 

í selőház áttért a napirendre.
K ossu th  állapota.

Turin, március 10. (A „Pécsi 
Ujság“ tudósítójának eredeti távirata.) 
Kossuth állapotában ma hatá
rozott javulás állott be. Hozzá
tartozói némileg megkönnyebbülten, 
de mindig a legnagyobb odaadással 

, ápolják a féltett beteget.
A z  e lkésett d íszp o lg á r i o k 

levé l.

TÁVIRATAINK.
T á rg y a lá so k  az o sz trák -m a 

g y a r  ban k ka l.
Budapest, március 10. (A Búd. 

Corr. távirata a „P. U.“-nak). We- 
kerle mint pénzügyminiszter tegnap 
befejezte Mecenseffyvel, az osztrák
magyar bank vezértitkárával az elő
zetes árgyalásokat, melyek folyamán 
kitűnt, hogy a bank szabadalmának 
megújítására vonatkozó későbbi hi
vatalos tárgyalások nagyon is sok 
időt fognak igénybe venni, miután 
rendkívül sok ellentétes érdek kiegyen
lítéséről van szó; a bank vezérférfiai 
pedig meglehetős önző szempontból 
ítélik meg a helyzetet.
A  hadtlgy jö v ő  év i budgetje .

Budapest, március 10. (A Búd. 
Corr. távirata a „P. U.“-nak). A had
ügyminiszterrel a jövő évi költség- 
vetésre vonatkozó tárgyalások nagyon 
kedvezően folytak le. A törvényhozás 
által a hadsereg fejlesztése érdekében 
már megszavazott törvényes intéz
kedések értelmében lesz ugyan bizo
nyos több költség az előirányzatban, 
de ez aránylag nem nagy s a budget 
körülbelül az eddigi keretben fog 
mozogni.
K ossu th  v isszah on os itá sá -  

n a k  ügye.
B udapest, március 10. A „Pécsi 

Ujság“ eredeti távirata.)
A képviselőház mai ülésének napi

rendje előtt
Szalay Imre a Kossuth vissza- 

honositása dolgában szólalt föl. Azt 
veti szemére a kormánynak, hogy 
mikor a kormánypártnak szüksége 
van a Kossuth levelére, akkor azt

!
i

í

Budapest, március 10. (A Búd. 
Corr. távirata a „Pécsi Újságának.) 
Az egész politikai világ hahotára 
fakad a fölött, hogy Apponyi lapjai 
a jászberényiek világra szóló elhatá
rozását, mclylvel Apponyit díszpol
gárnak választották, most egyszerre 
Apponyi nagy diadal mának kürtőül:, 
holott tulajdonképen szégycnszámha 
megy, hogy a jászberényiek csak 
most gondoltak erre, mikor előttük 
a nemes gróf avval dicsekedett, hogy 
ő a kötelező polgári házasság szót 
soha ki sem mondotta s igy minden 
ember, ki azt hitte, hogy ő a pol
gári házasság kötelező formája mel
lett van, őt félre értette.

A sbóth  és A pponyi.
Budapest, március 10. (A Búd. 

Corr. távirata a Pécsi Újságnak.) Va
lósággal elszomoritó hatással volt az, 
ami tegnap történt a képviselőházban, 
hogy még Asbóth János is, aki be
vallottan az osztrák kamarilla szol
gálatában áll s annyira nem magyar, 
hogy szinte kéri a magyar képvise
lőházból, az ellenzéknél, különösen 
Apponyi pártjánál lelkes tapsokat arat
hatott s meleg támogatást nyerhetett 
idétlen kapkodásaival. Asbóth és Ap
ponyi tehát szövetséges társak; való
ban gyönyörűséges frigy.

A  p o lgári h ázasság  tá rg y a lá sa .
(Tizennyolcadi.: nap.)

(S a já t tu d ó sító ia k  tá v ir a t i  é r tss lté ss l.)

Budapest,március 1 0 . (A .Pécsi 
Újság* eredeti távirata.) A képviselő
ház mai ülését főleg E ö tv ö l Károly 
beszéde tette érdekessé, melyet min
den oldalról nagy figyelemmel hall
gattak.

Előszónok volt
N agy  István, aki a javaslatot 

kritizálva, abbeli aggódásának adott 
kifejezést, hogy a javaslat kivihetet
len, mielőtt a közigazgatást refor
málták.

Mindjárt Nagy után
E ötvös Károly következett szó- 

lácra. Ő nem akar az eddigi szóno
kokkal polemizálni s fölszólalásának 
egyedüli oka az, hogy határozati ja
vaslatot terjeszszen elő, mely a kö
vetkező :

Határozza el a ház, hogy a szőnyegen 
levő törvényjavaslatot elfogadja, egyúttal 
utasítja a kormáuyt, hogy a javaslatnak 
törvényerőre emelkedése után az 1848. XX. 
törvénycikk rendelkezéseinek megvalósítá
sára és életbeléptetésére nézve törvényja
vaslatot terjesszen a ház elé.

Megokolván Eötvös e határozati ja 
vaslatát, egyszersmind tiltakozott azon 
gyanúsítás ellen, mintha az ő független
ségi elvtársai és a kormány s ennek 
pártja közt szövetség, fegyverbarátság 
volna. Az itteni és a bécsi klerikális la
pok gyanúsításainak forrása ismeretes. 
A függetlenségi párt és ő s elvtársai 
elvből pártolják a javaslatot, dacára 
annak, hogy a kormány velük szem
ben éppen nem a legelőzékenyebb. 
Ha most a javaslat ellenzői győzné
nek, úgy a mostani kormány után 
67-es alapon még rosszabb kormány 
jön, talán Apponyival vagy Ugronnal. 
(Közbekiáltások : Asbóthtal. Nagy de
rültség.) Kabinetbuktatás után koalí
ciós kabinet jönne létre. Ez volna a 
valódi ínséges házasság, a mitől Isten 
mentse meg az országot.

Budapest, március 10. (Eredeti 
távirat.) Eötvös beszédében kimutatta, 
hogy csakis a polgári házasság kö
telező formája lehet 1894-ben a sza- 
badelvüség követelménye. Hogy a 
józan magyar nép körében izgalom 
volna, nem áll. Az egységes társa
dalom kiképzésére mindent meg kell 
tenni. Vétek volna erre a mostani 
alkalmat meg nem ragadni. Beszédét 
általános éljenzés fogadta. Utána 
Vajay István szólott általános figyel
metlenség között a javaslat ellen.

Hivatalos árfolyamok jegyzései a 
budapesti áru- és értéktőzsdén.

(A .Pécsi LJjság" eredeti távirata.)
Március hó 10-én. Pénzb. árf. o. é.

1. Magyar aranyjáradék 4*/o.............................11810
2. Magyar koronajáradék 4°ó . . . .  95.15
3. Magyar vasúti kölcsön aranyban 41 •/* o ■ 126' —
4. Magyar vasúti kölcsön ezüstben 4'/tf>/o . . 102 25
5. Magy. kel. vasút áll. kötv. 1876-ból . . 123-—
6. Magy. földteherm. kötvény 4 % ................ 95 25
7. Italmérési jog megváltási kötvény . . . .  100 50
8. Horvát-szlavon földteherm. kötvény . . . 98' —
9. Magy. nyereménysorsjegy kölcsön . . . .  152 50

10. Tiszaszab. és szegedi sorsjegy kölcsön . . 143'—
11. Osztrák járadék papírban....................  . 9Ö 25
12. Osztrák járadék ezüstben..............................98’—
13. Osztrák járadék aranyban............................. 119*75
14. Osztrák koronajáradék 4°/„ .....................—.—
15. 1860. évi osztrák állam sorsjegy........................ 146 50
16. Osztrák-magyar bankrészvény................  102 09
17. Magyar hitelbank-részvény.............................  439 50
18. Osztrák hitelintézeti ré szvény ................  367"—
19. Osztr. magy. állam vasúti részvény . . . .  330 50
tO. 20 frankos arany (Napoleond'or)................  9 88
21. Német birodalmi m árka................................ 81'05
22. Londoni v i s ta ........................................................124 80
23. Párisi v i s ta .......................................................... 49 55
24. 20 márkás a ran y ........................................  12 20

Időjelzés: Változó, felhőzet, enyhe, jelen
tékeny csapadék nélkül.
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Kir. táblai értesítő. '
Kifüggesztett ügyek.

II. p o lg . tanács.
V. Kisfaludy Imre.

709. Svajda E. — Nikolics I. váló per.
712. Balog A. Schmal E. válóper.
800. Bitó M. s  t. — Bitó Gyné s t. örö

kösödés.
802. Hetesi L. Göner 1. váló.

1015. Kotal J. — Bencze F. s t. tkvi.
1033. özv. Vida Jné — Vida I. ingatl. birt.

111.
'843. Vichant A. — Schrámpf G. apaság.
921. Czenczinger F. s t. — Simon A. 

végrh.
939. Mortel F. — Kopp I. 128 frt.

1002. Klock 1. s neje — Kovács I. s neje 
160 frt.

1003. Sarecz M. — Bienenfeld 1. 120 frt.

V. Pilch Autal.

272. Szabó E. s t. — Tőke M. ingatl. 
birt.

297. Sánta Zs. s t. — Sánta J. s t. öröks.
392. Csille I. s t. — Csille \. örökség.
426. öreg Bizse Gy. — Bizse F. s t. ing. 

tjoga.
593. Tanko 1. s tsai — Somogyi I. öröks.
584. Kuti R. — Borbély L. s neje 600 frt.
883. Dunakömlőd közs. legelőfeloszt, ügy.
884. Ugyanaz ugyanazon ügy.

V. Töttössy Béla.
486. özv, Szeremlei Ané — 'Szeremlei I. 

ingatl. tjoga.
497. Darázsi M. s t. — ifj. Darázsi I. v.- 

közösség megsz.
592. Patkó Gy. — Patkó I. ingatl. tjoga.
645. Szeniczey F. s t. — Magyar Sné v.- 

közösség megsz.
647. Szeniczey F. s t. — Braun S. és t. 

vagyonközösség megsz.
1014. S im on I. s t. — Kaufmann I. kut- 

használattól eltiltás.
I II .

826. Bradarics B. — Varosics Gy. s t. 
som. visszahely.

900. Veisz S. — Balatinecz L. sommás 
visszahely.

948. Mischl I. s t. — Makai J. sommás 
visszahely.

1024. Szekeres K. — Bokor J. sommás 
visszahely.

V. Dr. Lukács Adolf.

424. Zsabi P. s t. — Lenárt K. és t. in
gatlan tjoga.

469. Tóth J. és t. — Tóth T. és t. végrh.
470. Tóth J. és t. — Tóth T. és t. végrh.
498. Peszmeg J. — Hegedűs V. ingatlan 

tjoga.
111.

435. Krenenér J. — Goldstein testv. 152 
frt 53 kr.

434. Kádár Bán J. — Ekecsi F. 500 frt.
489. Bognai D. — Mutvár J. és t. 63 frt

40 kr.
490. Özv. Szinkovits Pné. — Vinkovics 

M. és t. 100 frt.
534. Spitzer J. — Szabó F.-né 61 frt 55 kr.
535. Vincze J. — Szakály P.-né 90 frt.
577. Verner M. s t. — Glück A. és t.

65 frt.
(Folytatás a holnapi számban.)

Felelős szerkesztő : L E N K E I  L A J O S .  

Kiadótulajdonosok :

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

Lyceumi könyvnyomda (Feiler Mihály) 1894.

NYILTTÉR. I
N y ílt  kére lem .

Dr. 1. G. Kur „Mineralreich“ cimü mű
vét, mely családi vonatkozásánál fogva mint 
emlék, nagy becscsel bir reám nézve, isme
rőseim egyikének kölcsön adtain, de hogy 
kinek, arra már nem tudok visszaemlékezni.

Nagyon kérem az illetőt, szíveskedjék 
e becses művet visszaszolgáltatni.

S c h ő n w a l d  I m r e  
Pécsett.

„Pécsi Újság*

Csak rövid ideig !

j Üzlethelyiségem változtatása foly- 
| tán raktáromon levő rövid, no- 
j rinbergi, diszmü áru
cikkeimet ugymmint hang- 

I szerek és varrógépeket 
az áron alul végkiárusitom. 4823

OBETKÓ GYULA
j Pécsett, Király-utca, városház-épület.

H IR D E T É SE K .

Ka (Mpok i
urak és gyermekek számára a lég- j 
újabb divat és alakokban óriási vá
lasztékban a l e g o l c s ó b b  

gyári árakon

M A N D L  Á R M I N
kalapgyári raktárában 

Pécsett, Irgalmasok-utcája, Irgalmas- 
bazar. 4^29

A szigetvári könyvnyomdában
I

egy önálló szedő és nyomó ! 
azonnal alkalmazást kap.

Gyakornok,
jó kézírással, a magyar és német 
nyelvben Írásban és szóban teljesen 
jártas, kerestetik. Olyanok, kik fake
reskedésben már működtek, előnyben 
részesülnek. Sajátkczilleg irt ajánla
tok e lap kiadóhivatalához intézen- 

dők: „Pécs 1894“ cint alatt.

Üzlet-átvétel
Tisztelettel tudatom a nagy kö

zönséggel, hogy a Király-utca 9. sz. 
alatt levő KLEIN MIKLÓS-féle

fodrász-üzletet
átvettem és azt a modern kivánal
maknak megfelelően fölszerelve to
vább vezetendem.

Bécsben, Budapesten és nagyobb 
városokban szerzett gyakorlati isme
reteim remélni engedik, hogy igen 
tisztelt látogatóim megelégedését si
kerülni fog kiérdemelnem és minden 
törekvésem oda lesz irányítva, hogy 
e megelégedést üzletem számára, 
(melyben egyúttal mindennemű haj
munkát is elvállalok) biztosítsam.

Kiváló tisztelettel

H om tics Antal
4815 fodrász.

Hirdetés.
A Szentlőrincz-pécsi országút 

mellett fekvő

tárcsái korcsma
kellő vendég és lakhelyiséggel, istálló, 
félszer és nagyobb kerttel ellátva, 
három, esetleg több évre f. évi 
április hó l  ével kezdve bérbe 
adandó. — Értekezhetni szóbelileg 
vagy levél utján alólirottnál.

B.-Szt.-Lőrincz, 1894. március 
hó 7-én.

Uradalmi főbérnökség számtartósága 
,s i9 B.-Szt.-Lőrinczen,

Hirdetmény.
A pécsi püspöki ura

dalom erdejében eladó 
mintegy három ezer db 
háromszor iskolázott 

70—120 cm. magas, igen 
szépen fejlett léc-fenyő 
(Pinus picea, Abies cxcclsa).

Az árak loco Pécsett értetnek, 
és darabonként jól csomagolva 45- 
60 krban fognak értékesíttetni.

Szives megrendelők Kéretnek pécsi 
püspökség erdőmesteri hivatalához 
Pécsett fordulni.

Piisp. erdömeittri lintiL
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Hirdetmény*
Melynél fogva alulírott városi tanács részéről ezennel köztudomásra hozatik, hogy a tekintetes pénz

ügyi m. kir. Igazgatóság által 1894. évre érvényesített

az I. es II. osztályú kereseti adó lajstromok
az 1883. évi 44. törvényczikk 16. §-inak rendelkezése szerint

folyó évi március hó 9-től 17-ig
bezárólag

terjedő 8 napi határidői*© a városi pénztári hivatalos helyiségben — az adózó polgárok által leendő 
betekinthetés végett — kitéve lesznek.

Miről az adózó közönség oly figyelmeztetéssel értesittetik, hogy mindenkinek joga van az adókivetési 
tétel ellen, a kitűzött határidőben a hivatalos órák alatt felszólamlását a városi pénztári hivatalban Írásban be
adni : a határidőn túl netán beérkező felszólamlások figyelembe nem vétetnek.

Kelt Pécsett. 1894. évi márczius hó 6 -án tartott tanácsülésből.

Pécs sz. Kir. varos tanácsa.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 I

740. k. i. Mohácsi járás főszolgabírójától. 4828.

Pályázati hirdetmény.
Baranyamegye mohácsi járásban fekvő Maiss községben törvényhatósági jóváhagyással rendsieresitett 

lemondás folytán megüresedett évi

500 írt fizetéssel javadalmazott községi orvosi állásra

ezennel pályázotot hirdetek.
A választás í. évi ápril hó 0-én reggeli 10 órakor fog Maiss község

ben a jegyzői hivatalban megejjtetni.
Az 1876. évi XIV. t. ez 143. §-a értelmében felszerelt pályázati kérvények, melyeknél orvostudori 

oklevéllel bíróknak előny biztosittatik, f. évi ápril hó 2 -ig bezárólag alulírottnál benyújtandók, később érkezők 
figyelembe nem vétetnek.

Mohácson, 1894. márczius hó 5*én.

T r i x 1 e r K ár o 1 y
főszolgabíró.
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Valódi és legjobb liirü

mödlingi
czipó'-gyári raktár

Pécsett, Király-utca Hattyú-épületben 
ajánlja a tavaszi idényre legújabban 

berendezett raktárát mindennemű

úri, női- és gyermek-cipőkben
nagy választékban

eredeti gyári árak mellett,
mely minden cipőben belenyomva van.

I Budapest-bécsi czipögyári raktár.

:

l

I 
K

ül
ön

le
ge

ss
ég

ek
 ú

ri,
 n

ői
 é

s 
gy

er
m

ek
-c

ip
ők

be
n. • na.n sze;'encŝ m a n. é. közönség tudomására hozni, mi

szerint I ecsett, Jókai (kis) téren, közvetlen a Széchényi-tér 
(es Láng H. fia cég) mellett egy kizárólagos

budapest-bécsi cipögyari raktárt
nyitok, hol csakis legjobb anyagból készitett upi, női és 
gyermek-cipőt minden alakban legdúsabb 
választékban raktáron tartok

Mindennemű rendelések mérték szerint a gyár által ponto
san es gyorsan készíttetnek és igyekvésem oda irányuland, hogv 
pontos kiszolgáltatás és legolcsóbb szabott gyári 
arak által a n. é. közönség becses bizalmát kiérdemeljem.

Tisztelettel

Budapest-becsi czipög ári raktár
SCHLESINGER ÁRMIN.
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FIGYELMEZTETÉS. A ; idapest-b
retes es olcsó áraival is felülmúlja a konkurrcnciat. 48‘, 5

m n—i ——i m m m ■—
Baranyamegyei Hitelintézet mint részv társaság

BANK- és VÁLTÓ-ÜZLETE
____________ g i r á l y - u t e a  :F> : É  O  13 E  TT T ,  K i i á l y - u t c a .

Elfogad betéteket folyó számlákra és betétkönyvekre 4" o kamatozással. - - Előleget nyújt 
értékpapírokra, vidéki takarékpénztári részvényekre, vesz és elad mindennemű értékpapírt és tőzs 
demüveleteket közvetít úgy a budapesti, mint a bécsi tőzsdén, vesz és elad utalványokat 
minden kereskedelmi piacra. — Váltókat méltányos feltételek mellett leszámítol.

=  I g é r v  é n y  e k in i a ti e n li 11 z á s li o z. =

;í-

L A B 1 Í A G G O K

Minden hasonló készítményekkel szemben előnyben kell ré
szesíteni ezen labdacsokat, melyek mentesek minden á r ta lm a s  
a n y a g tó l  s a legnagyobb eredménnyel használtatnak az altesti 
szervek betegségeinél, könnyen ha hajtők és vértisztitók. Egy 
gyógyszer sem kedvezőbb és amellett egészen ártatlanabb

s z é k r e k e d é s e k e t
a legtöbb betegségeknek e biztos forrásait olvasni és cukrozol) 
alak ja aig még a gyermekek is szívesen veszik. F.zen láb 
dacsok d r  P i t h a  u i ■ ári tanácsostól igen megtisztelő bizo
nyítvánnyal lettek kitüntetve.

Egy lő  labdacsot tartalmazó doboz 15 kr, egy henger (8 
doboz, 12 labdacs) ára o sa k  1 f r t  o. é.

Sürgősen kérjük, hogy óvakodja
nak az utánzásoktól. Kérjenek 
határozottan N e u s te ln  fé le  E r- 

I s a é  b o t - la b d a c s o k a t  C.sak akkor valódi, ha a 
| dobozon törvényesen bejegyzett védjegyünk vörös 

nyom ással »Szt. Lipót< és a mi cégünkkel: 
•Gyógyszertár a »Szt. Lipóthoz«. Wien. Stadt 
Ecke dér Spiegel- und Plankengasse« olvasható.

Főraktár B é c sb e n  potheke »zum heil. 
Leó pold» des Ph. Meustein, Inerstadt, Ecke dér 
Piánkén- und Spiegelgasse. Főraktár P é o s e t t : 

Sipöczlstván Zsiga László és az Irgalmasok gyógyszertára 
B .-8 e l ly é n :  U wira Ferencz gyógyszertára.

Őrás I

W íSííJü: á; ú: ü  5i S ü t i  S  itkTi isi ;*i $  -V: &:

030000000000 OöOOOOOOOOC I
* *  Cazdasszonyok figyelmébe ajánlom, hogy a legfinomabb

fe la -é x  cz-uilxor arat
kilónkint 40 krra, légiin. koczka- 

ezukor kilóját 4S krra
leszállította rrr.

Kitűnő minőségű olasz asztali borok literes pa- 
laczkokban : vörös 30 kr., fehér 34 kr., finom pécsi 
asztali bor literje 40 kr. Narancs és citromot roppant 
nagy készlet miatt rendkívül olcsó árban árusítom el 
nagyban és kicsinyben. Ajánlom továbbá minden a 
fűszer szakba vágó cikket a legjobb minőségben a 
egjutányosabb árakon.

FÜRST ZSIGMOND
füszerkereskedése 4752

a polgári kaszinóP é c s e t t ,  Kazinczy-utca sarkán, 
átelienében.

> 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  o o o o o o c
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f iü ra k  figyelm ébe!!
Van szerencsém a t. úri közön-

IH
avi 

4

N ség tudomására hozni, hogy üzle- S>
© temben minden idényre nagy vá- *í

N lasztékban a legdivatosabb férfi 3
e*

O ruhaszöveteket tartok raktáron és *i

elvállalok heti 1 frt vagy ®
N

fa havi 4  frt részletfizetésre “̂ 8 ©
0
<N öltönyöket mérték szerint készíttetni. 3
- Tisztelettel ©

0 LÖWY MIKSA *í
X di-atá'u- és férfiruha-szövet kereskedő Pécsett,

Király-u 15. Hattyú -épület

\  Kiclitur-Í' !-' TincL Captfci copip-
Horgolt y-Fain-Expeller

ifiid.
e "nzi'-n !>• -!•> vnlamemiyi
kuh/.vény. -miz <* tajtsziijiiiaiasluiu szoiiv(mí-» ü>:yo-
i i - U i i e k  •:/. u t - . i i  1»*. •*!■•'>■■ -l-‘ ‘ . . . . . . . . .

tinktuni u ,1 25 ív óta. mint legmeabiziir.tuliU 
luiziszur ;iltnláin's:in kedvelt w  Biuudfujprn nur to
vábbi ajánlóra nem szorul 

Csekély ara, ürítőnként 40 kr., i O kr. v«g\ 
1 f. 2tl kr. vagyontalanoknak i« lehetővé teszi. rz- n 
kitűnő házisz-rnek beszerzését. Hovasarlas aUal-

•al a „Hőigény" v é n y r e  ügyeletül'., n-ln.py
utánzatot adjanak, mert - sak a vór^ lorpouynva
ellátott üvegük valójuk liu a vi.luui 1 ani-hx|.e....
helyben nem volna kapható, akkor fordul
junk a gyártók gyógyszertárához: Kichter 
gyógyszertára ..az arany oroszlánhoz*4 Prá
gában vágj’ Tónik József gyógyszoi őszhez 

Budapesten.

A legjobb és 
legegészsé

gesebb 
francia ciga
rettapapír a

,LE GLÓRIA'
Josef Bardou és fiától 

Perpignan és Parisban.

~ Ö " zlet-átvétel .
Van szerencsém a n. é. közönség becses tudomására hozni, hogy 

Pécsett, Király- és Sorház-utca sarkán levő volt Angyal (ezelőtt 
Tigelmann)-féle fűszer, anyag és rövidáru üzle
tet álvettem és

S P E R L  " V " M OS
cég alatt folytatom. Minthogy üzletemet ujonan berendezve főleg a 
rövidáru cikkekben JÓT* női- és férfi-szabó kellé
kekben TÖ8 dús raktárt, úgy szintén szalag, csipkék és 
kötőpamukban legnagyobb választékban tartok, egyszersmind ipar
kodásom oda fog irányulni, miszerint pontos és lelkiismeretes kiszol
gáltatás, valamint legolcsóbb árak által a tisztelt közönség bizalmát 
kiérdemelhessem.

Becses pártfogásáért esdve, maradtam kiváló tisztelettel
S  p  e  r  1 "̂ 7* i  1 m  o  s

1826 rövid, fűszer- és anyag-árus.

Ifj. SCHOLZ A N T A L

UJ SÖRGYÁRA PÉCSETT,
Van szerencsém a n. é. közönség szives tudomására hozni, miként uj sörgyáramban a legújabb 

rendszer szerint előállított, legkiválóbb minőségű

sör eladását í. eo márezius hó 15-én
megkezdem.

Kitűnő ászek-sör, márciusi-sör, dupla-márciusi-sör s az igen kedvelt 
3 jó bak-sörön kívül mint különös Ah ajánlom, mely
h speciálitást, az egészen uj világos bármely hasonló
§ sörökkel bátran vetekedik.

A sör szétküldése hordókban és palackokban történik s Pécsett házhoz lesz szállítva. 
jjj| Ez uj gyártelepemet a nagvrabecsült közönség szives figyelmébe ajánlom s kérem azt becses
3j pártfogásában részesíteni.
3 Pécsett, 1894. évi márezius hó 1-én. Kiváló tisztelettel

Ifj. SCHOLZ ANTAL
gyártulajdonos.

A z uj sö rg y á r  a p écs -bu da l vára s az tlszögh l á llom ás között épü lt s a 
itakkal uj kén ye lm es m akadám -ut k apcso lja  össze.főutak

4808
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