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Az oláhok mozgalma.

Ha az erd ély i oláhok m ozgalm á
ról szóló tudósítások at sokan túlzot
taknak ta rtjá k  is, m indenesetre oly 
kom oly és  m egfontolandó je le n sé g e t 
kép ez az ott u ralgó  n agym érvű izg a 
lom és a m agya rság  elleni agitáció , 
hogy azt to váb b ra  tűrni nem lehet. 
Hégi h ibája a m agyarnak, hogy a 
nem zetiségi kérd ések h ez lo vagia s ter
m észetéhez k ép est nagyon is keztytls 
k ézze l n y ú l ; hiba ez, m ert minden 
elnézésünk és bünbocsánatunk dacára 
is e llen ség ein k  száma nem csökk en  
és a m agyar állam eszm e ellen  m erény
letet szító ag itátorok nem hallgatnak 
cl a külföld  e lő tt p anaszaikkal és 
lázitó v á d ja ik k a l, de azért is hiba, 
mert so k k a l nagyobb állam ok, sőt 
m agukat és  n y e lv ü k e t m űveltebbnek 
és kiválóbbn ak tartó nem zetek a köz
tük é lő  a lig  szám bavehetö  nem zeti
ségi tö re d é k e k e t v a k  g yű lö le tte l ül
dözik. irtják és  n yelv, szokás, sőt 
m ég b irtokviszon yok tekin tetében  is 
föltétien m eghódolásra kén yszerítik .

R égen  m eg volt már az alkalom  
adva, h ogy a  nem zetiségi b a jok  és 
v issza é lések  a népiskolai tö rvén y re 
víziója álta l o rvoso ltassan ak , de éppen 
a n ép n evelés és k özoktatás terén  
történtek a legtöbb m ulasztások, o ly  
szabadságok at é s  jo g o k a t bírnak a

nem zetiségek az állam hivatalos j 
n ye lv e  és  közigazgatási h atáskörével 
szem ben, m elyet sem m iféle állam, ha 
érd ek eit és a nem zeti e g y sé g e t szivén 
hordja, el nem tűr. Sajnos, h ogy tisz
tán ideiglenes, a választások a lk a l
m ával a korm ány érdekében szü k sé
gesek n ek  tetsző, ideiglenes term észetű 
politikai s ik erek  v é g e tt az erélyeseb b 
nem zetiségi politika mind tovább m el
lő zve  lett és a törvén yh atóságok ren
d ezése  is elm aradván, m ég a közigaz
gatási utón is eszé ly e s  és szigorú 
in tézk ed ések n ek  el kellett m aradniok.

Mai állása szerint az oláh moz
galom nak nem tisztán belügyi, hanem 
kü lü gyi fon tossága is van. mert ma 
m ár bizonyos, hogy e m ozgalom  Ro
mániában tárt k a ro k ra  talál, innen 
pedig a szálak elhúzódnak O roszor
szágba. Ma m ár nem elegendő a 
csen dőrség és a közigazgatási ható
ságok e ré ly e s  fö llép ése, v a g y  a k a 
tonai s e g é ly  alkalm azása, de eg y á lta 
lán az adm inisztracionális in tézked é
sek  is a lig  változtatnának a h elyzeten, 
mert a m ozgalom  eg yen esen  politikai 
színezettel bir, az e g y  való ság os láza
dás, m elyben az oláh nép, m e g v a k í
tatva és fe ld ú lva  román és orosz 
bűnös k e z e k  által, csa k  eszköz, az 
intéző k éz azonban kívülről méri 
fe lén k  a csapást. E ré ly es  diplomáciái 
fö llép ésre  van szü kség, m eg kell a

velü n k barátságot szín lelő kis Rom á
niával értetnünk. a cé lb a  v e tt
bűnös já té k o t tovább m egtorlás n él
kül eltűrnünk nem lehet, nem  szabad 
és eltűrni nem is fog ju k. Ha pedig a 
mi szavun k már g y e n g e  lenue. ú gy 
bizonyára szám íthatnánk a lutfmas- 

! szövetségb ől fo lyó  v iszony alapján  a 
; ném et császárság k ö zv etítésére  is,
1 m elyn ek sza va  B ukarestben  bizonyára 
| nyom atékkai bir és nem e g y  könnyen 
i fo g  m egfontolás nélkül maradni. Oly 
i általános m egdöbbenést és  m egbot

ránkozást idéz elő  az oláh m ozgalom  
hazánkban, az erdélyi d olgok oly 
vérlázitó  és m egszégyenítő  hatásúak 
m indazoknál, k ik  az állam  e g y s é g é 
nek és sértetlen  souverainitásának 
h ívei, hogy ma m ár a m agyar nem 
zet fe lsőbbsége, b ecsü lete  k ö vete li a 
korm ánytól a legszigorúbb és legeré- 

! lyesebb fö llépést é s  pedig nem csupán 
I ideiglen es ó vin tézk ed ések  alkalm a- 
1 zá sa  által, hanem az állam  tekinté- 
! Ivének k ife lé  való  te ljes  érvén yesi- 
l tése  által is, h ogy igy a forradalm i 

je lle g ű  cé lzatok  és bűnös izgatások 
v é g le g  elfo jtassanak. És ha a m ozga
lom cl lesz fo jtva , a k k o r e g y  pilla
natra sem lesz szabad késni a szük
ség es  közigazgatási és népnevelési 
in tézk ed ések  m egtételével, biztosité- 

■ kot szerzendö az állam nak úgy az 
iskola i, mint egyh ázi, k ö zségi és  tör-
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A  hősök.
— A  „Pécsi

Éjfél után már egyik sem tudott a 
szobájában megmaradni. Mintha csak össze
beszéltek volna, egyszerre léptek ki a 
szoba ajtaján s lassan, egyforma óvatos
sággal csukta be mindenik maga után. I

A  hosszú ambitusnak a közepén I 
aztán, a pokoli sötétségben egymásba ' 
útödtek.

A két Tarczalynak a sötét hideg éj- * 
szakában meghallatszott, a mint a féle- t 
lemtől össze vacogtak a fogaik. i

Az első percben az ijedtségtől egyik 
sem tudott szóhoz jutni, de a másikban 
már (iábor, az idősebbik megszólalt resz
kető, tompa hangon: Ki az?

A zt hitte az ördögtől fog feleletet 
kapni, a ki eljött, hogy megkezdje a har
cot leikéért, az angyaMal.

Elek, a fiatalabb Tarczaly meglepet
ten morn)ogta: (tábor, mit keresel itt?

—  Es te mit keresel itt ? - szólt 
(iábor reszketve, föl 
hangját.

Elek felelet helyett belé fűzte karját 
a (iáboréba. —  Gyere menjünk a szo
bádba.

(iábor összerázkódott. —  Nem, szólt 
sebesen menjünk a tiedbe; fázom s 
nálam nincsen tűz.

—  Nálam sincs —  felelt habozva
Elek.

Az ámbitus egyik részéből élénk vi
lágosság esett e percben a két testvérre s 
csak megdöbbenve futották át tekintetük
kel egymást.

— Mit akartál ? hangzott egy
szerre a kérdés a két férfi ajkáról, a mint 
egymás dúlt arcára néztek, de felelet he
lyett kezet szorítottak melegen, görcsös 
erővel s aztán egymás keblére vetették 
magukat.

A januári hideg dermesztő szél si- 
kongva szaladgált a hosszú ámbitus fehér 
oszlopai között s a két Tarczaly szakállán 
jéggé fagyott az a két meleg könycsepp, 
a mi szemeikből hullott oda.

Gyere - szólt (iábor, megfogva 
az öcscse kezét nézzük meg, mit csinál 
ilyen későn Mari, világosság van még nála.

A rosszul függönyüzött ablakon át 
az a látvány, a mi a két Tarczaly elé 
tárult, újabb könyet csalt szemükbe.

Hugók, az egykor híres szépség Tar-

ezaly Mari, ott ült áz ablakkal szemközt ’ 
elmerülve egy Krisztus-fejnek a nézésébe, 
a melvet hímezett. Előtte még egy művé
szies hímzésű oltár-takaró volt szét terítve, 
meg egv nyitott imakönyv, rajta az olva
sóval s odább egy kis elefántcsont fe
szület.

A mi előtte feküdt, az töltötte be a 
„szent őrültnek", a hogy a faluban nevez
ték, egész életét. Imádság és szent munka.

Unsz évvel ezelőtt, mikor a szép 
Tarczaly Marinak még fekete fürtjei, bár
sony sima orcája, meg fényes szemei vol
tak, egyéb töltötte be az életét. Szerelem 
és boldogság, vágy és remény, a mit egy 
másik szép leány, Mari legjobb barátnéja 
rabolt el tőle.

Azóta aztán imádkozik, Krisztus fe
jeket hímez, (a mibe mindig van,egy vo
nás a csalfa vőlegény, a délceg Árki I)é- 
nes komoly, szép arcából), templomokat 
építtet, meg addig mindig adott a szegé
nyeknek, inig a négyezer hold iMmnmel- 
léki földre a zsidó rá nem tette a kezét.

A két Tarcaly niegtörölté nedves 
szemét s halkan, szó nélkül fordultak el 
az ablaktól.

A cseléd-szobában éppen egyet ütött 
az óra s a testvérek összerázkódtak.

Gábor a fal mellett tapogatódzva rá-
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vényhutősági téren  befolyását, ellen
őrzését a legk iterjedtebb módon g y a 
korolhatni. M indenekfölött pedig a 
m agyar n y e lv n e k . mint hivatalos 
nyelvnek uralkodó jo g á t k ezd ve az 
an yakön yvvezetéstő l a községi igaz
gatási szám adásokon keresztü l a tör
vényhatóságok tanácsterm éig.

Mihelyt a nem zetiségi politika j 
öntudatosaid) és előrelátóbb lesz. ön- i 
ként. m integy m aguktól kínálkozni 
fognak a szü kséges reform ok s ha 
azután az azokban biztosítékul kikö- ; 
főtt á llam intézkedések szigorúan v é g re  j 
is fognak hajtatni, a k k o r rem élhető, j 
sőt biztosra vehető, hogy minden el- 
leniét elsim ul és a nem zetiségek is j 
belátandják. hogy jó lé tü k et, b ék é jü k ét , 
csakis a m agyar állam eszm éhez való  ; 
hü ragaszkodás biztosíthatja. Sokan ! 
vask ezek et kívánnak a fö lkorbácsolt ’ 
szen ved élyek  m egfékezésére, mi azt 
tartjuk, hogy elegendő ehez eg y  i 
előrelátó , okos és tapintatos, de egy- 1 
szersmind eré lyes nem zetiségi politika \ 
inaugurálása. m ely a mai viszonyok 
fejlem ényei folytán többé már nem is i 
kívánság, hanem o ly  követelm ény, 
m ely elöl többé kitérni nem lehet. i

Üzérkedés a sajtóval. Mar ismétel- j 
ten foglalkoztunk azokkal a sajátságos és > 
bizony eléggé szomorú viszonyokkal, me- i 
Ivek a budapesti napilapok nagyrészének \ 
üzleti viszonyait erkölcsi és anyagi szem- | 
pontból egyaránt a legválságosabbnak tűn- i 
tetik fel és a hirlapirodalmi munkások java | 
részét erősen kompromittálják. A z üzér- 
kedés a sajtó orgánumaival egyre botrá- j 
nyosabb lesz, a demoralisació úgy a lapok
nál mint üzleti vállalatoknál, mint a jour- ! 
nalistáknál, a toll szolgálatára nézve mind- j 
inkább terjed úgy hogy a sajtó erkölcsi j 
tekintélye, megbízhatósága és úgy elvi 
mint politikai magatartása iránti hűségér- ! 
zete lokrol tckra süllyed s a sajtó egészben 1 
véve elvesztvén erkölcsi hatalmasságának ; 
charakterét inkább egy félelmes zsaroló i 
jellegét veszi magára. Sajnálatos állapotok I 
ezek s a mig a sajtó mindennek megta

lálja a gyógymódját és arkanumát saját 
hibáinak, bajainak, visszaéléseinek orvos
lására, megszüntetésére ahsolute nem tesz 
semmit, de még a kísérlettől is tartózko
dik. így a botrányok egyre szaporodnak, 
de a botrányok leleplezése, és inkább ke
nyérkérdés mint jól megérlelt, erélyes fel
lépés. Nekünk, itt a vidéken, semmi kö
zünk nem lenne az egyre szégyenletesebb
nek tetsző helyzethez, ha végre mi is nem 
volnánk egy része, bár csak jelentéktelen 
része is a sajtónak és igy a közvélemény 
kárhoztató szava közvetve minket is nem 
érne. A tiszta erkölcs nevében tehát és 
ennek impulzusa és követésétől indíttatva 
emeljük lel szavunkat a sajtó terén folyton 
szaporodó visszaélések, eílen, mely főleg 
a lábrakapott pajtáskodás, elvtelenség, alá
való eszközökkel, való üzleti verseny szö
vetségéből származik, hozzájárulván az is, 
hogy a sajtó munkásainak nagy része 
minden készültség, szakismeret és a va
gyoni függetlenség legkisebb garanciája 
nélkül lép e térre és a rögtön meghódi- 
tottnak képzelt tért mindenképpen kizsák
mányolja úgy viselkedvén és itélkedvén 
mintha hivatott erkölcs-birája lenne ele
veneknek és holtaknak, tekintélynek és 
munkásságnak, szellemi és anyagi érde
keknek. Publicistikai tekintély, jogászi 
szakember, politikai faktor akar lenni ma, 
sőt az is, minden újdondász és corrcctor 
és minden fűzfapoéta. Nincs előttünk semmi 
szent, se állás, se név, se vallás, se múlt 
se élet-küzdelem. Valóban undor fogja el 
az embert, ha egyes nagyszájú, tekintélyes 
és hangadó lapnak szerkesztőségébe lep 
s ott szinröl-szinre megismeri azokat, kik 
Magyarország közvéleményét csinálni ma
gukat hivatottnak tartják s a kiktől az 
ország jellemben, tudományban és tekin
télyben jeles férfiai ftlggni kénytelenek. 
Nagy mindenfelé az erkö'csi romlás és a 
szellemi hanyatlás : lazaság, könnyelműség, 
napraforgás, otromba phrázis állandósított 
dolgok s az igazi készültséggel vagy ide
ális lelkesedéssel dolgozó szerényen e 
háttérbe kénytelen vonulni. De ha az or
szág legelső tudományos intézetében, az 
Akadémiában eltűrik a legmerészebb plá
giumot, ha a lapok szerkesztőségeibe nyílt 
belépésük van a legkétségesebb existen- 
ciáknak és a máshonnan elakolboütott 
proletárnépségnek akkor hogy is lehet 
csodálkozni azon hogy a sajtó viszonyai 
egyre romlottabbá válnak ? Máshol, más

országok sajtójánál is mutatkozni kezdet
tek e bomlási tünetek, de gyors segély, 
lyel sajnálva leit az állapot: irói szövetke
zetek. becsületügyi szabályok, kartellek 
által sőt a képesség előtanulmány és er
kölcsi élet biztosítékának meghatározásá
val. Nálunk mindez hiányzik de sőt még 
a tisztességes és független elem kísérletet 
sem tesz azok meghonosítására, hiszen az 
„Otthon"nak nevezett egylet minden egyéb 
mint oly irói szövetkezet, melynek ma
gasabb, erkölcsi céljai és törekvései len
nének. Várhatunk-e az orvoslással még 
továbbra is ? Nem és nem ! És nem is 
kételkedünk, hogy e helyzet mielőtt tisz
tulni és javulni fog és a magyar sajtó 
visszanyeri régi jó  hírét és erkölcsi tekin
télyét, de még a kivételek is megszűnnek 
egészen.

Adózó iparosok figyelmébe. A  vá
ros tanácsa a következő hirdetményt bo
csátotta ki: 7287 sz. 1894. Hirdetmény. 
Melynél togva alulírott városi Tanács ré
széről ezennel köztudomásra hozatik, hogy 
az 1894. és 1895. évekre újból kivetendő 
u i-ad  osztályú kereseti adó kivetés alap- 

jául szolgáló adó kiszámítási javaslatokat 
tartalmazó kivetési lajstrom, az 1883. évi 
XI.IV. törvényczikk 18-ik §-a értelmében 
t. évi május hó 17. napjától számítandó 8 
nap alatt vagyis e hó 25-éig bezárólag a 
városi pénztári hivatalban közszeméire ki
téve lesznek, - amiért is figyelmeztetnek 
az érdekeltek, hogy jogukban áll a kitett 
lajstromot a hivatalos órák alatt betekin
teni s az abban foglalt adója vasiatokra 
nézve észrevételeiket szóval a kivető bi
zottság előtt, avagy Írásban a tek. pénz
ügyi Igazgatóságnál előterjeszteni. Egy
úttal közhírré tétetik az is, hogy az 
adókivetési tárgyalás a városi tanácsház 
közgyűlési termében f. hó 28-ik napján 
délután 3 órakor veendi kezdetét, mely- 
napon az alkusz és ügynökök, asztalosok, 
bádogosok, borbélyok, bérkocsisok, bog
nárok. czementlap készítők, csizmadiák, 
czipészek, dohányárusok, fehérnemű mo
sók, fényképészek, eczetgyárosok, fuva
rosok, Inisárusok, lisztesek, kádárok, ká
vémérések, kárpitosok, kcztyüsök, kerté
sze.,, kereskedők, korcsmárosok, könyvkö
tők kovácsok, lakatosok, lisztkereskedők 
és malombérlők kereseti a.U.ja - a reá
következő napon vagyis e hó 29-én szin
tén délután 3 órakor a mészárosok,

talált szobája ajtajára s mindketten belép
tek rajta.

Az agglegény máskor pedáns rendű i 
szobájában most a legnagyobb rendetlen
ség uralkodott. Szétszórt irományok, meg
kezdett levelek az Íróasztalon, több tojás 
csésze félig kiürített tartalmukkal a kályha 
tetején, könyv a polcokon s egy megtöl
tött revolver a kályha melletti kis aszta
lon hevert.

Klek összeborzongott, a mint szétte- 
kintett a szobában s eszébe jutott a saját 
szobája, a mely ezzel teljesen megegyező 
rendetlenség és zavar szinnyomatát viselte.

Gábor eltalálta öcscsénak gondolatát.
—  Nálad is igy van ? kérdezte 

keserű mosolylval.
Klek igenlöleg intett s leült a kályha I 

mellett álló karosszékbe, Gábor meg vele j 
szemközt egy másikba. Egy ideig egyik j 
sem szólt semmit, csak nézték mereven a

Klek újra sóhajtott, s ránézett báty
jára.

Ibit te is, te is megakartál halni? 
kérdezte halkan.

Meg, felelte Gábor. Mikor 
összetalálkoztunk az ambituson. hozzád 
akartam menni valami ürügy alatt, hogy 
még egyszer lássalak, s azután ez —  
elvégzett volna mindent, —  mutatott ke
zével az asztalon heverő revolverre.

Nékem is ilyen szándékom volt, 
-  suttogta Klek —  de az Isten nem en

gedte megtörténni. Aldassék érte az Ő 
szent neve; mi is lett volna Mariból, ha 
mi mind a ketten meghalunk ?

A testvérek tekintete melegen ölel
kezett össze s újra hallgatásba merültek.

Mindegyiket elfoglalta saját gondo
lata, a mi csodálatos módon, mint minden 
tettük és érzésük az életben inra talál
kozott.

lámpa sárgás, bágyadt világát. Végre 
Gábor egy sóhajjal megszólalt:

Hallod-e, Klek fordult öescsé- 
hez mi nagyon hitvány emberek 
vagyunk.

Azok vagyunk, —  sóhajtott ez 
keserű biinbánattal.

Es gyávák is, - tette hozzá az 
idősebb Tarczaly. —  Mi lett volna szegény 
Mariból ?

Annak a sajátságos egyforma érzés
nek, természetnek és gondolkozásmódnak 
hasonlatossága foglalta elméjüket, a mi 
életüknek minden lépésén összehozta őket.

Minden föltünőhb vagy jelentékte
lenebb, erősebb vagy gyöngébb érzés egy
formáéi jelentkezett nálok.

K olyan szépen, egyenletesen össze- 1 
egyeztették mindezt az életben eddig még 
egymás között.

Kikezdve a semmittevés beteges haj
lamától, a mi ugyan az egész Tarczaly 
família férfi ágának jellemző tulajdonsága 
volt, az ember legerősebb szenvedélyéig, 
a szerelemig, minden közös érzés és min
den Jegyeztethető volt közöttük.

Szeretni is egyszerre szerettek és 
egyet és lemondtak róla mind a ketten 
egyszerre, hogy egyik se legyen boldogabb, 
vagy boldogtalanabb a másiknál.

És most, a katasztrófa végpereében 
is megmentették egymást a haláltól.

A két Tarczaly hátra dőlt székében 
s lehunyták nedves szemeiket, hogy el
rejtsék a belé tóduló könnycseppeket.

Egymásután ütötte el az óra a fertá
lyokat, s végre az éjfélutáni két órát s a 
két Tarczaly még mindég hallgatót*. Végre 
Klek megszólalt fázós borzongással : Na
gyon hideg van itt!

Gábor feállt, gyufát, papirt keresett 
elő, s megrakta a tüzet a kályhában. A 
tűz élénk lángja mellett felmelegedve s
kissé neki bátorodva (tábor újra felvette 
a szót.

Mond Klek, mit tartasz te a mi 
életünk felől?

Azt, hogy elhibáztuk; - sóhaj
totta Klek.

t tábor szomorúan csüggesztette 1')
fejét.
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-------il fordulok Pécs sz. kir. város
és liaranynmegye hazafias kfizíinsé- 
Kéhcz azzal a kérelemmel, adakozzék 
a szenr célra kiki tehetségéhez képest, 
járuljon ehhez a szegény ember fillé
reivel, a gazdag nagyobb adományá
val, hogy e mü létrehozásában része 
legyen szegénynek és gazdagnak egy
aránt.

A szoborra szánt adományokat 
akár az ivtartó uraknak, kiknek név
sorát a hírlapok közölni fogják, akár 
közvetlenül a pécsi kölcsönös segélyző 
egyesületnek kérem beküldeni. ' - 
Minden adomány hirlapilag nyug
tázva lesz.

Kossuth hazafisága és kitartása 
legyen munkánkkal.

E r r e t h  l á n o s ,
a pécsi Kossuth-szobor bizottság

.Pécsi I jsAb-

Kivonat a pécsi „Kossuth-szobor* 
bizottság végrehajtó albizottsága által 
Pécsett I SÍM. évi május hó 10-én tartott 
ülés jegyzőkönyvéből.

1. A gyűjtés eszközlésére az alant irt 
utca-beosztással a következő urak fölké
rése határoztatott e l :

Erreth Kálmán és ifjú Erreth János, 
Alsó- és Felső-Malom és Sorház-utca; 
dr. Bodó Aladár és dr. Kónakv Kálmán, 
Megye- és Plébánia-u. és Plébánia-köz ; 
dr. Egry Béla és Németh József, Apáca-u., 
Sczitovszky-tér és Vörösmarthi-u.; Kindl 
József és Reeli György, Boltiv-köz, Ka- 
zinczy és K irály-u.; Blauhorn Antal és dr. 
Toldy Béla, Széchényi-tér; Jeskó Alajos 
és Pap Zsigmond. ( ’itrom, Deák és Kert-u.; 
dr. Bilim Béla és dr. Jobszt László, Mária 
és Mór-u.; Beberits Imre és Sziebcrth 
Nándor, Kis- és Nagy-Flórián, János és 
Bástya-u.; dr. Krasznay Miklós és Zsolnay 
Miklós, Ferenciek, Hunvady, (Jvár-ii. és 
Jókai-tér; Herberth János és Szautter 
Gusztáv, Kossuth Lajos-utca; Pintér J. 
és Worthoimcr Jakab, Hal-tér, Siklósi or- 
szág-ut (Mór-utcától a Buzatérig), Fiirdő-u.: 
Mazalv József és Háth Mátyás, Indóházés 
M ajláth-u.; Steril Károly és dr. Záray 
Károly, Irgalmasok-ii. és Majláth-tér; 
Szuly János és Zalay Mihály, Iskola, 
Káptalan és Szepesy-u.; Sirisaka Andor

és Várady Ferenc, Kálvária és Kapusvári-ii.; 
dr. Miltényi Miklós és dr. Xick Alajos, 
Kisfaludy, Perezed és Gábor-u.; Nendvich 
Andor és Haucli János, Kliinó, Radonuy 
és Bátory-ji.; dr. Mutschenbacher Viktor, 
dr. Perls Ármin, Lyeeum és Xepomuk-.i. ; 
Kovácsics János és Jankovits Hugó, Pálya- 
utca; dr. Gerecze Péter és Zavaros Pé’ er, 
Papnövelde-u.; Mihálovits Antal és Szvá- 
csek Mihály, Petrezselyem-u.; dr. Nemes 
Vilmos és Weiler N. János, Siklósi és 
Czinderi-u.; Disehka Győző és Kelemen 
Mihály, Teréz és Zrinyi-u.; Dollinger 
András és Hupprecht Nándor, Vásár-tér; 
dr. Ferenczy László és Kisaszondy József, 
Anna és József-utea.

A következők u.m .: Burghardt József, 
Eizner Dóczi, Graumann János, Germán 
István, Járányi József, Járányi István, 
Koncz András, Kasza Ferenc, Lili János, 
Nagy Gadó József, Papp József, Bozsits 
Sándor, Raus József, Skolnik Ferenc, 
Szelman Győző. Tiffenbacher Nándor, Vég 
András öreg, Vidákovits György a kővet
kező utcákban leendő gyűjtésre kéretnek 
föl, meghatalmazván őket, hogy magukat 
a szükséghez képest kiegészítsék s hogy 
az utcák beosztását maguk eszközöljék.

Ágoston, Ágoston-tér, Alsó-Balokányi, 
Alsó-Havi, Alsó-Piiturla, Antal, Battyáni, 
Barátin-, Erzsébet, Farkas-István, Fehér- 
váry, Felső-Balokányi, Felső-Havi, FelsŐ- 

! Puturla, Felső-Vámház, Ferenc, Gáspár,
[ Gründler, Halász, Harangöntő, Ilatház,
; Hegyalja, István, Károly, Katalin, Kis- 
i Boldog-Asszony, Könyök. Lánc, Légszesz- 
j gyár, Major, Mandula, Márton, Minden

szentek, Orsolya, Ó-temető, Pajta, Péter, 
Puclier, Bét, Sándor, Szikla, Szőlő-köz, 
Szőlő, Tettye-tér, Tettye, Zidina-környéke, 
Zsolnay, s a budai külváros esetleg itt 
föl nem említett utcái.

A következő urak, 11. m. :
Czirják Antal, Czirják Ignátz, Dob- 

szay Antal, Göbel Kálmán, Horváth Ko- 
kán György, Horváth <léza, Hartl Ferenc, 
Marschal N., Ott Márton, Ott Béla, 
Schmelczer Ferenc, Tamásv Ferenc, Wa- 
chai.er Károly azon fölhatalmazás mellett, 
hogy magukat a szükséghez képest kiegé
szíthetik s hogy az utcák beosztását ön
maguk eszközöljék —  a következő utcák
ban leendő gyűjtésre kéretnek föl :

Árpád, Alajos, Attilla, Bálics, György, 
Kaszárnya, Kis-Király, Kis-Gyüd, Kis- 
Kereszt, Kis-Hókus, Kórház, Makár, Mező-

nyergesek, órások, orvosok, rézöntők, ser
téshizlalda, sörárusok, sörgyár, sütők, 
szobafestők, férfi és nő szabók, szálitási 
üzletek, szatócsok, szíjgyártók, tejcsarnok, 
ügyvédek, zongora tanítók, vállalkozók, 
vargák és zsibárusok, —  nemkülönben a 
takarékpénztári jutalékok után fizetendő 
III. oszt. adó, —  végül pedig ; f. évi má
jus hó 30-án, ugyan délutáni 3 órától a 
nyilvános számadásra kötelezett vállalatok, 
egyletek és a bányatársaság adója fog 
megállapittatni. Pécsett, 1894. május hó 
15-én. Pécs szab. kir. város tanácsa.

Kossuth-szobor Pécsett.
A  pécsi „Kossuth-szobor" bizottság a 

következő fölhívással bocsátja közzé az 
aláírási ivek et:

.Emeljünk szobrot Kossuthnak !
Ez a hazafias eszme lelkesítsen 

most bennünket, ezen eszmének testté 
válása legyen a közel jövőben egyik 
legfőbb célunk.

Az ország szivében — Budapes
ten emelendő szobor költségei a 
magyar nemzet hálás érzésének ki- 
íolyásaként biztosítottnak látszik im
már, de illő és nemes dolog, hogy 
az uj Magyarország legnagyobb meg
teremtőjének a vidék gócpontjain is 
álljon emlék !

Lebegjen előttünk a szép tettek
ben a külföld példája, mely nagyjait 
minden nevezetesebb helyen meg
örökíti !

S ki tagadná, hogy hazánk dél
nyugati részének Pécs a legneveze
tesebb helye ?

Álljon tehát Kossuth szobra itt is !
Lelkesítsen bennünket most az 

a gondolat, hogy majdan látva a láng- 
lelkü és önzetlenségben páratlan nagy 
hazafit megörökítő szobrot: uj erőt, 
uj lelkesedést merítsünk sokat szen
vedett édes hazánk jólétéért és 
nagygyátételéért való küzdelemre !

A Pécsett létesítendő Kossuth- 
szobor gyűjtői veit a bizottság szét- 
küldte és ennek nevében és megbi-

—  Mit gondolsz, nem lehelne még 
helyrehozni ezt a hibát ?

Nem hiszem. Minden túlság ma
gában foglalja, vagy okozza a rosszat. 
Nem kellett volna a Mari szerencsétlen 
hóbortjának engedelmeskednünk. A temp
lomok építtetése, zárdák és szegények 
segélyezése koldussá tett bennünket s hol
nap, ha megütik a dobot házunk felett, 
elmehetünk mind a hárman koldulni.

Gábor hevesen ütött a szék karjára.
—  I)e nem megyünk. Sogitni kell 

magunkon.
- Régen meg kellett volna ezt ten

nünk, mosolygott Elek szomorúan. 
Most már késő. Mi soha életünkben nem 
nem dolgoztunk.

Dolgozunk ezután szólt Gábor 
egész tűzzel. —  A mi késik, nem múlik. 
Egy Tarczaly sem meg nem halhat gyá
ván, sem el nem ziillhet nyomorultan a 
szegénység miatt.

A fiatalabb Tarczaly meglepetten né
zett bátyjára.

De hát minő dolgot szántál te ne
künk, az ásót, kapát vagy talán a tollat ? 

kérdezte keserű gunynyal.
—  Az utóbbit felelte Gábor. 

Elmegyünk a megyéhez, szolgahirók le
szünk. alispánok, meg ki tudja, még fő
ispánok is lehetünk.

Elek föunakadt szemekkel nézeti 
bátyjára, s hangosan elnevette magát.

Valamivel több élettapasztalata volt, 
mint Gábornak, fiatalabb korában egyszer 
kedvet kapott az utazásra s oda barangolt 
a világban egy esztendeig; s a látás és 
tapasztalás egészségesebb gondolkozásmód
dal ruházta föl némi tekintetben, mint 
amazt.

Gábort sértette a kacaj s kedvetle
nül nézett öcscsére.

Ne haragudj —  felelt ez, észre
véve a szemrehányó pillantást, — de ti* 
sok tekintetben nem ismered az életet. 
Édes Gábor, mi sem szolgahirók, sem al
ispánok s legkevésbé főispánok nem le
szünk sohasem. Szegények vagyunk L a 
bor, nagyon szegények, ezen egyszerű ok 
miatt nem történhet meg ily alakban mun
kálkodás! vágyad.

—  De vannak barátaink, nagy nevű 
és állású rokonaink, igénybe veszszük 
azoknak a segítségét, közreműködését, 
hogy boldoguljunk.

Igen, ha egy vadászati kirándu
lásról, vagy egy fogat megvásárlásáról 
lenne szó, akkor igénybe vehetnénk ba
rátaink és rokonaink segítségét, de igy 
nem számíthat un k reájuk. A szegénynek 
nincsen barátja, a szegényt nem ismeri

Gábor remény veszetten sóhajtott föl, 
—  dohát mit tegyünk V Minő állásra le
hetne mégis legtöbb kilátásunk, a mely
hez nem kellene senkinek a segítsége V

Elek egykedvűen vállat vont.
-  Egyszerűen napdijasoknak kellene 

lennünk.
—  Soha! kiáltott Gábor szenvedé

lyesen s felugrott székéből. Izgatottan jár
kálni kezdett a szobában, s abba hagyták 
a beszédet. Gábor jött, ment hevesen a 
szobában s Elek tenyerébe hajtott fejjel 
ült helyén.

Egy idő mulva Gábor megállt Elek
előtt.

—  Öcsém ! szólt hozzá dúlt arc
cal mégis egyetlen mentő eszközünk 
marad, —  a h a lá l!

—  Nem ! - - felelte Elek szelíd ha
tározottsággal, nem halhatunk meg 
Mari miatt. Hogy pedig egyikünk meg
haljon, a másikunk meg éljen, hogy az 
egyik boldog legyen, a másik meg szen
vedjen, ezt az egyenetlenséget régen elve
tettük mi magunktól, bátyám ! mi mindig 
szerettük egymást s szeretni fogjuk ez
után is.

—  Igazad van! sóhajtott föl Gá
bor vad fájdalommal s elvetette magát 
újra előbbi helyére.

A kályhában az utolsó darab üszőksenki.



.Pécsi l'jság" 1894. május is.

szél. Mikilis, Xvil. Iláczvúros, Hadnics, 
Hókusalja. Kókús. Sáucz, Sziccti orszáizut. 
Tábornok, Tábori, Vilmos, Vitás, Xavér 
Is a szigeti külváros esetleg itt föl netn 
sorolt utcái. 1

Dr. Rónak*  Ká lm án

HÍRROVATUNK.

A ..Pécsi Dalárda- fiumei útja. Á l 
talános lehangoltságott okozott Beesett az 
:i hitU*i:, merev, sőt valljuk meg őszintén, 
az a visszataszító modor, melyben a„Pécsi 
I »alárda“ a fiumeiek, illetőleg az országos 
dahiregyesület részéről Fiúméban részesült.
A mi dalegyesületünk hírneve, legyőzhet- 
lensége és magas fölülemelkedése a többi 
dalegyesület fölé az irigység érzetét éb
resztette föl, legkivált a „Hildái I hilárdá"- 
ban, mely mint az ország központjának 
dalegyesülete nem bírta tovább cl szén- I 
vedni, hogy egy vidéki daltestület őt liir- , 
ben, tekintélyben és dicsőségben fölül- j 
múlja. Közönséges intrikákra szövetkezett i 
a központi bizottsággal, mely a budai da- , 
Járdának hű szövetségese, hogy megtépje 
dalegyesületünk hírnevének koszoruzott 
zászlaját: a központ által megnyerte e ; 
célra a fiumei dalegvesületet is, mely a 
budai dalárdának egyik előbbi látogatása | 
idejéből jó barátja és ezen egyesült intrika , 
következménye volt. hogy mindent meg- I 
tettek, hogy a dalárda ne is menjen 
Fiúméba, hogy ott ne énekelhessen, hogy • 
tudomást se vehessenek róla. hogy, mint ' 
:{<» év óta mindig, ma sincs dalegyesület j 
az országban, mely megközelítheti a mi 
dalárdánkat! Ha ez nem állana és a ténye- S 
zök ezt nem tudnák, miért lett volna az : 
az aknamunka, melyet dalosaink ellen 
Budapesten és Fiúméban kifejtettek. Az ! 
aknamunka megtermett'* gyümölcsét, de i 
az országos daláregyesiilelnek. melyet a ! 
pécsi dalárda segíti •tt nagygyá tenni, meg ■ 
fogja ingatni létalapját. Hódért kibuktat- I 
ták a juryból: de belátva e nagy hiba 
következményeit, másnap egyhangúlag vá
lasztották meg, azonban már késő volt, a 
sérelem megesett és ezt jóvá tenni nem 
lehetett. Batthyányi Lajos gróf, fiumei kor- I 
mányzó azért jelent meg az ismerkedési 
estélyen, hogy a mi dalárdánk énekében 1

is kialudt, egyiknek sem jutott eszébe 
újra föléleszteni a tüzet. Kis idő múlva a 
lámpa világa is utolsót vergődött, mint a 
haldokló teste s a két Tarczaly a sötétben 
maradt.

Nem vették észre. Se nem láttak, 
sem nem hallottak, csak időnként valami 
fuldoklásszerii sóhaj hagyta el ajkaikat.

Négy óra felé (tábor elszorult hangon 
megszólalt:

—  Klek, mennyi fizetése van egy 
dijunknak ?

- Harminc forint hangzott a 
tompa válasz.

(tábor fönnhangon gondolkozva, hal
kan számlálta: Harminc, két embernek 
hatvan forint. Kzelőtt tiz évvel a lová
szomnak adtam ilyen fizetést.

Bont öt órakor, a hogy elhangzott 
az óra ütése, (tábor fölállt, gyertyát gyúj
tott s oda ment Klek elé.

- Klek 1 —  szólt megfogva testvére 
kezét dolgozni fogunk havonta harminc 
forintért. Legyőzzük a magunk büszkességét 
s élni fogunk húgunkért. A világgal és 
annak előítéletével nem fogunk törődni. 
Megvetjük azt.

- Kunéi nem tehetünk okosabbat 
—  felelt Klek s a testvérek szenvedélye* 
sen ölelkeztek össze.

KVönvörködjék, de e |»Vsi dalárda a Ke
ndéin megtörténte után kivonta masat 
mind n nyilvános szereplésből es ezzel a 
dalünnepély művészi színvonala tetemesen 
alászállott. A fiumei dalegyesület elnöke, 
Berghofer igazgató, később pedig Lung 
(ivörgy, az országos daláregycsület elnöke, 
ki mint ilyen a budai dalárdának is tagja, 
sietett fölkeresni a pécsi dalárda elnökei, 
Aidinger János polgármestert, kérve őt, 
ne tekintsék a történteket sérelemnek és 
elégedjenek meg az elégtétellel, melyet 
mindenki megadni iparkodott, de a mi 
polgármesterünk szokott őszinteségével ki
jelentette Lungnak, ..hogy a pécsi dalárda

jelent
mi magyarán annyit 

kilep az orszá-
és jövőben tar

tózkodni fog minden oly testülettel való 
közösségtől, mely irigy szemmel nézi egyik 
dalegyesületnek jól kiérdemelt dicsőségét 
és erőnek erejével a budai dalárdának 
akarja a dicsőség pálmáját nem kizá
rólag a művészet és tudás erejével, ha
nem csel és intrika segélyével megsze
rezni. Ám legyen övék a dicsőség. Kö
zönséges népdallal versenyzett a b u d a i 
d a I á r d a és, amint az előre meg 
volt állapítva, neki is jutott az első dij, 
melynek értékéből a történtek sokat, sokat 
levonnak. A  pécsi dalárda példáját követni 
fogja a kitűnő egri daloskör is, mely szin
tén kilép az országos daláregyesületből. 
Akkor azután a budai és a debreceni da
lárdák ölelkezhetnek és osztozkodhatnak 
a dicsőségen. Nem fogja babérjaikat senki 
sem megtépni. Mi a teedöje a pécsi 
dalárdának a történtek után. arra legkö
zelebb lesz alkalmunk bővebben utalni.

Bertalan vezérőrnagy két hóra terjedő 
szabadságolása alatt Sehlippenbach István 
gróf dandárparancsnok vezérőrnagy vette át.

Hymen. Gnmbauni Sándor dr. dár
dai orvos eljegyezte Kadisch Stefánia 
kisasszonyt. M enni Lajos dr. Baranyamegye 
tiszti főorvosának unokabugát Pozsonyból. 
—  Székely  Kde dr. pécsi ügyvéd eljegyezte 
özv. Neugelmuer Adolfné uj-szivaci földbir
tokosnő leányát, Heginát.

A belügyminiszter hozzájárult a városi 
törzstőke-visszafizetések tervezett reform
jához. K szerint a város tulajdonát képező 
törzstőkéből gvümölcsöző befektetések re 
fölvett 208,714 fit előleg évi 847*2 frt 81 
kr. összeggel fog törlesztetni: ellenben a 
nem jövedelmező befektetésekre és költ
ségekre előlegezett 400,002 frt Hl kr. f. 
évi januártól számítandó 48 év alatt fog 
visszafizettetni olyként, hogy a f. évtől 
számítandó 0 évben évi 2200 frt 58 kr., 
a következő 0 évben ez összeg kétszerese, 
a következő 0 évben háromszorosa és igy 
tovább emelkedő arányban téríttetik vissza 
a végleges törlesztésig. A miniszter hang
súlyozza, hogy csakis a város szorult 
anyagi helyzetére való tekintettel egyezik 
bele ez uj törlesztési módba, azon kikö
téssel, hogy az szigorúan botartatik és 
változás alá nem kerülhet. Kgyuttal figyel
mébe ajánlja a városnak, hogy a törzstőke 
jövedelnieztetése céljából jobb volna állami 
értékpapírokat vásárolni és az e tárgyban 
hozandó határozatról elvárja a közgyűlés 
jelentését.

A főjegyző betegsege. Majorossy 
Imre városi főjegyző, ki több mint egy 
hete fekszik belogen, már annyira jobban 

| van, hogy az időközben fölszaporodott 
j hivatalos ügyek elintézését holnap pénte

ken ismét megkezdheti. Betegségének ideje 
alatt Nendtvieh Andor I-sö aljegyző he
lyettesítette.

yek es gyenge elmejüek
Ma a belügyminiézterium 
F rim  .1. dr., a hülyék állami inté- 

igazgatója Pécsett a polgár

mesterhelyettesnél és előkelőbb orvosaink
nál tisztelgett, hogy azokkal egy Pécsett 
fölállítandó hülyék intézete tárgyában ér
tekezzék. A belügyminiszter ugyanis a 
jövő évi költségvetésbe Czicrer Kornél dr. 
osztálytanácsos és egészségügyi előadó 
indítványára nagyobb összeget vett föl, 
hogy Magyarország különböző vidékein az 
országos hülyék intézetének 10 fiókját 
állítsa föl, hol a vidék hülyéi és gyönge 
elméjű gyermekei ápolást és iskolát talál
janak, mely elmebéli fogyatkozásaikat 
alapos orvosi kezelés és szakszerű taní
tással hozza helyre. A kormány a városok
tól csak a szükséges helyiségek átengedé
sét kéri, a berendezés költségeit pedig maga 
födözi. Tekintetbe* véve, hogy Magyar- 
országon 22000 hülye van, mindjárt ki
tűnik, mily kiváló fontosságú és huma
nisztikus szempontból rendkívül áldásos 
ezen hülyék intézetének fölállítása és 
azért nem is kételkedünk abban, hogy a 
város szívesen veendi a kormány ajánlatát, 
hogy a város és vidékünk szánalomra 
méltó hülyéi nevelés és gyógykezelés által 
a társadalomnak legyenek visszaadhatok. 
Frim dr. péntek estig városunkban idő
zik és a „Vadember** szállóban föltalál
ható. Minden hozzá érkező kérdezőskö- 
désre legnagyobb készséggel adja meg a 
kívánt fölvilágositást.

Sikkasztó végrehajtó. Tegnapi la- 
púnkban már közöltük, hogy a pécsi tör- 
vényszék körözvénye következtében Vi
tái vos Imre volt pécsi bírósági végrehajtó 
a budapesti rendőrség által letartóztattatok 
Tegnap szállították be Vitályost a pécsi 
kir. ügyészséghez és a vizsgálóbíró Kerese 
Miklós már ki is hallgatta Vitályost az öt 
terhelő bűncselekmények tárgyában. Vitá
lyos ezelőtt egy  évvel feleségét és 6 
gyermekét hagyván vissza 8 vagy io 
behajtott követeléssel közel iooo frt össz
értékben megszökött Pécsről. Családját 
oly nyomorban hagyta hátra, hogy az 
iskolás gyermekek gyűjtést rendeztek a 
kis Vitályos gyermekek javára, hogy azok 
folytathassák tanulmányaikat. Vitályos va
lamennyi bűncselekményt illetőleg teljes 
beismerésben van és bevallotta, hogy az 
elsikkasztott pénzt a lutrin vesztette el. 
Klfogatásánál több reskontót találtak nala.

-  Pécsiek Itáliában. Lassanként haza- 
szállinkóznak a fiumei dalünnep alkalmá
ból oda rándult földjeink, kiknek nagyobb 
része nem elégedve meg, hogy az Adria 
gyöngyével kötötte meg az ismeretséget, 

j bel jebb hatolt Itália kék ege alá és tapasz
talatokban gazdagodva,pénzben megfagyva 
fognak hazaérkezni, vagy érkeztek már 
jobbadéra városunkba vissza. Ma reggel 
tért haza Pnlcz Imre kir. táblai bíró 
Á gh  Tűnőt dr. tanár kíséretében, kik 
Adelsbergben a barlangot nézték meg, 
Kiss  József tanár nejével, Koharies N. Já
nos nejével, kik az adclsbergi cseppkő- 
barlangot és Triesztet látogatták meg, to
vábbá Lenkei Lajos, Hakseh Lajos, a 
„Pécsi l ’jság" szerkesztői és Körösi Hen
rik tanár, kik Velencét járták be, niig 
velencei utitársaik, Aidinger János kir. 
tanácsos, Szautter ( iusztáv ügyvéd és neje 
és nővére, özv. Haideckerné Velencéből 
Milanóba, Hennába, Florenzbe és Bolog
nába utaztak, hóimét hétfőn reggel térnek 
Pécsre vissza. A társaság másik része, 
névleg HolTer Károly és neje, Schlauch 
Paula kisasszony nyal Velencéből Triesztbe 
illetőleg Pólóba utaztak, hóimét Pécsre 
térnek vissza, inig Szigriszt Lajos Bélából 
Metkovicsba, a dalmát tengerpart meg
szemlélésére. Metkovicsból pedig Mustáron, 
Serajevón át tér városunkba vissza. Kep- 
zelhető, mily kellemes a messze vidékeken 
a találkozás és viszontlátás öröme. A deb
receni dalárda testületileg indult tegnap 
Velencébe és e célból külön hajót bérelt, 
melyen 200 személy tette meg az utat * 
világ legérdekesebb városába. A Pécsi
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legjobb rendben ment egész addig, inig azon rágalmat, mintha a kormány a hir- 
a /solnay-féle gyár elé érkeztek, hol lapokkal kereskedett volna, mire a ház 
Benczenleitner byeikhjenek hátsó kereke
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Dalárda itt föl nem sorolt tagjai és az 
azokkal Fiúméba rándult hölgyközönség 
megelégedett Fiume ismeretségével és on
nét egyenesen Pécsre tért vissza.

— A kömivesek sztrájkja még mindig 
tart és semmi jel sem mutatt arra, hogy 
egyhamar meg szűnjék. Munkáskezek nél
kül állanak az épülő félben levő paloták 
és lakházak az egész városban, mert ki
vétel nélkül minden építő mesternél sztráj
kolnak a kömivesek, kik a mai napig egy 
hajszálat sem engedtek túlhajtott követe
léseikből s viszont a munkadók sem mu
tatnak legkevesebb hajlandóságot az egyez
kedésre, meglevén győződve, hogy saját 
érdekeik veszélyeztetése nélkül a munka
bért följebb nem emelhetik. Schlauch 
Imre építész, kinél a napszámosokat leszá
mítva, 200 kömives van állandóan foglal
koztatva mint értesülünk bevárja még 
ennek a hétnek a végét, és ha azután 
sem állanak munkába emberei, úgy elho
zatja azt a körülbelül 200 főnyi munkás 
csapatot, mely a vidéken rendelkezésére 
áll. A  magunk részről nagyon kívánatos
nak tartjuk, hogy a jelenlegi indokolatlan 
sztrájk mielőbb véget érjen, mert komo
lyabb összeütközéstől tartunk arra az 
esetre, ha az idegen munkás elem Pécsett 
nyerne foglalkozást és a helybeliek kere
set nélkül maradnának. A  sztrájkolok ed- 
digelé kifogástalanul viselkedtek és semmi
nemű rendőri beavatkozásra alkalmat nem 
adtak.

Egy tűzoltó halála. Vukász János, 
a városi önkéntes tűzoltók egyik legbuz- 
góbb tagja meghalt ma reggel 28-ik évé
ben. Hetekkel ezelőtt meglőtte véletlenül 
egyik kezét és ö a sebet elhanyagolta. 
A gyógyulás nem akart sehogy sem be
következni, végre is vérmérgezés állt be 
és a derék tűzoltó a kórházban, hova az 
utolsó napokban szállíttatott, meghalt.

Halálozás. Balázs Lajos iparos meg
halt 24-ik évében.

A legmagasabb és legkisebb főnye
remény. Fortuna istenasszonya határozottan 
városunk felé fordította mosolygó arcát. 
Alig múlik el év, hogy egyik-másik sors
jegy főnyereményét ne pécsi vagy kör
nyékbeli lakos ütné meg. A pécsi bank
házakban vásárolt sorsjegyek kegyeltjei 
Fortunának. A múlt évben lítMUMHt forint
nyi főnyereményt fizetett ki S ch a p r in g e r  J .  
pécsi bankháza és ma ismét abba a hely
zetbe jutott, hogy egy 1:20.000 forintos 
főnyereményt utalványozhat ki. A szeren
csés nyertes előbb is már kedveltje volt 
a gazdagság istenasszonyának, a mennyi
ben S p itze r  Márkus vagyonos ember, föld- 
birtokos, megyei virilista, közkedvelt em
ber a vidéken és a siklósi társadalmi élet 
egyik előkelő tényezője. 1877-ben vásárolta 
Schapringernél a magyar nyereinényköl- 
esön 4138 sorszámú 'la számú sorsjegyét, 
melyet az e hó lö-iki húzásnál 120,000 
fi tos adómentes főnycreménynyel húztak ki. 
Hz az ötödik sorsjegy, mely a Schapringer 
cégnél főnyereményt csinált. Tudvalevő 
dolog, hogy az Ulhnann  M. Károly bank
háznál is több főnyereményt ütöttek meg 
az utóbbi években és ebből kiviláglik, 
hogy alaptalan a mi vidékünk panasza, 
hogy elfordult tőle a szerencse. Csak az a 
baj, hogy ritkán éri azt. aki igazán reá 
szorult. Frdekes, hogy az e hó lő. húzás
nál a magyar nyeremény-kölcsön legki
sebb nyereményét is, Ilit) forint értékben 
Pécs tt csinálták meg. A szerencsés nyerő 
azonban nem igen akar szerencséjének 
örvendeni.

A bycikle-sport áidozata. He ne zni- 
Iritner Sándor pécsi cukrász és l  Tállá 
Ferenc órás tegnap délután egy nagyobb- 
szabásu bycikle tourt tettek meg, miköz
ben Siklós s több községet érintettek. 
Késő este jöttek haza a kirándulásról. 
Cyönyörü holdvilágos éj volt, minden a

megcsúszott és Bencenleitncr a kerékpár
ról oly szerencsétlenül esett le, hogy bal 
lábának szára, közvetlenül a csukló fölött 
eltörött. A szerencsétlenül járt sports- 
mann-t kísérő társa a közelben levő gyári 
porta épülethez vitte be, hol éjjeli ‘ két 
óráig kellett várakoznia, inig a telefon 
utján kért kocsi megérkezett. Lakására 
vitetvén, Johann Béla drt hivatták, ki az 
eltörött lábat helyreigazította, Úgy 10 
hétig kell majd a bycikle-sportnak nemes 
élvezetét nélkülöznie.

—  A Lakits-laktanya ügye. A belügy
miniszter jóváhagyta a városi közgyűlés 
azon határozatát, hogy a honvéd huszár- 
ság elhelyezése céljából a Lakits-laktanya 
újraépítésére és alakítására 106 ezer 966 
frt 41 kr kölcsönügyletet kötött a Mgy. 
kereskedelmi bankkal, egyúttal a fölterjesz
tett tervekre műszaki észrevételeket tett 
lényegtelen módosításokat rendelvén el.

Színház, irodalom, művészet.
*% Konti „Suhanc’-a volt tegnap a 

műsoron és az előadás, melyben láttuk, 
egyike volt a legjobbaknak. A darab csak 
úgy sziporkázik az élénkségtől és a fülbe
mászó zene szépen előadva nem téveszt
hette el a hatást. A címszerepben Kaposi 
Józsa nagy hatást ért el. Olyan csinos, 
pajzán és jóhangu nyomdász-suhanc volt, 
hogy no ! Fgyik munkatársunk nyomban 
ki is jelentette, hogy ha a „Pécsi Újság- 
nyomdájában is ilyen enni való szedő- 
gyerek volna, mindjárt szorgalmasabban 
írogatna ő is és ajánlotta a szerződtetést. 
De hol van még a mi nyomdánk ettől?! 
De félre a tréfával. Kaposi .lózsa suhanva 
sikerült alakítás. Tűzzel és „sikkel- ját
szott, csinosan énekelt; dalait megujrázták 
(kapott értök két szép csokrot és tömén
telen tapsot) és csapongó jókedve fölvilla
nyozta az összes partnereket, kiknek mind
végig ő volt a keresett központjuk. Szépen 
énekelte Juhász Ilona F.lizt, kinek gyö
nyörű szerelmi dalát, melyet e széphangu 
művésznő elragadóan énekelt, szintén meg- 
ujráztatták. A közönség visszafojtott lé- 
lekzettel nyelte az olvadó hangokat és 
igazán hálásak lehetünk, hogy a művésznő 
az unszolásnak engedve, még egyszer el
énekelte azt. Megvalljuk azonban, hogy 
bár a szép énekért elismeréssel vagyunk, 
ez ismétlést nem helyeseljük. A ki ezt a 
szép és nehéz dalt mégegyszer akarja 
hallani, az várja be, inig újból adni 
fogják a „Suhanc'-ot. —  A magas C 
nem kupié, - melyet csak úgy lehet 
kirázni a mellényzsebbül. Juhász Ilon 
ugyan kivágja io-szer is, hanem azért: 
hozzuk be azt a szokást, hogy nem ismét
lőnk csak kuplékat. — Igen jó volt Kassai 
az öreg tábornok, cs K á lla y  Lujza Mo- 
rénné csekély szerepében. Polgár Bizot-ja, 
Dczséry Durand-ja, Bodrog/iyne Meunier- 
né-je ismert kitűnő alakítások. Nagy Imre 
Kniilt adta, az ének-részben is fogyatéko
sán, játéka pedig nagyon tétovázó volt. 
Megemlékezünk még Fodor Ilonáról, ki a 
dajkát énekelte csinosan. Tetszetős szín
padi alak ; kár, hogy nincs alkalma több
ször föllépni. Cs- -a.

TÁVIRATAINK.
A  fő v á ro s i h ír la p  botrány.

Budapest, május 17. (A „Pécsi Újság- 
eredeti távirata.) A 
megnyittatván, napirend 
belügyminiszter még egyszer visszautasítja

áttér a napirendre.

A  h á zassá g jo g i v ita a k é p v i -  
se löházban .

Budapest, május 17. (Eredeti 
távirat.) A képviselőház a belügymi
niszter fölszólalósa után napirendre 
térvén, megkezdődött a főrendiház 
nunciurnának tárgyalása a házasság- 
jogi javaslat ügyében. Wekerle mi
niszterelnök kijelenti, hogy nincs 
kérdés, mely oly érett volna a ren
dezésre. mint nálunk a házasságjog. 
A közvélemény évek óta követeli e 
rendezést és a főrendiházban nem 
mondtak oly érveket a reform ellen, 
mely a kormányt álláspontjában meg
ingathatná. A  kormány radikális 
megoldást akar, itt opportunizmusnak 
nincsen helye, ü  és minisztertársai 
korábbi álláspontjuk mellett megma
radnak (hosszantartó éljenzés) és in
dítványozza, hogy a képviselöház a 
már elfogadott házasságjogi javaslat 
mellett maradjon meg és azt a fő
rendiháznak azon fölhívással küldje 
vissza, hogy azt ismét fontolóra vegye 
és elfogadja. (Hosszantartó tetszés.)

Justh (iyula kijelenti, hogy párt
ját a főrendiház magatartása nem 
lepte meg, mert annak szervezete a 
parlamentárizmusnak nem felel meg. 
Pártja mindig követelte a főrendiház 
reorganizálását. Az egyházpolitikai 
reformok mellett ö és pártja most 
még jobban megmaradnak és a mi
niszterelnök indítványát elfogadja. (Él
jenzés.)

Apponyi Albert gróf kijelenti, 
hogy a javaslatot nem akarja a napi
rendről levétetni, de kívánja, hogy 
módosítsák azt. Az udvari méltóságok 
és Cziráky Béla külügyminiszteri 
osztályfőnök csak alkotmányos jogai
kat gyakorolták és nem felsőbb be
folyásnak engedtek. () különben min
dig híve volt a hivatalnoki független
ségnek. () is kívánja a főrendiház 
reformálását, de Írjanak ki u j válasz
tásokat és kérdezzék meg a nemzetet. 
Midőn e házat választották, nem volt 
szó a kötelező polgári házasságról 
(élénk ellentmondások jobbról.) Egyet
len ut a kibontakozásra : a compro- 
missum. Határozati javaslatot terjeszt 
be, mely szerint a kormány fölhiva- 
tik, hogy a házasságkötés kőtelező 
formáját ejtse e l! (Óriási lárma, el
nök az ülést fölfüggeszti.)

Kullmann János Szepes-Szombat 
képviselője elfogadja a miniszterel
nök javaslatát. Szilágyi Dezső igaz
ságügyminiszter kijelentése szerint 
Apponyi fölfogása nem áll a nép- 
képviseleti elv alapján. A két ka- 

1 mara-rendszer elve az, hogy a pri- 
I vilegiumokon alapuló főrendiház a 

nemzet akarata előtt meghajoljon. 
A kompromissumot politikailag hely- 

i télénnek tartja.
képvi8előhá/. ülése j 

előtt Hieronymi
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Lélekemelő ünnepély folyt le a 
budapesti első leánykiházasitó egylet újpa
lotájában a folyó hó első napjaiban. A zár- 
követ tették le azon épülethez, melyet az 
egylet a Teréz-köruton, három utcára néző 
homlokzattal emeltetett. Az egylet előkelő 
állását és kipróbált közhasznú voltát eléggé 
bizonyítja az a körülmény, hogy az ünne
pélyen a székes főváros vezérférfiai : Ger- 
lóczy Károly és Márkus József polgármes
terek, a Lipót és Erzsébet-város országgyű
lési képviselői: Mezei Mór és dr Morzsányi 
Károly számos más kitűnőséggel együtt 
megjelentek. Az ünnepélyt dr Reich József 
igazgató nyitotta meg, kinek bevezető szavai j 
után küldöttség hozta a terembe Schwartz | 
Ármin elnököt és dr Wittmar. Mór tartott 
az egyesület öl évi, folyton erósbödő mű
ködéséről felette érdekes beszédet. Az em
berszeretet nemes érzelme a legerősebb véd- 
bástya a század végének fenyegető rémei, 
a socialismus és anarchizmus ellen. Az első 
budapesti leánykiházasitó egylet e nemes 
cél szolgálatában, a boldogság terjesztésé
ben futotta meg eddigi pályáját s gazdag 
múltja kezeskedni fog egy még 
vőért. Az ünnepi beszéd után 
a Hóna József szobrász által 
vészi zárkövet az épületbe s ekkor általá
nos nagy érdeklődés közt a székes főváros 
polgármestere, Gerlúczy Károly kir. taná
csos emelt szót. A polgármester köszönetét 
mondott az egyesületnek a főváros nevé
ben ezen kiváló közhasznú intézet léten- I 
téseért, a melynek párját nem leljük a ha- i

zában. A közszolgálatban eltöltött hosszas 
és sokoldalú tevékenységének emlékei közt 
örömmel őriz egy kis emléket, azt t. i., hogy 
ő volt, a ki 30 évvel ezelőtt, mint Pest 
város hatóságának egyik jegyzője, az első 
budapesti leánykiházasitó egylet alapsza
bálytervezetét felülvizsgálta és a város ha
tóságának jóváhagyás végett előterjesztette. 
Örömmel emlékszik erre, mert az akkor 
elvetett mag kikelt, az ö szemei előtt nőt1 
a fa nagygyá, s árasztotta jótékony gyü
mölcsét ezrekre és ezrekre. Az egylet saját 
ereje, saját munkássága által évtizedről- 
évtizedre nagyobb sikereket ért s ma j"l i 
esik szólónak konstatálni, hogy megeléges- J 
sel tekinthetnek vissza az egylet vezetői a ! 
megfutott pályára s ama nagy közgazdasági j 
missióra, a melyet az egylet betöltött s be- I 
tölteni a jövőben is hivatva van. A polgár- | 
mester szavai általános lelkesedést keltettek. ) 
Reich József köszönetét mondván úgy Ger- 

urnak, mint a többi je- 
szives megjele- 

sikerült szép 
egyesület, mely | 

hazában, mely a kül- 
alapult, igen szilárd hely

zetnek örvend s midőn az elnökség és igaz
gatóság köszönetét érdemel működéséért, 
az egyesület a nagy közönség ügyeimét is j 
a legnagyobb mértékben megérdemli.

Felelős szerkesztő és kiadó tulajdonos 
L E N K E I  L A J O S .

A -Pécsi Újság* nyomdája. J

szebb jö- 
beillesztették 

készitett mű-

lóczv polgármester 
len volt előkelőségeknek a 
nésért, a minden tekintetben 

i ünnepély végett ért. 
első volt a magyar 
csönösség elvén

i  l i g v i z i y ó i y i É z e !
az Engel-féle fürdőben

a tudomány újabb vívmányai szerint fölszerelve 
v illam o z& s, m & siag a  é l  v il la m o s  g y ó g y 
fü rd ő k k e l (a másságéban jártas személyzettel >

syán idénye m ír kezdetét vette.
Az intézet 12 évi fennállása óta kezelt betegek 

kimutatása szerint legjobb sikert eredményezett Ideg-- 
bant&lm akn&l, névszerint: hvsteria. neurasthev.ia, 
ncuralgia, különféle hüdések, gyengeségi állapotok s 
cgyéhb gerinc s könnyű idcgbántalmnknál. továbbá 
mindennemű férfi cs női bajoknál, vérszegénység és 
sápkornál, gyomor, bél- cs tüdőhurutnál, csúzos és 
köszvenyes betegségeknél, valamint a különböző szer 
vek vérkeringési bajainál, gyakori fejfájás, álmatlanság, 
szédülés és szívdobogás, mcllszorulás (asthina), idült 
székrekedés stb.

Felvétel és orvosi rendelés Széchcni-tér 2-ik 
szám, 11 - 3-ig.

Dr. LO EW Y LIPÓT orvos.
Levelekre szívesen válaszoltatik. 4049

siklósi ország út 20-ik 
sz. alatt azonnal kiadó.
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K I L L E U K Ó Z A
divatárusnő.

diis fölszerelésben a legelegánsabb párisi és bécsi kalap-

modellek a legjntányosabb árakon kajiliatók nálam.

X T ' & g y  v á l á s á t  é l e  |

gyermek - kalapokban, negligé- és nta/.ó kalapokban, jf
g

Megrendelések pontosan és Ízlésesen eszközöltetnek. 

Számos megbízást kér mélv tisztelettel

3 8
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\  an szerencsénk a n. é. közönség b. tudomására hozni, hogy

PécsGti, úMornápt SG-it nám alall
levő üzletünket újonnan berendeztük. Az európai fővárosok legnagyobb kocsigyáraiban több év lefolyása 
alatt e szakmába vágó oly tapasztalatokat szereztünk, hogy tisztelt megrendelőink teljes megelégedését 
kiérdemélhetn i remélj ii k.

Törekvésünk oda irányul, hogy a n. é. közönség és a megrendelők bizalmát teljesen elnyerjük 
és ajánljuk jótállás mellett

raktáron levő te sz  kocstjaintat a leijatányosatit} aratón.
K i v á l ó  t i s z t e l e t t e l

I L a n d e s z  X Z a - s z x a o s  ZTá n o s ,

kocsigvártók.

’XXXXXXXXXVOCXXXXXXXXK<XX‘X!XIXI>>OOOOOOC<;OOOCXX)<XXX50Cy

n
eüa

EB
icaa

szállt tárgyuk szállott gyári árak szerint nagy választékban, rendkívül Ízléses 
kivitelben, valódi ezüst és eliina ezüstből

5 Intól 20 Írtig

F e l s z o l g á l ó  t á l e z á k  m a j o l i k a b e t é t t e l ,
aastali állványok*

kt ovéikostn ak, gyümölcstar' ók, étszerek stb.
a Iegjutányosabban beszerezhetők

SCHÖNWALD IMRE .SrtL,.,.,,,
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M  Uri nyakkendők nagy választékban, mélyen leszámított árakon. Rí
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