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Állásfoglalásunk.
„Helyzet veszedelmes, bukás le

hetséges, döntés holnap.** így szól 
távirati értesülésünk, melyet beavatott 
forrásból tegnap az esti órában kap
tunk a fővárosból.

A távirat elég lakónikus és elég 
érthető. Tudósítónk nem a költséget 
akarta kímélni, hanem a felesleges 
szószaporitást kerülte. De klasszikus
nak mondható egyszerűsége föltűnően 
jellemzi a politikai helyzetet, melyről 
nagy hiba lenne azt gondolni, hogy 
az csak Magyarországra vonatkozik. 
Ez a helyzet ma már az egész osztrák
magyar monarchiát érdekli, sőt tovább j 

menve : a hármas szövetséget és igy I 
a világpolitikát is !

Az előadottakból immár kétség
telen, hogy nagy események előes
téjén vagyunk. A válság, mely már | 
több, mint egy hét óta húzódik, a mai j 
nappal véget fog érni. Nekünk az a i 
reményünk — országunk jól felfogott | 
érdekében hogy a válság úgy a
Wekerle-kormányra, mint a szabad
elvű pártra és a benyújtott javasla
tokra kedvező megoldást fog nyerni. 
Nem lehetetlen azonban, hogy e re
ménységünk csalárdnak bizonyul és 
hogy a Wekerle-kormány, nem érvé
nyesíthetvén programmját és törvé
nyes hatáskörét, beadja lemondását.

amivel, ha király Ö felsége támoga
tását nem sikerül teljes mértékben 
kivívnia, kénytelen is lesz.

Ma már azon a ponton állunk, 
az események odafejlődtek. hogy e 
lemondás bekövetkezése inkább várható, 
l’gy látszik, hogy a császári udvar 
cselszövényei erősebbek voltak, mint 
a magyar nemzet hivatott szószólói, 
kiknek kormányon maradása ily mó
don lehetetlenné vált.

A dolgok mai állásában, midőn a 
válságról csupán bizonytalan hirlelé- 
sek vannak forgalomban, csak hozzá
vetőleges politikát űzhetünk. Annyi 
kétségtelennek látszik, hogy a harc, 
melyet a magyar kormány most vív 
Becsben, nem csupán az egyházpoli
tikai reformokért vivatik. hanem a 
magyar nemzet törvényes befolyásáért 
is. Kétségtelennek látszik továbbá, 
hogy a Wekerle-kormány a kompro
misszumok felé csalogattatik. hogy 
találjon megegyezést a főrendiházi 
ellenzékkel.

Semmi úgy nem bizonyíthatja, 
hogy mennyire imparlamentáris ezen 
az országra fölkényszeritett válság, 
mint a kompromisszum hangoztatása. 
Hogyan léphessen kompromisszumra 
a kormány, midőn az ő kezét kötve 
tartja a képviselőhöz által megszava
zott javaslat, melyet ő egész terje
delmében érvényesíteni köteles ? Ho

gyan lehessen kompromisszumra lépni 
a förediházzal, midőn a főrendiház 
elvetette a javaslatot ? És kivel lép
jen a kormány kompromisszumra ? 
Hiszen a főrendiházban nincs szerve
zett ellenzék. Avagy talán (") felsége 
kormányának szervezett ellenzékéül 
tekintendők Őfelségének udvarnagyjai 
és a magyar kormány előterjeszté
sére a király által kinevezett fő- 
papok ?

Hogy e téren a megoldáshoz 
közeledni lehessen, okvetetlen szük
séges. hogy a főrendiházi többség 
fogadja el általánosságban a bázas- 
* ágjogi törvényt és a részleteknél 
tegyen módosításokat, melyeket még 
senki sem ismer és épen ezért elfo
gadásuk is bizonytalan. De föltéve, 
hogy a főrendiház elfogadja, hol a 
biztosíték arra. hogy e változtatáso
kat a képviselőház is elfogadja, mely
nek többségéhez az ellenzék is igen 
tekintélyes számarányban járult.

A kik tehát kompromisszumot 
akarnak, azok első sorban lehetetlent 
akarnak, másodsorban megcsufolják 
a parlamentárizmust, minek ódiumát 
egy oly parlamentáris kormány, mint 
a Wekerle-kormány magára nem 
veheti.

A Wekerle-kormány előtt nincs 
is más ut. mint eddigi szigorúan al
kotmányos és kifejtett álláspontjához

A „PÉCSI ÚJSÁG * tárcája.

Egy különös hangverseny.
(A  „I’ tcs i L'jság" eredeti tárcája.)

Van egy derék kollégám, kivel na
ponkint szívom az iskola poros levegőjét. 
Mindketten azon halandók közé tartozunk, 
kik kevés fizetés és kevés elismerés mel
lett az Isten kegyelméből hivatva vannak 
ambicióval jóllakni, — mert ez a paeda- 
gogusok sorsa. De mindkettőnknek igen 
jó tulajdonságunk van. A kollégám sike
rült vicceket tud mondani, én pedig azokon 
jóízűen tudok nevetni.

Azonban dacára annak, hogy egy 
hivatásunk van, köztünk mégis óriási a 
különbség, mert mig én a harangozáson 
kívül egyéb hangszerhez nem értek, ö 
elismert zeneművész. E szerencsés tulaj
donsága folytán kollégám a „Magyar zene
iskoládnak is tanára, ki hangversenyeken 
szokott közreműködni, mig én azért, hogy 
szintén a nyilvánosság előtt szerepelhes
sek, olykor-olykor tárcairással foglalkozom 
és fölolvasásokat tartok.

Ebbéli nyilvános szereplésünk is na

gyon különbözik egymástól. I la ő egy 
hangversenyen a zongorához ül. s csak a 
billentyűket érinti meg. már kitör a taps
vihar, —  a közönség éljenez, tombol. 1 la 
pedig én a fölolvasó asztalhoz ülök — a 
mit a közönségre való tekintettel ugyan 
ritkán teszek — a hallgatóság közt a leg
nagyobb csend uralkodik, mely mindig 
fokozódik, mert a szép nem 40 és 60 év 
közti képviselői rendesen elalusznak és a 
fölolvasás végén csak a fiatal hölgyko- 
szőrű néhány tagja szokott tapsolni, mert 
meg kell jegyezni, hogy mindig fehér 
nyakkendő- fehér keztyil- és aranykoréul 
cvikerrel jelenek meg ilyenkor, azonkívül 
igen szép bajuszom van.

K napokban az én kedves kollégám 
újból meghívott egy hangversenyre.

Ürömmel vettem a meghívást, de 
belsőmben az irigység fogott el ; hiszen 
előre tudtam, hogy a közönség ismét — 
mint a művészek mondják -- halas lesz 
és a legnagyobb kitüntetésben fogja ré
szesíteni.

Kppen köszöntem a meghívást, midőn 
közbe szól. hogy hát lakásán lesz a hang- 
verseny.

— Lakásodon ? — kérdém.
Igen, igen, —  erősitgeté.

A kitűzött időben megjelentem colle- 
i gámnál.

A  mikor hozzá belépek, szívélyes 
| fogad.'.s után mindjárt bort és szivart tett 

az asztalra. No, gondoltam magamban, 
ezen a „versenyen" én is közre tudok 
működni, a „hang" is megjő majd hamar 
és akkor kész a „hangverseny."

Én a pamlagra, collegám a zongorá
hoz ült. A zt hittem, hogy Lisztnek II. 
rapszódiáját fogja eldörömbölni, de ő a 
helyett egy jó magyar nótát játszott, azaz 
dehogy játszott —  húzott, valósággal hú
zott, legalább én e látszólagos zongorában 
valóságos hegedű hangokat hallottam.

Persze elbámultam, mert habár sok 
zongorát hallottam, de ilyet még nem.

Kollégám csak mosolygott és játszott 
tovább és a legszebb és a Teghamisit .dá
nabb vonós négyes csiklandozta fülemet.

Fölálltam, közelebb mentem, de csak 
akkor bámultam igazán, mikor a zongorá
hoz értem, — látok belsejében 15 hegedű 
nyerget, melyek mindegyikén 4 húr fut 
végig és egy  végnélküli vonót, mely 
mindig forog, miközben a legszebb han
gokat csalja ki a billentyűk érintése által 
hozzá emelt hurokból.

Milyen hangszer ez ! Zongora az alakja
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ra gaszk od va, visszautasítani mint k o r
m ány minden kom prom isszum ot. Ezt 
k ív á n ja  tőlök saját ö ubecsérzetök, 
ezt a törvényhozás m éltósága. A W e- 
kerle-korm ány k e le tk e z é se k o r  k ije 
lenté. hogy p r o g r a m ijá v a l áll, v a g y  
bukik. A nem zet óriás több sége a 
W ekerle-korin án y program m ját ma
g á é v á  tette. A korm ány ig y e k e zzé k  
e program m ot csorbítatlanul m egva
lósítani é s  ha e program m ot nem 
vihetné keresztü l, mondjon le és 
menjen ellenzékbe a szabadelvű párttal. 
Hadd lássuk, mire m egy politikai 
b ö lcsességéve l a főrendiházi e llen zék, 
m ely a nem zet tö b b ség ével e llen tét
ben áll és az udvari politika, m elyn ek 1 
a képviselöházban nincs e llen zék e . ' 

R észünkről, inig a W ekerle-kor- 
mány ism ert e lve ih ez  és adott prog- | 
ru m ijá h o z  hű m arad, mindenkor, í 
akár a kormányon, akár az ellenzéken, 
számíthat támogatásunkra. Az ellen- j 
zék en  m ég inkább, mint a kormá- j 
nyon !

HÍRROVATUNK.
Pécs. junius i. j

A Mária-Dorottya-egylet pécsi fiókja 
a tegnapi nappal megszűnt és helyébe ' 
ettől teljesen független pécsi és pécsvidéki j 
tanitónőegyesiilct alakult meg városunkban. | 
Ez uj egyesület tegnap délután ö órakor 
a népiskola üléstermében tartotta meg I 
Salamon József kir. tanfelügyelő elnöklete | 
mellett alakuló közgyűlését, melyen nem- i 
csak a rendes, hanoin a pártoló tagok is 
szép számmal voltak képviselve. Salamon 
kir. tanfelügyelő röviden ismertette az uj ! 
egyesület keletkezését. Ezután az uj egye
sület jegyzője. Nyers Angyalka felolvasta I 
az anyaegyesület leiratát, melyben ez mély , 
sajnálatának ad kifejezést, hogy a pécsi 
fiuk megszűnik. A közgyűlés legérdekesebb 
pontja Éutima Sarolta polg. isk. tanítónő 
..Miért alakítunk egyesületet" cimü fölol
vasása volt. A eélt körülbelül igy formu- 
lá zta: „Egymást óhajtjuk buzdítani a 
továbbképzésre és kedvet akarunk élesz
teni egymásban a szellemi munka iránt;

egyúttal a nők nevelésének, a fejlődő női 
nemzedék jövőjének nagy jelentőségű kér
désére a figyelmet reávezetni és megta
lálni a módot, mely a tanítónők lelki nyu
galmát és boldogságát, munkájuknak pedig 
valódi sikerét biztosítja." A  tanárnő kisasz- 
szony fölolvasása mindvégig lebilincselte 
a hallgatók figyelmét és méltán megérde
melte a jegyzőkönyvi köszönetét, végül 
az alapszabály kéziratát olvasta föl Nyers 
Angyalka, melyet csekély változtatással 
elfogadott az egyesület. Befejezésül Sa la 
mon kir. tanfelügyelő meleg szavakban 
köszönte meg a tagoknak szives érdeklő
dését és kérte, hogy e jóindulatot az egye
sület iránt továbbra is tartsák meg.

Kinevezés. V á g ó  Ferencet, Ba- 
ranyamegye és Pécs sz. kir. város főispán
jának volt titkárát, utóbb segédfogaimazót 
miniszteri fogalmazóvá nevezte ki a bel
ügyminiszter.

Névmagyarosítás. R uzsinka  János 
szegzárdi illetőségű Zomborban állomásozó 
csendőr Rónaira, K rausz  Rudolf pécsi 
illetőségű budapesti lakos Kondorra vál
toztatta nevét.

A Kardos ut meghosszabbítása. A
Kardos-ut, mely ma már legkeresettebb és 
legkedveltebb sétáló helye a pécsieknek, 
meghosszabbodott. A „Mecsek-egyesület" I 
ugyan csak JOíX) méterrel akarta meg- i 
hosszabbítani, de mire elkészült az útvonal, 
akkor kitűnt, bog}- az biz 1300 méter 
hosszú, és építése 800 forint helyett csak- ! 
nem 1000 forintot vett igénybe. A  Mecsek- j 
egylet tegnapi ülésén, melyen különben is I 
3 > uj tag jelentkezett, Sttha  Rezső városi I 
erdőmesternek is köszönetét szavaztak | 
közremunkálkodásáért. —  Most szükséges, 
hogy a Kardos-utról a Tettyére ut építtes
sék és a sziklákból, melyeken át az ut 
vezet, 70 lépcső kihasittassék. Ezen épít
kezés költségei 170 forintra vannak ter
vezve és noha az egyleti pénztár a Kar- 
dos-ut építésének kifizetése miatt üres, 
S/ern  Károly ügyvéd biztatására, hogy 
sok a hátralék, mely még ez évben be fog 
folyni, megszavazta a választmány ezen 
költségét azon kikötéssel, hogy az útnak 
a természettudósok pécsi vándorgyűléséig 
cl kell készülnie. A vándorgyűlés kirán
dulásait szintén az egylet fogja rendezni. 
Harkány az orvosokat különös szívélyes
séggel akarja fogadni.

Egészségügyi intézkedés. I lieronymi 
Károly belügyminiszter egy  igen üdvös s

és billentyűi vannak, mint minden más 
tisztességes zongorának, azonban a belse 
jében hegedűk vannak, melyek hegedű 
hangot adnak. íg y  se zongorának, se pe
dig hegedűnek nem tudtam elkeresztelni.

Tehát akárhogy resteltem is a dol
got, mégis csak megkérdeztem kollégámat, 
vájjon hogy hívják ezt az általam megfog
hatatlan hangszert, melyet, hogy a 
vonó minél jobbban teljesíthesse köteles
ségét, a lábával úgy hajtott, mint a  varró
gépet..

0  egyszerűen csak azzal válaszolt, 
hogy :

1 'otíós zongora, melyet magam talál
tam föl.

—  Hát kolléga, te föltaláló is vagy! 
—  kíálltottam föl.

Kollégámat most arra beszélem rá, 
hogy mutassa be magyar találmányát —  a 
mely nekem rendkívül meglepetést és oly 
kellemes perceket nyújtott —  egy hang
verseny-kőrút alkalmával a nagy közön
ségnek. Meg vagyok győződve, hogy a I 
körút mindenütt nagy feltűnést fog kelteni. \

Kedves olvasóim előtt most elárulom, I 
hogy ez az egyedüli tárcám, a melyben 
csak egy ember —  még hozzá nem is i 
szerelmes —  és egy zongora szerepel. J 
Pedig meltóztassék elhinni, hogy ez ne- '

kém rendkívül nehézséget okozott, meri 
eddig minden tárcámban néhány embernek 
adtam életet, hogy ismét a halál sokféle 
nemeivel pusztíthassam el a föld színéről.

Es, hogy mennyire voltam válogatós, 
bizonyítja azon szerencsés körülmény, hogy 
egy olyan zongoráról irtani, a melytől 
még senki, egyetlen egy szomszéd sem 
lett itt beteg. Ezt a házmesterrel is be 
tudom bizonyítani, mert a házból senki 
sem hurcolkodott ki.

A  legnagyobb nehézséget pedig az 
okozta nekem, hogy annak az egyetlen 
szereplő embernek a nevét sem szabad 
elárulnom, mert jól tudom, hogy kollégám 

nagy szerénységénél fogva nem 
szereti, ha nevét a hírlapok közzé teszik.

Hát nem nehéz állapot ez?  Mit te
gyek ? Ha nevét nem árulom el, úgy a 
közönségnek és a nyilvánosságnak vétek, 
ha elárulom, magamra haragítom kolle
gámat.

Meg van !
Ki írom a föliratot, mely a zongorán 

van. „Schnóller Lajos  szabadalma."
Nem vagyok én okos ember ?

Benktf Béla dr.

ép oly fontos rendeletet adott ki a torok- 
| gyikból felgyógyult gyermekeknek isko

lába való bocsátása tárgyában. Igen gyak
ran megtörtént ugyanis, hogy a difteritisz- 
ből felgyógyult tanulókat két, sőt egy hét 
múlva is iskolába küldik, vagyis akkor a 
mikor a betegség még nem veszítette el 
teljesen fertőző képességét. A  belügymi
niszter most szigorú utasítást adott ki, a 
mely szerint difteritiszből felgyógyult gyer
mekeket csak teljes négy hét után szabad 
iskolába ereszteni.

Peer-schub. A  polgári házasságról 
szóló törvényjavaslattal kapcsolatosan sok
szor emlegetik most a lapok ezt a csodá
latos szörnyeteget is. Lajtántúli atyánkfiái 
igazán örülhetnek, hogy oly kevéssé tu
dunk gondolkodni, hogy ha akármi ügyün- 
ket-bajunkat jól meg akarjuk nevezni, 
akkor is az ő szójátékukkal tetszelgőnk. 
A z angol-francia szavakban gyönyörűségét 
lelő német sógorok ugyanis az urak háza  
tagjait szeretik /<w-eknek nevezni ; kor
mányunknak azt az intézkedését pedig, hogy 
nagyszámú saját embereinek az urak házába 
való kinevezésével biztosíthatja hatalmát 
bécsi észjárással sr/wó-nak, tehát pecr-schub- 
nak nevezték. Ez sikerült német szójáték. 
Mi magyarok sokkal kényelmesebb gon
dolkodású emberek vagyunk ; ha nem 
akarunk gondolkozni és leleményességünk
ből nem telik, majmoljuk a németet, bár 
mindig szidni szoktuk. A  csoportos, vagy 
akár tömeges kinevezést, vagy a fölsőház 
elárasztását avagy pl. megnyergelését vagy 
megfejelését is egyszerűen a sógor nyelvén 
peer-schub-nak bérmáltuk el. Arra persze 
nem gondolt senki, milyen szép világítást 
derítünk a magyar észjárásra, mikor an
golból és németből összetett szóval ma
gyarul beszélünk, akár mintha az úgyne
vezett villam-vonatot neveznek éclair- 
zug- nak.

—  A gyüdi barlang kikutatása a „Me
csek-Egyesület" tegnapi választmányi ülé
sén élénk eszmecsere tárgyát képezte. 
A g h Timót dr. fölolvasta az általunk 
tegnap közölt jelentést, mely végeredmé
nyében a kutatás folytatását és a barlang 
hozzáférhetővé való tét étét ajálja. V a- 
s z a r y  (íyula főkapitány ez ügyben azon 
indítványt teszi, hogy a ..Mecsek-Egyesü
let" írjon át Baranya vármegye törvényha
tóságához támogatásért, mit B á n f f a y  
Simon kir. tan. elnök azzal egészít ki, hogy a 
Mecsek-Egylet ne adja ki kezéből ezen 
ügyet, mely a törvényhatóságnál lassan 
elaludnék, hanem forduljon egyenesen < ívűd 
községhez segítségért, melyet az amúgy is 
fölajált és másodsorban forduljunk a me
gyéhez, hogy (Jyiid hozzájárulásához adja 
beleegyezését. Z s o l n a  y  Vilmos gyáros 
a Bélában két óv előtt fölnyitott csepkő- 
barlangból mondja, hogy oda ma már 
3 4000 ember látogat el évelik int. A 
gyüdi barlang fölkutatását szakszerűen 
kell most már elvégezni és chez legkeve
sebb 200 frtra van szükség, melyet a köz
ségnek, mely első sorban érdekelt és 
melynek a barlangból nagy jövedelemre 
van kilátása, födözni kell. A választmányi 
ülésbe meghívott S z i I y  László alispán 
ki is jelentette, hogy a vármegye nem 
fogja nehézményezni, ha a jómódú (iyüd 
község saját föl virágoz tatása érdekében ez 
összeget a kutatás rendelkezésére bocsátja, 
mely az elhozott esepkövek szerint is igen 
sokat igér. A „Mecsek-Egyesület" most 
már átír a Dunagőzhajózási társaságnak, 
il?.on. dereimet terjesztve elő, hogy Ciianone 
Virgil bányamérnök a kutatások eszköz
lésére, melyekben 5 - 10 bányász lesz se
gítségére, több napra szabadságoltassék. 
Ezek után már biztosra vehetjük, hogy 
rövidesen tudni fogjuk, nagyobb szabású 
cseppkőbarlanggal van-e itt dolgunk, vagy 
csak szűk térre kiterjedő hegy képződ- 
ménynyel.
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—  A kanalizáció kérdése tán a legkö- i
zelebbi közgyűlés elé kerül döntés végett. 
A hogy mi ismerjük a kanalizácionak na- j 
lünk alkalmazni szándékolt tervét s azt a 
szakvéleményt, melylyel az eme terv tanul
mányozására kiküldött bizottság ezt a tervet 
javasolja, biztosra veszszük, hogy a köz
gyűlés most már végre komolyan s rész
leteiben is megtárgyalva, a kivitel felé 
sietteti a kanalizáció tervét. A  bizottság 
teljesen híve az öntözési rendszerű kana- 
lizációnak, melynek hasznát nemcsak a 
külföldön látta, hanem itt is reméli. A ki
küldöttek véleménye szerint az emlitett 
rendszer a mi helyi viszonyainkba illesztve 
itt is tökéletesen megfelel s a mellett, hogy 
a város közegészségére óriási befolyással 
lesz s e mü létesítése által vá
rosunk a közegészség terén nagy lépést 
tesz előre, még gazdasági szempontból is 
hatalmas tényező leszen, mely nagy átala
kulásokat, változásokat fog előidézni. A  
kiküldött bizottság véleménye szerint egye
lőre csupán a sűrűbben lakott belváros
ban kell a kanalizációt keresztül vinni s 
csak fokozatosan vonni a hálózatba a kül
városokat. A  belváros népe állandóbban 
tartózkodik lakásaiban, mint külvárosokéi, 
tehát a szenny is a belvárosban nagyobb 
mennyiségben gyülemlik össze, mint a 
külsőrészeken, melyeknek lakossága ta
vasztól őszig alig tartózkodik néhány órát 
odahaza. Ezzel a kanalizációval lesz teljes 
a higiénia követelte alkotás, melynek a 
vízvezeték létesítése csak félmunkája volt.

A sétatéri kioszk. A napokban em
lékeztünk meg a P i a c s e k (Ívnia építész 
által a város tanácsának beterjesztett 
kioszk tervezetről, melyet Piacsek ur a 
tanács fölkérésére gyönyörű kivitelben ké
szített el. A kioszk kivitele nem, mint az j 
tévesen közöltctett 23.000 forintba kerülne, 
hanem a költségvetés csak 10.300 Írtról 
szól, mely összegből az árlejtés alkalmá
val még megtakarítás is elérhető. A kioszk 
olvan, hogy minden nagy városnak díszére 
Vilinek, és' azért ezen összeget épenséggel I 
nem sokaljuk, mert kétséget nem szenved, 
hogy a jobb oldalon levő cukrászdára és 
a baloldalon tervezett bufférc bérlő vállal
kozó mindig fog találkozni, kinek évi bére 
bőven kamatoztatja a befektetett tőkét. 
Nem kell tehát könnyedén mellőzni a ter
vet, ha mindjárt többe is kerül, mint 
gondolva volt. 11a egyetlen a városban 
lévő sétaterünkről van szó, akkor még ál
dozattól sem volna szabad visszariadni, 
hogy az minél díszesebb és minél szebb 
legyen.

—  Hárfazongora. Épp mai számunk 
tárcájában közlünk egyet s mást arról a 
találmányról, melyet magyarember talált 
föl s melylyel a zongora mehanikáját ösz- 
szekötötte a hegedű-szerkezetével. A  Va- 
lentin-féle zenemükereskedésben pedig épp 
ma látható egy  hárfa-zongora, melyben a 
billentyű rendszer a hárfa-szerkezettel lép 
szövetségbe. Ez a hárfa-zongora Lutz 
bécsi hangszergyáros találmánya. Kurió
zumnak emez a találmány elég érdekes, 
de hangszernek még nem tökéletes. Zene
karban inkább használható, mint magán
játékra.

Szabok gyűlése. A  pécsi szabók 
tervezett szakegyletének alapszabályait a 
belügyminiszter jóváhagyta s vasárnap 
délután tartják a megalakuló gyűlést, a 
Weisz-féle vendéglőben, melyen fölolvas
sák a helybenhagyott szabályokat s meg
választják a tisztikart.

Hírlapok hirdetései mint az erkölcs
telenség terjesztői. Szabolcsmegye érdekes 
átiratot küldött Pécs városához s a me
gyéhez, mely átiratban a belügyminiszté
riumba intézett abbeli föliratának pártolá
sát kéri, melybeá a hírlapok erkölcstelensé
get ter|esztő hirdetései ellen intézkedésre 
hívja föl a minisztert. Szabolcs várni egye i 
közönsége nem mond új dolgot, de jól '

teszi, hogy a szemérmetlen hirdetések ; 
ellen fölemeli szavát. Újabban egész lé- ! 
gioja jelenik meg az olyan hirdetéseknek, 
melyek mindenféle gyógyíthatatlan beteg
ség ellen biztos gyógyszereket ajánlanak, 
miáltal a lapok hirdetési rovata a kuruzs- 
lást mozdítja elő. De sok a hirdetések 
között az erkölcstelenséget terjesztő is. 
Alig adhat az ember az ifjúság kezébe 
e&y’eSy fővárosi lapot, mert annak a hir
detései között —  nem is szólva egy-egy 
frivol apró hirdetésről —  mindenféle tit
kos férfi betegségekről szóló könyveket 
hirdetnek meglehetősen bő tartalomkivo
nat közlése mellett, majd meg a legkülön
félébb „óvószerek"-et ajánlgatják, sót röp- 
iratokat a „nemzés korlátozásáról", a 
„gyermektelen szereleméről stb. amik 
egyenesen a büntető törvénybe ütköző 
cselekményre csábítják a közönséget. Sza
bolcsmegye kéri a minisztert, hogy a ren
delkezésére álló eszközökkel az ilyen hir
detéseket akadályozza meg.

—  A cimbalmozó város. Széles e vilá
gon sok nagy és kis város van, mely vá
rosoknak meg vannak a saját különleges
ségeik. Így volt ez az őskorban, igy 
maradt ez fönn napjainkig, a mikor még 
a régi sajátosságokat újabb különlegessé
gek és speeiálitások szorítják háttérbe, 
így a mi szépen fejlődő Siklósunkban a 
cimbalmosok ütötték föl tanyájukat. Ha 
idegent Siklós felé visz az útja, -  
nem kevéssé bámul el, mikor a különböző 
ablakokból a cimbalom húrjainak rezgése 
üti meg fülét. A siklósi asszonyok azok, 
kik megirigyelték Blaha Lujzát művészé
téért, hogy olyan népszínmű is van, mi
kor énekét önmaga kiséri cimbalmon és 
mivel rövidebb idő kell a eimhalmozás 
elsajátításához, mint bármely más hang
szer kezeléséhez, most szenvedélylyel rá
adták magukat a eimbalmozásra és a 
siklósi cigánybanda cimbalmosának, ki a 
siklósi szépeket beavatja a cimbalom mys- 
teriumaiba, jól folynak dolgai. Sokat ta
nítja szép tanítványait és gyorsan célhoz 
ér, mert az asszonyok és leányok, ha 
akarnak, gyorsan tanulnak. Siklós tehát 
most a cimbalmozó város.

—  Majális a vidékén. Dárdai levele
zőnk írja : Május hó 30- n sikerült majálist 
rendezett D á r d a  közönsége a Laska- 
falu határában levő cseminitzi erdőben, 
Volt cigány, volt jókedv bőven. Délután 
az eső elöl előbb a vadásziakba menekül- ] 
tek, utóbb a dárdai kaszinóban folytatták a : 
táncot. A  jelenvolt hölgyek közül a követ
kezők nevét sikerült tudósítónknak följe- j 
g yezn i: Angyal Béláné, Jobszt Beláné, dr. 
lellaschich Károlyné, Nedopil Pálné (Las- I 
kafalui, Kuzsovits Józsefné (Belivel, Ur- i 
sziny Pálné, Kinneth Adolfné, Stanszy- j 
koszky Ottóné, Nagy Gyuláné, j urányi 
Károlyné, Kihmer Gézáné, Jellaschich Ma
riska és Ilona, Kinneth Irén és Margit, | 
Kinne Dóra, Nagy Margit és Jolán, Nedo- I 
pil Irma, Gizellla, Margit, Ruzsovics Irma, I 
Saxer Mici, Schmorl Ella.

Radikális mód a házasságkötésre. | 
Mig nálunk Magyarországon a házasság 
törvényes szabályozása a szabadelvű kor- 1 
mányt válságba sodorta, addig Angliában, ! 
a legszabadelvübb országban könnyen • 
oldják meg a házassági kérdéseket. A J 
legtekintélyesebb bécsi lapban, a ..N. Fr. j 
Pr.“ kishirdetési rovatában a következő j 
hirdetményt olvassuk :

Házasságok
vegyes vallásnak által, m in d e n ig  elismerve, Lón- j

minden fbrinaszerüség vagy okm ány nélkül meg- I 
köthetők. Fö lvilágositást ad L . és C . Queens Bull- 

ding. l'anetas Lane, London E . C.

A z amerikai szabadság úgy látszik,
most már a puritán és vallásos Angliában 
is meghonosul, hol vasárnapokon bűn- 
számba megy a munka. Az óceánon túl 
röviden végeznek a házassággal. A yankeé

Newyorkban vasútra ül, megismerkedik 
egy hölgy g y e i; Chikagóban az állomásra 
rendeli táviratilag a hivatalnokot, ki az 
esketést 3 forintért elvégzi és mire 4 nap 
múlva San-Franciskóba ér, megunja fele
ségét, hol már ti Register várja a párt, 
hogy hamarosan kimondja az elválást. 
Minden művelt és szabadon gondolkozó 
államban a morál, a közerkölcsiség érde
kében megkönyitik a házasságkötést, mely 
Angliában bélyeg és mellék illetékkel 
együtt 5 shillingbe (2 frt (>0 kr.) kerül és 
nálunk, hol úgy mondják, legtöbb a sza
badság, megakadályozni akarják a vallás 
szabad gyakorlatát, a polgári házasságnak 
kötelező voltát.

Richter Ferenc ünnepeltetése. Ma
gyarország átérzi a szőlők rekonstrukció
jának nagy fontosságát. Kitűnik ez abból 
a szép fogadtatásból, melyben Richter Fe
renc. a kiváló francia szaktudós mostani 
kőrútjában egész Magyarországon része
sül. Csak múltkor emlékeztünk ineg keszt
helyi tartózkodásáról, a hol a balatonmenti 
szőlőterületek között a keszthelyit jelölte 
meg legszebbnek, a napokban pedig En- 
gelbrecht Károly országos fölügyelővel 
Székesfehérvárra érkezett, hol már az 
indóháznál Havranck  József polgármester 
és S eidcl Lajos főkapitány várták nagy 
közönséggel és a város diszfogatán a vá
ros amerikai szőlőtelepére kísérték, maid 
M adaras Lipót táblai biró szőlőjében fé
nyes ebéd volt Richter tiszteletére, melyen 
Fiáth  Miklós báró főispánon és a polgár- 
mesteren kivül igen előkelő társaság vett 
részt. Richter ily ünnepeltetés után Ma
gyarországból mindenesetre a legkellc- 

i mesebb emlékeket viendi francia hazájába.
Természetes sírbolt a bányában. A 

Cassian-tárnában dolgozó munkások teg- 
. nap különös dolgra bukkantak. Az alulról 

fölfelé fejtés közben egy régóta elhagyott 
bányaműveletre akadtak, melynél a régi 
rendszer szerint fölülről lefelé ástak. Ebben 
az úgynevezett középszintben egy emberi 
hullát találtak, melyen a vidék népkévise- 
lethcz hasonló öltözet volt. A hulla fej- 
nélkiil feküdt, tőle nem messze azonban 
kalapjának ott hevert a kalapnak még el 
nem rothadt része. A hulla eleintén épnek, 
illetve kevébbé föloszlottnak látszott: 
midőn azonban ma onnét el akarták tá
volítani, az első érintésre az egész porrá 
esett szét. Nem volt az egész egyéb, mint 
egy nagyon régen odakerült holttestnek a 
mintegy hormetice elzárt üregben levő 
gázok és savak által véletlenül preparált 
váza. Megmaradt a ruha is, de összeálló 
por alakjában, mely a levegő hozzájutása 
után szét esett. A szakértők véleménye 
szerint n hulla ez előtt 30 esztendővel jut
hatott az üregbe: hogy miképpen, azt 
nehéz lenne megállapítani. Lehet, hogy 
munka közben szerencsétlenség érte, bár 
mellette eszközök nem találhatók, de úgy 
lehet, hogy omlás következtében ide me
nekült. Lehet az is, hogy úgy esett be az 
üregbe az ember igy lelte itt halálát. Feje 
is meg volt, de valószínűleg egy leesett 
kavics érintése elég volt, hogy az elporhadt 
koponya összeomoljék.

Színház, irodalom, művészet.
**, A kis szórakozott-at Barriere és 

Goudinet e pompás bohó helyzetekkel tar
kított vigjátékát jeles összjátékban mutatta 
be tegnap a vígjátéki személyzet. A  nem 
nagyszámú közönség jól mulatott Celeste 
IKalm ár Piroskai szórakozottságából eredő 
bonyadalmakon. A  kis szórakozott mel
lett jók voltak. F ollim s , Dezserv, Balta, 
K assay, S zilágy i Berta és Polgáráé. A 
rettenetesen hosszú föl vonásközök miatt a 
rövid három fölvonás fél 11 óráig húzó
dott el.
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TÖRVÉNYKEZÉS.
** A görcsönyi rablógyilkosság. A teg

napi folytatólagos tárgyalásnál Kovács to
vábbi vallomásait s amit a vizsgálóbíró 
(‘ lőtt tett, most ügyetlen tagadásával vissza
vonja. Tagadja mindazt, ami arra engedne 
következtetni, hogv a rablógyilkosság esz
méje tőle indult volna ki. Ö nem akarta 
Lászlót megölni, soha nem is mondotta, 
hogy 1200 frtórt érdemes valakit agyon
ütni, de beismeri, hogy ő mondotta azt, 
hogy elmegyünk a pincéhez és elvesszük 
a pénzét, ha kell erőszakkal is. Az ő ál
lítása szerint Adám volt az, aki folyton 
hangoztatta, hogy meg kell ölni Lászlót, 
de ö ebbe soha sem egyezett bele. A  pin
cénél is Adám mondta neki, hogy katona 
voltál, li.it menj előre, kopogtass és mondd, 
a csendőrök vannak itt. A pincében is bár 
László és a gyerek mellének tartotta a 
revolvert, nem fenyegette őket soha, hogy 
elveszi az életüket. () nem nyúlt László
hoz a baltával, revolverje véletlenül sült 
el a kezében. Ha ő nem lett volna, Adám 
még a gyereket is megölte volna, de ő 
nem engedte. Adám volt mindennek az 
értelmi szerzője, ő gyilkolta meg az embert.

Kovács vallomása után elnök szembe
síti a .két vádlottat.

Adám : Ne tagadj, válj be mindent, 
látod én is bevallók mindent, ha elkövet
ted a bűnt, most szenvedj meg érte kutya.

Kovács a szembesítés alatt is állha
tatosan tagad.

A dám  Antalné (az elsőrendű vádlott 
neje) tagadja, hogy a gyilkosság elköve
tése előtt tudomása volt férjének és cinkos
társának tervéről. C) csak a gyilkosság 
elkövetése után értesült férjétől Kovács 
(másodrendű vádlotti jelenlétében a gyil
kosság részleteiről. Kiismeri, hogy köz
vetlen a gyilkosság elkövetése után kapott 
férjétől 10 forintot, de a pénz eredetéről 
nem volt tudomása. Hasonlókép elismeri, 
hogy átvette pellérdi rokonától, Vas Jó
zseftől azt a 00 frtot, melyet férje az ő 
számára átadott. Van tudomása arról is, 
hogy a revolvert magához vette. Vas Jó
zsef pellérdi lakos azt állítja, hogy ő tel
jesen jóhiszemüleg járt el, midőn az el
rablóit pénzt átvette, mert annak eredeté
ről nem tudott, bárha sejtette, hogy nem 
igaz utón jutottak birtokába. Előtte a 
gyilkosok úgy nyilatkoztak, hogy őket 
terheli a gyilkosság gyanúja és épen azért 
önként fognak az arányosi faíubirúnál 
jelentkezni, hogy alibijüket előtte igazolják. 
Kovács llaka Józsefné bevallja, hogy jelen 
volt akkor, midőn A dám  elmondta férjé
nek, mit végzett H.aricscsal, de tagadja, 
hogy ő kérte volna Adámot, hogy inkább 
Kovácscsal, mint Baricscsal szerezze meg 
a görcsönyi ember pénzét. Tagadja, hogy 
a rablás tervbe vételéről előzetesen tudo
mása volt, továbbá, hogy Adám a gyil
kosság részleteit, annak elkövetése után 
vele is közölte. A konfrontálásnál sértő 
ipodorban visszautasítja mindazt, amit 
Adám szemébe mond. Esküszik égre-földre, 
hogy ő se nem látott, se nem hallott 
semmit. Vas Józsefné előadja, hogy 
Kovács kihívta az urát, mire ő is kiment, 
s azt mondták, hogy ők igaz emberek és 
Sepsi-ből jönnek, öt embert tudnak állí
tani, kik mellettük tanúskodnak. Ők, szá
last adtak nekik. Heggel Kovács 40, Ádám 
00 frtot adott át nekik, hogy adják az 
asszonyoknak, de ő nem is gyanította, 
hogy az rablott pénz. I télfelé az asszonyok 
eljöttek, mire ő azt mondta, itt van a 
pénz, meg a rovolver, ne legyen az én 
házamnál; az emberek még az nap este 
voltak náluk s az ablakon keresztül be
szóltak, hogy voltak-e itt az asszonyok ? 
A zt is mondták, hogy még az nap elmen
nek Arányosra.

László  Istvánná mostani vallomása 
teljesen ellentéte a vizsgálóbíró előtt tett

■ vallomásának. Akkor azt mondta, hogy a 
! nagyobb (Adám) ütötte csak az urát, most 

hogy a kisebb (Kovács). Kovácsra rábi
zonyítja, hogy halállal fenyegette őket. 
A z időpontra nem emlékszik határozottan 
mikor történt a dolog, d. u. 4 -5 óra felé 
lehetett az ő vallomása szerint. A z ese
ményeket úgy adja elő, mint a tényállás
ban van. 50 frt évi tartásdijat kér.

László  Antal az elhuny fiának val
lomása annyiban uj, hogy az elhunytat 
Adám ütötte le. mert két ütésre az elhunyt 
elbukott. 70 frt évi tartásdijat kér 20 éves 
koráig.

Barics  György .tagadja, hogy magá- 
j hoz hivatta volna Adámot s azt mondta 
I volna neki, hogy ismer ő Görcsönyben
• egy embert, kitől szép szerével nem tudta 

a pénzét kicsalni, van neki egy revolvere, 
menjenek el az öcsesévcl hárman és ve
gyék el tőle.

H áncs József, Bodonyi .József és 
N yaka  Kati jelentéktelen tanuk kihallga
tása után a bizonyító eljárás befejeztetett.

Ma délelőtt a vád- és védőbeszédekre 
került a sor.Visy közvádló röviden elmondja 
a tényállást, ezek után boncolgatni kezdi 
a vádlottak vallomásait, kimutatja, hol 
egyeznek. Ind térnek el a vallomások 

I egymástól. Majd bebizonyítja, hogy a vád- 
I lottak erőszak alkalmazása mellett akar- 
1 ták a pénzt elvenni. Ezt be is ismerik 
, vádlottak, sőt az egyik be is ismeri, hogy 
| mindjárt kezdetben ölési szándékkal in- 
, dúltak útnak. Kovács ezt tagadja, de 
I minthogy Adám oly körülményeket is be- 
i ismer, melyek reá nézve fölötti* súlyosak, 
' ennélfogva az ő vallomását kell öszinté- 
I nek, igaznak tartani. Kovács volt az, aki 
I elől járt a dologban, ő is, ép úgy mint 
I Ádám, el volt határozva arra is, hogy az
• életét is elvegye Lászlónak, ha ez önként 

a pénzt elő nem adja. Kimutatja aztán, 
hogy itt föltételes szándék nem is lehet, 
hisz tudhatták, hogy László az egész va
gyonát nem fogja könnyen odaadni, ha
nem védekezése a végsőig mehet, s igy 
nekik is a végsőkig kell menniük. flogy 
Kovács használta a fejszét, egyedül Adám 
őszinte vallomásából tűnik ki, bár László

| Antal és özv. László Istvánná szerint Ko- 
j váes nem bántotta László Józsefet. De hi- 
i szén Ádám maga nem tudta volna véghez 
! vinni szándékát. Kovács bátorította Adá

mot. az ő kezében volt a fölhúzott hat- 
I lövetű revolver. O tehát mint tettes te

kintendő. A vádlottak beismerik, hogy 
már délelőtt beszéltek László József meg- 

> üléséről, tervet készítettek, tehát hosszabb 
I ideig gondolkodtak a tervről s többszörö- 
! sen értekeztek. Hideg megfontolással men- 
i tek útnak, ennélfogva a 27S. §-ba ütköző 
1 gyilkosság s a  444. $-ban ütköző rablásban
• bűnösök. Vádat emel ellenük ugyanezen 
, paragrafusok alapján rablás és gyilkosság 
j miatt s kéri reájuk a 96— 98 . §§-ok leg- 
; szigorúbb büntetéseit kiszabni. Vádat emel 
. továbbá orgazdaság miatt Adám Antalné

és Kovács Józsefné ellen s a btk. 872. $-a 
j szerint kéri őket megbüntetni, továbbá Vas 
I József és neje ellen bűnpártolás miatt.

ICgry Dezső dr. (első rendű vádlott 
I védője) nem tartja elfogadhatónak a vád- 
J hatosig indítványát, mert köz vádló, sze

rinte mellőzte a vádban azokat a lényeges 
i momentumokat, melyek behatása mellett 
S létrejött a büntetendő cselekmény. Két 
| momentum áll rendelkezésére a vádhatóság 
| álláspontjának megdöntésére, nevez tesen 

az ülésre irányuló szándék hntározatlan- 
j sága és a szeszes italoktól a vádlott lelki- 
í állapotának nagyfokú izgatottsága. Ilivat- 
I kozik a törvény szószerinti szövegére mely 
j a gyilkosság egyik főismertető jele gya

nánt a szándék határozottságát jelöli meg. 
Álláspontja helyességének igazolására több 
kúriai döntvényt ismertet. Hiányzott vé
dencénél az akarat elhatározásának sza

badsága, mert a megfontolás szeszes italok 
élvezése közben történt. Praemeditáció 
fennforgását képtelennek tartja. —  Kéri 
a törvényszéket hogy a gyilkosság vád
ját ejtse el, —  mert a jelen esetben 
csakis szándékos emberölésről és rablás
ról lehet szó. —  Kereky Mihály dr. 

i (másodrendű vádlottnak és nejének védője) 
kéri védence ellenében úgy a gyilkosság, 
mint a szándékos emberölés vádját elej
teni, mert a vádlott-társak egyikének val
lomása nem fogadható el bizonyítékul a 
a vádlott-társak másika ellenében. Lász
lóim vallomását a fönnforgó körülmények 
között szintén nem tartja elfogadhatónak. 
Mint enyhítő körülményt kéri fölvétetni, 
hogy védence bűntettét bor által fölhcvült 
állapotban követte el, hogy a rablás elkö
vetésénél a legcsekélyebb tevékenységet 
fejtette ki és hogy védelmezte a pincében 
jelenvoltakat vád lőtt-társának vérengzése 
ellen. Kovács Baka Józsefnét az orgazda
ság vétségének vádja alól, az orgazdaság 

, ismertető jelei hiányában, fölmentetni kéri.
| R ásky  Béla dr., Vas  József és nejének 
\ védője, védencét szintén fölmentetni kéri.
I Miután még Visy Pál alügyész reflektált 
' Egry dr. beszédjére a tárgyalást befejez- 
! ték. Az Ítéletet délután 5 órakor hirdette 

ki a tárgyalást vezető elnök, Sávé i K ál
mán kúriai bíró.

TÁVIRATAINK.
Iz g a to t t  h a n g u la t .

Budapest, június 1 . (Eredeti táv
irat.) Xem jól csinálják azok a dol
got, kik az egyházpolitikai javaslat 
és ezzel a Wekerle-kormány sorsát 
sem jobbra, sem balra elintézni nem 
akarják. A huzavonával csak az iz
gatottságot fokozzák, mely ma már 
oly mérveket öltött, mintha Magyar- 
ország nagy és váratlan események 
előtt állana. Páratlan eset az. hogy 
egy ügy megbeszélése és eldöntése 
oly hosszú időt vett volna igénybe, 
mint a mostani javaslatok sorsa és 
egészen szokatlan dolog, hogy a ma
gyar miniszterelnököt egy döntés 
tárgyában ma már negyedszer fogadja 
a király. Mily hátrányos ez közéle
tünkre, a rendes munka menetére, az 
ország kormányzására, mutatja az a 
körülmény, hogy a minisztériumokban 
meg van akadva a rendes munkál
kodás, mindenütt a kétség nehéz le
heleté bénítja a munkakedvet, mit 
csodálni nem is lehet, mert Magyar- 
országon nincs szokásban a kormány- 
válság és a szabadelvüpártnak ura
lomra jutása óta ritkán fújta el poli
tikai esemény a kormányt. És most 
mindinkább tért foglal a hit, hogy a 
Wekerle-kormány lemond és nincs 
meg a remény, hogy az esetleg kő
vetkező kormány állandó lesz. Általá
nosan Franciaország mintájától félnek, 
hol a kormányváltozás mindennapi 
dolog és komolyabb megrázkódtatásra 
nem ád okot. Most pedig a legveszedel
mesebb következményektől tartanak. 
A valutaszabályozás nincs befejezve, 
a külföld, mely nagy tőkéket helye
zett el Magyarországon, kiválókép 
Wekerlébe helyezte bizalmát és tar
tani lehet attól, hogy Wekerle távo
zásával meginog e bizalom. Szóval 
borúsak a kedélyek, minden szem
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Bécs feló van irányítva, de meglepe
tést most már épenséggel nem okozna, 
lia a dróton a Wekerle-kormány le- 
mondásánnk hírét küldenék meg Bu
dapestre. Ez a hír is már megnyug
tatóbb volna, mint az a kedélyeket 
izgató bizonytalanság, melynek azon
ban remélhetőleg ma vége szakad. 
A végleges döntés ma délután fog 
megtörténni, a mikorra Wekerle 
audienciára van rendelve. Kompro
misszumra gondolni nem lehet, mint
hogy a Wekerle-kormány azon elvek
ből. melyekre a polgári házasságról 
szóló törvényjavaslat épült, hajszál
nyit sem hajlandó engedni.

A  fő re n d ih á z  m ai ü lése .
Budapest, junius 1. (Kredeti táv

irat.) A főrendiház ma Szlávy elnök
lete alatt ülést tartott. Elnök föl ol
vassa a képviselőháznak a polgári 
házasság törvényjavaslatára vonat
kozó második határozatát. Ezután föl
szólal

Keglevich István gróf, mondva, 
hogy ez a tárgy oly fontos, hogy a 
legnagyobb óvatossággal kell eljár
nunk. nehogy egy szót is félreértse
nek. A képviselőházi nunciumot nyu
godtan. békésen kell tárgyalni és 
azért indítványozza, hogy a ház ezen 
kérdésben jelenleg határozatot ne 
hozzon, hanem egyetértve alkalmas 
időben terjessze az elnök a nunciti- 
mot a ház elé és akkor előbb a fö
lött határozzanak, vájjon a nunciumot 
mindjárt a pleuumban vagy a bizott
ságban tárgyalják-e előbb.

K h u e n  H é d e rv á ry  a k irá ly 
nál.

Bécs. junius 1. (A „Búd. forr.* 
távirata.) Wekerle Sándor miniszter- 
elnök ma délelőtt hosszabb ideig 
tanácskozott Khuen Héderváry gróf 
horvát bánnal, ki tegnap este Zág
rábból érkezett ide, s a miniszterel
nököt fölkereste. Khuen Héderváry 
grófot ö Felsége a király ma délelőtt 
II órakor kihallgatáson fogadta, miután 
a király tájékozni akarja magát a 
politikai helyzetet illetőleg a magyar 
kormány egyik tagjának nézete fe
löl. még mielőtt a végleges döntés 
a kormány előterjesztéseire vonatko
zólag megtörténnék. Wekerle minisz
terelnököt a mai nap folyamán való
színűleg szinten kihallgatáson fogadja 
a király, Wekerle tehát nem fog 
előbb Budapestre visszautazni, mint az 
éjjeli vonattal.

Budapest, junius 1. (Ered. távirat.) 
Itteni politikai körök úgy vélekednek, 
hogy Khuen héderváry gróf mai ki
hallgatása a királynál nem kizárólag 
informátiv jelleggel birt, hanem eset
leg Khuen van arra kiszemelve, hogy 
az uj kabinet alakítását kísérelje meg, 
mely a fakultatív polgári házasságot 
veszi föl programmjába, a többi egy
házpolitikai javaslatot pedig lehe
tőleg jelen alakjában sikerre vezeti.

A délutáni órákban türelmetlenül vár
ták a híreket Bécsből, mit végzett 
Wekerle a mai audiencián a király
nál, de a közönség által sokat os
tromolt lapokhoz pozitív hírek nem 
érkeztek, hogy a mai nap is elmúl
hat anélkül, hogy a kormány és a 
polgári házassági javaslatot illetőleg 
pozitív hírek jöjjenek köztudomásra. 
Általános a vélemény, hogy megtör
ténnek előbb a kísérletek, lehet-e a 
szabadelvüpártot a kiegyezés ezen 
egyedül megbízható órét a jelenlegi 
kormány, illetve a kötelező polgári 

! házasság nélkül összetartani, de 
ezen irányban senki sem mer köte- 

j lezettséget elvállalni, minthogy a 
párt még sohasem állott oly szilárdan 

; vezére mellett, mint most. Ha csak
ugyan Khuen Héderváry bízatnék 

• meg a kabinet megalakításával, való- 
j színűnek tartják, hogy Apponyi Al- 
! bért gróf is portefeuillet vállal ezen 
I kormányban, mely hogy életképes 
lesz-e, kizárólag a szabadelvű párt

I magatartásától lügg.
A z  o láh ok  é rdek ében .i
Fogaras. junius 1 . (Eredeti táv

irat.) Bausznern (íuidó fogarasmegyei 
főispán indítványára a megye köz
gyűlése elhatározta, hogy a kormány
hoz és képviselőházhoz föliratot in
téz. hogy Magyarországra és Erdélyre 
ugyan azon választási törvény vezet
tessék be, mi által az oláhok azon 
helyzetbe jutnak, hogy a képviselő- 
házban szintén képviseltetik magukat. 

B u lg á r ia  fo r ro n g .
Sofia. junius 1 . (Eredeti távirat.) 

Tegnap délután nagy néptömeg vo
nult a rendőri palota elé, hol a le
tartóztatott deákok fogva vannak és 
azok szabadon bocsátását követelte : 
mikor a tömeg mindinkább fenyegető 
magatartást tanúsított, a rendőrség 
tüzet adott. A katonaság széjjelker
gette a tüntetőket. Várnából is véres 
összetűzésről érkeznek hírek.

Az uj kabinet megalakítása 
Sloitoiv elnöklete alatt csaknem biz
tosítva van.

A Wekerle-kabinet lemondása.
Budapest, junius 1. 

Ö felsége elfogadta a 
Wekerle-kabinet lemon
dását és Khuen-Héder - 
váry gróf horvát bánt 
bizta meg az uj kabinet 
megalakításával. A régi 
miniszterek ma este ér
keznek vissza Buda
pestre.

Budapest, junius i. (Eredeti táv
irat.) A kormány lemondása a sza
badelvű pártra deprimáló hatással 
van, mert annak túlnyomó része 
nem hajlandó Khuen 1 léderváryt 
követni.

A  lem on dás  ré sz le te i.
Budapest, junius 1. (A „Búd. Corr.“ 

távirata.) A Búd. Corr. jelenti bécs- 
böl : Bécsből távirják lapunknak, hogy
0 Felsége a király ma délutáni 1 
órakor Wekerle miniszterelnököt 
egy órai kihallgatáson fogadta
és közölte vele, hogy a Wekerle 
kabinet tegnap benyújtott lemondását 
elfogadta. Wekerle Sándor már mint 
volt miniszterelnök távozott a Hof- 
burgbói s ma délután Budapestre uta
zott vissza, a hova este ü órakor a 
gyorsvonattal a nyugoti pályaudvarra 
érkezik. A volt miniszterelnök a 
pályaudvarból egyenesen a szabadelvű 
pártkörbe szándékozik menni.

Ö Felsége ezután Khuen Héder
váry bánt bizta meg a kabinet meg
alakításával. mely megbízatást Khuen- 
Héderváry csak azon föltétel alatt 
fogadta el, hogy az eddigi kormány 
egész programmja intacte fenntartás 
sék és az egyházpolitikai reformok a 
kormányjavaslatok értelmében azonnal 
megaikottassanak.

A z  eladott had i titok.
Páris. junius i. (Ered. távirat.! A z uj 

j Dupuy kormánynak mindjárt a bemutat
kozásnál bizalmat szavazott a képvisclö- 

! ház. Turpin állítólag oly hadiszert talált 
! f<M mely annak a hadseregnek biztosítja a 
j győzelmet, mely ezen szer birtokában 

van. A  francia kormány Turpintól e szert 
I nem vette meg, ki azt több millióért
1 Olaszországnak adta el. Ez a legújabb 
l fracia botrány, mely természetesen tegnap 
I a francia képviselőházban szóba került. 
I A  Dupuy által adott választ a bal és kö- 
■ zép oldalon nagy tetszéssel fogadták és a

kormánynak ez ügyből kifolyólag 460  szava
zattal 102 elleneben bizalmat szavaztak.

Hivatalos árfolyamok jegyzései a buda
pesti áru- és értéktőzsdén.

(A i ’éesi Újság eredeti távirata.)
! Junius i. Pénzb. árt. o. é.
• i .  M agyar aranyjáradék 4“ .................................120.40

2. M agyar koronajáradek ............................. 95. -
3. M agyar vasúti kölcsön aranyban 4’ 

j 4. M agyar vasúti kölcsön ezüstben 41 ■*<
; 5. M agy. kel. vasút áll. kötv. 1876-ból .

6. M agy. földteherm. kötvény 4" i> . .
7. Italmérési jog  megváltási kötvény . 

j 8. Horvát-szlavon földteherm. kötvény
9. M agy. nyerem énysorsjegy kölcsön

10. T iszaszab. és  szegedi sorsjegykölcsön
11. O sztrák járadék papírban . . . .
12. O sztrák járadék ezüstben . . .
13. O sztrák iáradék aranyban . . . .
14. O sztrák koronaiáradek 4 " ...................
15. i£6o. évi osztrák államsorsjegy . .
16. O sztrák-m agyar bankrészvény . .

127.—  
101.75 
124. - 
9 5 -2 5ICO.—
96. -  

• 19-75 
112.23 
98-3P 
98.25 

120.50

,7. M agyar b it.'bank-részvény . . . . . ;
18. O sztrák liitc1 intézeti részvény . . .
10. i *»/tr. m agy. allamvasuti részvény . 3 4 ' ’-2 5
20. írni.kos arany (Napoleond'or) 

Nemet birodalmi m á r k a .....................
9 9 5

21.
22 Londoni v i s t a ....................................... • *2 5 -2.5
UJ. Pari i v is ta .............................................. 49-75
24.

Id«jje lz é s  : v á lt o z ó ,  fe lh ő z e t , e n y h e  
k é n t  c s a p a d é k .

, helyen-

Legújabb.
: a  görcsönyi rablógyilkosok elleni Ítélet.

A  pécsi k ir. törvényszék Adám Antalt 
! és Kovács Baka .Józsefet é letfogytig lan i 
: fegy házra, Ádám Antalnet •> havi börtönre, 
; Kovács Jozsefnet 8 havi börtönre Ítélte. —  
I V as  Józsefet és nejét fölmentették.
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Baranya vármegye és Pécs város régészete.
Vázlatos előadásban irta J u h á a z  L á sz ló  ügyvéd.

(4. közlemény.)

Végié e népet még teljesen vallás nélkülinek tarlom. 
mert hulláikat minden kegyelet és áldozati tárgy nélkül 
takarították el. Ha most már az eddigieket összegezve ezen 
ős ember jellemzéséhez a teljes eredményt leszármaztatni 
akarjuk, e jellemzést a következőkben domboríthatjuk k i :

Ezen korban az ős-ember a természeti ösztöntől adott 
gyakorlatiassággal, óriási nyers erővel, éppen ily  vadsággal 
felruházva —  a kedély nemesülés minden előfeltétele, vallás, 
kegyelet, s minden ethikai és esthetikai fogalmak Injában 
a vagyon fogalmai és igényei nélkül, de annál nagyobb 
őserővel és életkedvvel fölruházott természet fia volt.

A hová ezen ős ember a megye bármely területén meg
telepedett. mindég és mindenütt ugyanezen kül- és beleidé
vel találkozunk : tartózkodási helye mindig viz mellett, az 
agyag vidékeken volt.

II. A t ö r t é n e l e m  e l ő t t i  k o r  m á s o d i k  r é s z e  
(neolyth kor) a bonz és vaskorral.

Néhány ezred év szakadt az örökkévalóságba, mi alatt 
az ős ember haladása fokról tokra bekövetkezett.

A már leirt teleppel határosán a pécsváradi úr-irány 
vonalában még más többfél", s későbbi nép telepeire akadtam.

Találtam itt különféle nagyságban és alakban köszöiült 
kő-ékeket gránitból, öt darab éket és eszközt szerpentinből 
és egyet bazaltból. Ez utóbbi ékek egész valószínűség 
szerint a tiroli, vagy Salcbi rgi alpesekről valók, s egy 
onnan ide költözött, vagy ezzel kereskedést űzött nép 
eszközei voltak. Bizonyítva van ez az által, mert e két 
kőn in Baranyában, de az egész Dunán-túlon elő nem fordul, 
az említett osztrák tartományokban azonban nagy mennyiség
ben fordul elő. Es csakugyan : e tartományokban kelta 
nemzetségek tartózkodtak, kik részint mint cölöp épitme
nyesek. tavakban, részint az eruált bányák közelében mint 
bányászatot iiző népek éltek.

Gránit és kova azonban a lietényi és egregyi hegyek
ben rendelkezésre állott ; az e kövekből készült eszközök 
tehát minden kétséget kizárólag helyi termékűek voltak.

A z ékek készítése, különösen a szerpentin ékeké, ki
válóan szép, de luk még egyen sem lordul elő, —  jeléül 
annak, hogy a bronz cső e népeknél még ismeretlen volt, 
minthogy a fúrás bronzcsővel eszközöltetett.

Ennek nagyobb igazolására szolgál azon körülmény is, 
hogy a kova-kés (silex) még mindig használatban volt. 
holott ha bronz eszköz ismeretes lett volna, ez a kova
kést a használatból bizonyára kiszorította volna.

A kova eszközökön mindazáltal nagy haladás vehető 
észre.

A  kések, kovanyél és dárdahegyek jóval nagyobbak 
az előbbieknél és nem egyedül hasítottak, hanem köszörii- 
kővel rendes élre köszörültek.

A háló-súly itt is eiőfoidúl, tehát a foglalkozás és 
életmód e népnél is ugyanaz volt, mi az előbb tárgyalt 
népé : azon különbséggel, hogy az edény és tűz használata 
már gyakori volt. mert edény és hamu maradék itt nagy 
mennyiségben fordul elő.

A  temetkezés is a keleti részen már vegyesen fordul 
elő. találni a telepek közt, de szórványosan a szabad földbe 
temetett hullák maradványait, de a temetkezéshez használt 
hamu és csont urna —  a hamvvödör —  is már előfordul.

Ez ős nép idő folytán a Mecsek alján nyugati irány
ban a mostani város terület magasabb részén köiiilbelől 
az országot vonalig fekvő t< ríilefen keresztül Makáralján, 
Német-Élögh község dombjain át a l ’écs mellett fekvő fal
vakon keresztül egész Budáig terjeszkedett, mert mind ez 
említett vonalakon e népek nyomait megtalálhatni.

A szorosan vett pécsi határban a Mecsek lábainál 
elterülő agyag felületeken e népek telepei rendesen elő
fordulnak. E telepeken az átfúrt kő-eszköz sok féle alakja 
már előfordul, tehát a bronz cső már használatban volt, de 
a bronzeszközök egyéb nemei is feltünedeznek. A  bronz

tokos véső, mely Pécsett is föllelhető s a bronz sarló külö
nösen a földmivelés terén nagy eseményt alkothatott.

E  bronz eszközt nyugat népeitől, az említett tarto
mányok kelta lakóitól csere-kereskedés utján nyerték, kik
nek érintkezés között tartományaik virágzó voltát elárulván, 
ingert szolgáltattak amazoknak e tartományok fölkeresésére.

Mint látni fogjuk : ez ingernek meg voltak következ
ményei, és nem ok nélkül, mert az ez időbeli telepeken, 
de különösen Felső-makárban a sütő és gabona zúzó követ 
gyakran föltaláljuk, a földmiveléshez pedig a tokos véső, 
sőt kő és szarv kapa is használtattak. Mindezen telepeken 
a háziállatok közül a szarvas, kisebb nagyobb emlősök már 
előfordulnak, tehát barom-tenyésztés is űzetett.

Házi állat közül a makán telepen már a kutya is elő
fordul. tehát az ember ez állatot saját céljaira már használta.

Midőn a kelták Pécs vidékeit is meglátogatták, e 
hódítók elől a benlakóknak fogságba nem ejtett része a 
hegyekre menekült igy keletkeztek a hegyi telepek.

így keletkezett Pécsett a felső-makári telep, a Jakab 
hegyen levő telep, és a tőttösi erdőben lévő telep.

A z összes, a lejtőkön lévő telepeken talált tárgyaknak 
e hegyi telepen talált tárgyakkal külömbség nélküli ugyan
azonossága kétségtelenné teszi, hogy ezen, az akkor vadon 
őserdőkbe menekült népek az aljban lakott hason népnek 
menekültjei voltak, s ez kétségtelenül igy van ; mert e 
hegyi telepeken, különösen a makári felső telepen kova 
eszközt soha sem találni, hanem a bronz eszköz, sőt öntő 
minták többszőr előfordulnak. Elképzelhető sem volna tehát, 
hogy épen a haladás stádiumában e nép minden ok nélkül 
elhagyta volna már kultivált agyagos gabona és legelő 
talaját, s ezt egy zord hegyi ős erdőbeni lakással cserélte 
volna fel? Ez elképzelhetlen lévén, el k»*ll fogadnunk azon 
bizonyítékot, hogy e nép a szomorú kényszernek engedve 
választotta e többnyire köves tartózkodási helyet.

(Folyt, köv.)

Felelős szerkesztő és kiadó tulajdonos 

L E N K E I  L A J O S .

A  „Pécsi Újság* nyomdája.

A legnagyobb haladás a biztosítás terén a

^ E W - Y O R k "
életbiztosító társaság

E G Y E T E M E S  K Ö T V É N Y E .
egyetemes kötvény oly előnyöket biztosit, minőket 

egyetlen más biztosító társaság a világon nem nyújt.
Egy év után a kötvény megtámadhatatlan és a 

parbaj. meg öngyilkosság kockázatát is fedezi.
A megtámadhatatlansági záradék következőkép hangzik : 
Ha a haláleset bekövetkezik, miután a kötvény 

egy teljes évig érvényben volt és a dij kellően be 
lett fizetve, a társaság a biztosított összeg kifizető 
sét semmiféle okból sem kifogásolhatja

Az egyetemes kötvény nem tartalmaz semminemű megszo
rítást foglalkozás és utazás tekintetében.

Ha valaki 30 éves korban a New-York egyetemes kötvényé
vel 10,000 frtot biztosit és 3 évi dij befizetés után a dijbeíize- 
tést beszünteti, minden levonás és minden további befizetés nélkül 
az egész 10.000 fit erejéig biztosítva marad még további Óévre. 
4 é*i díjbefizetése után nég további 14 é«re
5 „ .  - » „ 15
7

10
n ,  , * 13 „ és kap 13 é* múlva 2320 irtot
» „ „ * 10 „ „ „ 10 „ 43tí0

!i - „ 9 „ „ .. 9 „ n 5000
15 » - 5 •• •• „ 5 .. 7230 „

A New-York 1893-ban legnagyobb zlctct csinálta, mclvct biztosit* tár-úg valaha d.-rt, a incm\ iben 1893-ban 1 milliárd IMI millió korona ere-
állított ki kötvényeket.

' H  Bővebb értesítést ad a magyarországi vezérigazgatóság :
Budapest, N ew  York palota.

j |_cs_a_pccsi fütlgynöksiig : F Ü l< S T 1. 1 l» ü  T úr. |



A legjobb cs legolcsóbb háztető a minden államban szabadalmazott kampós szegélyű
cement-tetőcserép

W 7 R 3 T S H  .&  I T T  A l i
cementáruk gyárából.

K ü l ö n ö s  e l ő n y ö k :

Biztos meggátlása a hó és eső behatolásának, 
miután a cement a vizet nem bocsátja ke
resztül.

Ellenálló képesség a legkeményebb hideg és 
meleg ellen.

Habarcs fölösleges.
Az összes javítások elesnek.

Könnyű sulv : 38 kiló négyzetméterenként, mig 
a pécsi első rendű cseréptégla súlya 90 
kiló négyzetméterenként.

Ara : 1 négyzetméternek : 11 drb 99 kr. 
Kampós szegélyű cementtetőcseréppel födött 
tető tehát a legolcsóbb, mert tartóssága ál
tal önmagát fizeti ki:

mi szinten meg- 
gerendázat

5 évi jótállást nyújtok.

A tetőcserepek könnyed súlya folytán az egész gerendázat olcsóbb, 
takaritás. A kampós szegély folytán viz nem hatolván be, a 
soha sem rothad.

Ráth M. fakereskedő urnái 1893-ban egy háztető készült, melynek egyik fele kampós 
szegélyű cementtetőcserepckkel lett befödve cs melynek lécei tökéletesen szárazak, mig másik 
felén, mely pécsi cserepekből készült, a lécek az esőzéstől egészen megfeketültek, miről min
denki meggyőződhetik.

A kampós szegélyű cementtetőcserepekhez külön e célra ontott vasból kitünően szerkesz
tett elpusztíthatatlan háztető-ablak készült, mely szintén habarcs nélkül illesztetik be.

Bizonyítványok nálam: Király-utca 8. sz. a. betekinthetők.

Egyben van szerencsém a n. é. közönséget értesíteni, hogy üzletem végleges fel
hagyása folytán az abban levő órákat és látszerészeti cikkeket folyó évi no
vember hó 1—ig tetemesen leszállított árakon árusítom el

Tömeges látogatást kérve vagyok tisztelettel
W U R S T E R A.

n
| E :3

M ennyegzö és a lk a lm i ajándékoknak
szánt tárgyak szabott írván árak szerint nairv választókban, rendkívül ízléses ^  

kivitelben, valódi ezüst és eliina ezüstből

5 Intól 20 írtig
úgymint:

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 ,
a s s e t a U  k U v á n y o l t ,

kenyérkosai ak, gyümölcstartók, c(szerek stb.
a legjutányosabban beszerezhetők

SCHÖNWALD IMRE I
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A nna-u tca  4 -ik  szám  alatt lövő -̂*s■ | *%.i 1i ;í ^ í i i i i I>h \ itteni át.^
A szinhá/.-épités következtében a Király-utcában oddin bírt műterme

met el kollvóii hánynom, nj műtermemet a l(*irino«lornol)l» igényeknek meg
felelőien építettem és szereltem tol. Eny úttal tudatom, hogy mindennemű 
fölvételek nálam c w a k Í M  e z  i i j  n i í í t e i ‘M i e i n l > e i i  (Anna-ntea 4-ik 
szám) o M / k ő K Ö i h e i ő k .  moly műtormemot a nagyérdemű közönség 
szives (tevőimébe ajánlom, romólvo, hogy molyon tisztelt megrendelőim bi
zalmukkal a jövőbon is ki fontnak tüntetni.

Mólv tisztelettel
ZELESNY KÁROLY udvari fényképész.
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©

ti

H , é  e  i ts ö  i* f ő  /. (I e  I* é  c  »  e  i t .

Van szerencsénk az inon tisztelt közönségnek tudomására hozni, 
miszerint megkezdtük a lenjobb minősénü e í s - ö r e i i c l i i  úgynevezett.
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VERSENY-SOR
eladását, mely kitűnő ize és érettségénél fonva a legegészségesebb ital 
és minden tekintetben kiállja a versenyt bármely gyártmányú sörrel.

Megrendelések hordók és palaezkokban a legpontosabban a ház
hoz szállítva eszközöltetnek.

T. tisztelettel

S /c h o iz  A .  é s  fia,
I 5 ő tt i !■* t > r  f‘ ö  z ti l ' é e s e t  t
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