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Mi lesz?
Junius hó *21 ! Az egész ország 

lázas érdeklődéssel néz e nap elé, 
mindenki szorongva k é rd i: mi lesz ? 
Alig pár óra választ el a döntéstől, 
mely következményeiben kiszáinitlmt- 
lan és mégis nincs senki, a kormány 
elnökétől kezdve az utolsó harcosig, 
ki a feltett kérdésre biztosan meg
felelni képes lenne. Ez a bizonytalan
ság teszi veszélyessé a helyzetet; a 
válság egyre tart, a krízis huszon
egyedikén újból beáll.

Az újjáalakított Wekerle-kabinet, 
ha valóban a jövő magatartásra nézve 
nem jöttek létre bizonyos megállapo
dások a koronával, bizony nem nagy 
reményekkel és nem éppen biztató 
kilátással a győzelemre vette fel a 
harcot, ugyannyira. hogy az újbóli 
leszavaztatás esetére a politikai hely
zet a legkétségesebb bizonytalanságba 
esik vissza s a mi fő, könnyen koc
kára teheti a korona további bizal
mát, mert a garanciák ismételt meg
tagadása esetére a harcot folytatni és 
a végtelenségig húzni immár lehetet
lennek látszik. Ismételten elénk tolul 
a kérdés : mi lesz ? Az ország fel van 
izgatva, minden fontosabb igazgatási 
és belügyi kérdés stagnál, a párt
viszonyok a szőnyegen levő kérdés 
mikénti megoldásától várják javulá

sukat, alig tudjuk tehát elképzelni,
I hogy egy újabb leszavaztatás minő 

következményeket vonhat maga után !
I Es mind e zavar és bizonytalanság 

azért, mert a főrendek ellen még 
ezúttal nem lehet minden oldalon ér
vényesíteni az ellentállást és a szabad- 
elvüpárt a pillanatnyi reményért és 
kétes hitelű kilátásért lemondott kor
mánya által a garanciákról s ez által 
a szigorúan elvi alapokon vívott küz
delmet a módok és alkalmak taktikai 
színterére vitte át, be nem látván, 
hogy egy újabb bukás által erélye és 
összetartása könnyen megdöntethetik. | 
Mondják ugyan, hogy most már a ka
binet sorsa nincs a szavazáshoz kötve 
és az izemet vég nélkül ismételteim 
fog. Ezt politikai sikernek nem tart
juk, ez a gyengeség nyílt bevallása, 
hiszen kétségtelen, hogy ma már köz- 

• állapotaink egyáltalán nem tűrik el a 
, kísérletezést, minden további izenet 
j csorbát ütne a kérdés fontosságán és 
| a kormány tekintélyén. Ez beillenék 

harci játéknak, de nem a liberalizmus 
zászlajához méltó komoly harcnak. Es 

! nem is hiszszük el. hogy azok a derék 
és elvhü férfiak, kik a küzdelem élén 
állanak és a nemzet nagy többségé
nek akaratát képviselik, ilyen kétsé
ges próbákkal folytatnák a szabadelvű 

I reformok diadala iránt annnyi elszánt- 
! sággal megkezdett és kitartott harcot.

Rájuk nézve a politika szabályai sze
rint nem maradna hátra más, mint — 
lemondani és a szabadelvű elemek 
összetartásával más vezérletre bizui 
az ügyet. És ekkor beállana az az 
elkerülhetetlennek mutatkozó szüksé
gesség, vagy kinyerni a koronától az 
elfogadás iránti birtositékokat, esetleg 
a főrendek ellenében a radikális meg
torló eszközök alkalmazásához nyúlni, 
vagy ellenzékbe menni át és mint ilyen 
igyekeznék megvívni a további harcot. 
Ne is kétségeskedjünk s ne is tart
sunk ez utóbbi esély balkövetkezmé- 
nyeitől — vívjuk meg a harcot egé
szen ! Aztán lesz a mi lesz. De a 
további bizonytalanság nem csak ve
szélyére lenne az ügynek magának, 
de zavartabbá tevén a pártviszonyokat 
cstlggeteggé és ingadozóvá tehetné a 
szabadelvű elemeket is és tág kaput 
nyitna azoknak, kik csak arra várnak, 
hogy mielőbb a zavarosban halász
hassanak. Egy pillanatra tán elveszt
hetjük a talajt, de majd annál fénye- 

| sebb lesz győzelmünk, mert. hogy 
; végre is győzni fogunk, — az bi

zonyos !

A szekunda.
(p -i) Régi axióma, hogy paedago- 

| giailag képzett és hivatásának ma- 
1 gaslatán álló tanárnak rendes alapos

A „PÉCSI UJSÁG“ tárcája.

A három Stuart Mária.
(T örténet a  szinpnd világából.)

Sarher-Masochtól.
— Németről fo rd íto tta: Szikrai Odo. —

(A „Pécsi Ú jság" eredeti tárcája.)
Van-e vájjon nagyobb boldogság an

nál, m int ha. valaki fiatal s költő is egy
szersmind ? És M einhold Pál mégis a leg- 
boidogtalanabh em ber volt a  föld kerek 
ségén. Nem lépte volt még át a  huszon
ötödik évet, tisztességes hivatalnok-család
ból szárm azott, szén, vagyonos, egészséges 
és m égis boldogtalan volt, m ert számos 
költem ényen kívül máris 11 tragédiát és 
7 kom édiát irt, m űveinek azonban egyikét 
sem keríthette  mindeddig színpadra. Vá
lasztott an tik , középkori és modern tárgya
kat, m egpróbálkozott verssel és prózával. 
Mind hiába. Az igazgatók m indannyiszor 
m ás-m ás okokkal állo ttak  elő s kéziratait 
lepte a  por.

Komor valóját hirtelen egy napsugár 
világította meg. S chiller S tu art M áriájának 
előadása alkalm ával az elsőrangú páho
lyok egyikében egy fiatal, kékszem ü és 
szőkefürtü leányt p illan to tt meg, s  a sze

relem diadalm asan kiterjesztette fölötte 
lobogóját. M egtudta, hogy ideálja a  Schön- 
eichen H eléna grófnő nevet viseli, de 
m inthogy igazi szerelem tudvalevőleg mitse 
k íván és vár, a szép leány nagy rangja 
csak fokozta azt az im ádatot, m clylyel őt 
szerette.

Még ugyanaznap este egy uj darabot 
tervezett, mely A  királyné és a Hallos címet 
volt viselendő, s m elynek hőséül a teljes 
szépségében levő Stuart Máriát választotta. 
A tárgyat a skót k irálynénak Rizióval 
való viszonya és férjének m eggyilkolása 
szolgáltatták. Közvetlenül a tervnek pa
p írra  vetése u tán ideálját egy lelkes lán 
goló költem ényben énekelte meg, melyet 
borítékba zártan egy bizalm as szolgájával 
Sohöncichen Heléna grófnőnek küldött.

Legnagyobb meglepődésére még ugyan 
aznap egy díszes levélkét kapott, mely alá 
a  Senöneichcn Heléna név volt Írva, s 
mely még ugyanarra az estére m eghívta 
őt a grófi palotába teára. Pál dobogó szív
vel és kisütött hajjal pontosan megjelent 
a kitűzött órában. A szolga egy sajátosan 
mosolygó kom ornának adta át, a ki pom 
pás terem be vezette, a  hol egy p illanatra 
m agára h agy ta ; a mikor ismét megjelent, 
az ajtóra m utatva igy szólt : „A grófné 
várja  ön t.“

(íróf//<’Y  Pál nem tudta, m it gondol
jon, de m áris egy gyönyörűen berendezett 
budoárban állott s egy ehaiselongue-ról 
egy még m indig szép, üde, körülbelül 45 
éves nő em elkedett föl és fölm entette őt a 
gondolkozás fáradságától. Mig arany  lor- 
nyettjén át kedvtelve vizsgálta s fehér 
keze m egkínálta egy zsöllyével, igy szó lt: 
„Költői hódolata, Meinhold ur, igen meg
örvendeztetett, noha nem kevéssé hizelgett 
n ek e m ; egy költőnek azonban m indent 
m egbocsátanak, még ha megsérti is egy 
kissé az igazságot.**

Pálban nem volt egyrészt annyi 
gyöngédség, m ásrészt annyi biztonság, 
hogy a  reá nézve teljesen ismeretlen h-.i- 
gyet fölvilágosítsa a félreértésről. E gy 
pillanatig  sem kételkedett, hogy költena - 
nye nem jó kézbe került s oly fogadásit 11 
részesült, mely példátlan  zavarba e jte tte : 
de hogy ez m iképpen történt, arról e g je -  
lőre nem tudott m agának számot adni. 
Csak a  rákövetkező nap esett értésére, 
hogy Sehöncichcn H eléna grófkisasszony
nak van egy nagynénje, a  ki ugyanazt a  
nevet viseli. Ehhez kerültek versei, s 5 
örömmel m egragadta az alkalm at, hogy 
egy fiatal, szép költőt já rm ába fogjon. A 
grófné vig, szellemes, világát élő asszony 
volt, a  ki m ár házasságában is nem egy
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készültségü tanítványai vannak. Vi
szont a paedagogini érzékkel nem 
biró, felületes tanár ajkán örökös a 
panasz, hogy tanítványai gyengék, 
nem eléggé szorgalmasak sőt tehet
ségtelenek. Innen magyarázható meg, 
hogy jó tanár keveset buktat: inig 
a rossz tanár sokszor maga is meg
ijed bukott tanulóinak számától.

Sokan, de leginkább azok, kik 
találva érzik magukat, gúnyos mo
solyául fogadják e nézeteket. Hamis 
önérzettel mutatnak a kétes hirll ma
gánintézetekre. hol alig bukik el va
laki. Elfelejtik, hogy e kérdés meg
ítélésénél csakis szigorúan ellenőrzött 
állami intézetekről lehet szó. I)e a 
Találva érzettek tábora még az ilyen 
intézeteknél is inkább hajlandók, el
néző" és .szigorú" tanárokat meg
különböztetni, mint beösmerni e nézet 
helyességét.

Szigorú tanár, -  sokszor ejtik ki 
e szót, a nélkül, hogy elemeznék. 
Ugyan kiféle az a szigorú tanár? 
Miféle ismertető jelei vannak ? Talán 
a torzonborz külső, a rideg tekintet, 
a kiszámított léptek ? Vagy az a szi
gorú tanár, a kinek órája alatt a 
tanteremben siri csönd uralkodik : a 
ki rögtön szekundát ir kalkulus köny
vébe. mihelyt megmozdul a tanuló 
vagy egy kérdésére nem tudja 
hirtelen megadni a feleletet; aki tü
relmetlen. aki tanítványait soha egy 
jó szóra sem érdemesíti ? A ki kér
lelhettem bosszúálló ?

Nem. ez nem szigorú tanár, ha
nem egy jól iskolázott káplár. A ta
nári pálya a legmagasztosabb pálya 

- mondta tegnap az uj kultuszmi
niszter. E pályán csakis mélyen érző 
és gondolkodó, lelkiismeretes és kö
telességtudó férfiak működhetnek.

Legyen a tanár szigorú első sor
ban önmaga iránt. Ne keresse szün
telen a tanulóban a hibát, hanem 
tekintsen saját belsejébe és keresse

önmagában is. Csak azt kívánja a 
tanulótól, a mire alaposan megtaní
totta, a mit tőle jogosan megköve
telhet. Feladni egyszerre túlsókat, te
szem egy könyvnek a felét ismétlés
képen és ebből osztályozni a tanulót, 
valóságos bűn.

Bűn. mert a tanárnak sohasem 
a legtehetségesebb tanulókat, hanem 
mindig a középszerűeket kell szem 
előtt tartani: a kik legjobb akaratuk 
mellett sem képesek a nagy anyag
gal megbirkózni. Ezek kimerültén te
szik le a könyvet és kedvet vesztve 
apathiaba esnek. Készületlenül men
nek az iskolába és a tanár fülszóli- 
tására egykedvűen néznek maguk 
elé, vagy társaik előtt elpalástolni 
akarván szégyenüket kesernyés mo
solyával tekintenek a tanár szemébe. 
Kgynémelyike dacosan szembe is 
száll vele.

Ilyenkor bő aratása van a sze- 
kundáknak. Az úgynevezett szigorú 
tanárnak pedig csakúgy sugárzik a 
szeme az örömtől, mert hisz jó mun
kát végez , megtisztítja az osztályt a 
szeméttől. “

A szegény szülő pedig ott áll 
görnyedezö háttal a szigorú tanár 
előtt irgalomért esedezve fia számára. 
Csak négy osztályt szeretne fiával 
végeztetni, mert hiszen még gyönge 
inasnak.

Mind hasztalan ! A szigorú tanár 
kimondta a szentenciát. A fiú bukik.

Szomorú valóság ez. Csak az év
végi értesítők statisztikáját kell tanul
mányozni és megdöbbenve látjuk, hogy 
föképen az alsóbb osztályokban mily 
nagy a bukottak vagy a kimaradottak 
száma. Pedig épp itt kellene a leg- 
esinjábban bánni a szekundákkal. 
Mindenkinek módot kellene nyújtani 
ahhoz, hogy legalább négy osztályt 
végezzen. Ezt az ország érdeke kí
vánja. Nem ártana az ország keres
kedelmének vagy iparának, ha a lég- j

kisebb iparos is a középiskola négy 
osztályát végezte volna el. Azt hiszem 
ezt célozza a középisk. rendtartás is, 
midőn határozottan kimondja, hogy 
csakis állandó hanyagságot tanúsító 
tanulók buktathatok meg.

Igen figyelemre méltó cikk jelent 
meg a r Lloyd" 130. számában e kér
désről. Jó volna, ha azok a bizonyos 
szigorú tanárok megszívlelnék az ab
ban foglaltakat. E cikk szerint csak 
a hatodik osztály végén kellene a 
tanulókat alaposan megrostálni, hogy 
a hetedikbe már csak oly tanulók 
lépjenek, kiknek valóban szép tehet
ségük van a tudományos pályához. 
A négy első osztályban nincs okada- 
tolva a buktatás, legfölebb az első 
osztályban kellene némi szigort alkal
mazni, nem hogy elijeszszék a tanulót 
az iskolázástól, hanem, hogy megis
mételve az osztályt, érettebb legyen 
testileg és lelkileg. Ötödikbe azonban 
már csak azt lehet bocsátani, kinek 
kellő tehetsége van a tudományos 
haladásra; de itt is az év végén az 
osztályozásnál enyhébbek lehetnek a 

I tanárok, mert (» osztály már olyan 
pályákra qualifikálja a tanulót, a hol 
intelligenciára szüksége van ugyan, 

I de iskolai tanulmányára vajmi kevéssé, 
amennyiben speciális tanfolyamok nyíl
nak előtte ; mint vasút, posta, távirda 
stb. De a hatodik osztály végén meg
szűnik az irgalom. Epén ezért nem 
Találja a „Lloyd“ cikkezője okadatolt- 
nak az érettségin való elbuktatást. 
A kit a hetedikbe bocsátottak, az le
gyen teljesen alkalmas a tudományos 
pályára. Természetes, hogy elvétve 
kivételek itt is fordulhatnak elő.

E szempontokat követve sok 
szülő volna kínos gondoktól megsza
badítva és sok derék, munkás, intel
ligens férfiúval gyarapodnék az or
szág. Most folynak a vizsgálatok a 
középiskolákban, e napokban össze
ülnek a tanári testületek ítélkezni a

pikáns regény hősnöjcként szerepelt s 
mint özvegy csupán kedvteléseinek élt, 
melyek közt a művészet, irodalom és sze
relem az első helyet foglalták el.

A szolga elárulta előtte az ifjú rajon
gót s ez most hatalmában volt, akár a 
légy, mikor a pók hálójába kerül. Bátor
talansága mind jobban belefonta őt a ka
landba. melybe gonosz véletlen folytán 
keveredett; a grófné bátorság hiányának 
vette tartózkodását s fele utón elébe jött, 
és midőn ez nem használt, még jobban 
közeledett hozzá s még inkább gyönyör
ködött ártatlanságán, hogy aztán végre, 
mint az articsókát, levelcnkint clköltse.

Minthogy azonban minden rossznak 
megvan a maga jó oldala is, az ifjú köl
tőnek a grófnéval való önkénytelen viszo
nyából sok haszna volt, mi legmerészebb 
álmait is meg látszott haladni. A köny- 
nyelmii hölgy a leghathatósabban pártul 
fogta, bevezette a kis székváros legbefo
lyásosabb köreibe, sőt bemutatta még a 
hercegnek is. egy este pedig fölolvastatta 
A  k irá lyn é  és a  da t/os  cimü uj művét 
Schöneirhen grófné szalonjában az udvari 
színház intendánsa előtt, ki a fölolvasás 
után a legszebb bókokat mondta neki 
tehetségéről s megígérte, hogy a darabot 
az udvari színházban legközelebb színre

keríti. Az ifjú költő boldogsága határtalan 
v o lt ; ez este valóban lelkesülten borult a 

' grófné lábához és tüzes csókokkal hal- 
| mozta el szép kezét.

Most még csak a szerepeket kellett 
kiosztani. Az udvari színészek közt nem 
kis izgalom támadt, kivált a hölgyek kö
rében, mert a mi udvari szinházunkban
— mint az udvari színházakban többnyire
— ritkaság számba megy az újdonság s 
a színésznőknek nem igen nyílt alkalmuk 
uj jelmezben föllépniük és ime most egy
szerre egy ifjú szép Stuart Máriáról volt 
szó, olyan Stuart Máriáról, ki nem komor 
fekete ruhában, hanem királyian és vidá
man hermelinprémezetü piros bársonyba 
öltözve lépett a kinpadra.

Az elfogulatlanok teljesen egyetér
tettek abban, hogy Stuart Mária szerepé
nek eljátszására senki sincs inkább hi
vatva Mannsteinné asszonynál, ki a hős 
szerepekben első helyen á l l ; az udvari 
színház hölgyei közt benne egyesült csak 
a inéltóságos külső szép tehetséggel s a 
kritika is mellette nyilatkozott, a mi nem 
volt megvetendő. Pál tehát meglátogatta.

A művésznőt egy sereg gyerek közt 
a konyhában találta, a mikor éppen a 
pecsenyével volt elfoglalva. A mint meg
nevezte magát, a  csinos, érdekes, mintegy

harminc éves nő tüstént teljes két hü
velykkel magasabbra n ő tt; nyilván a ki
rályi ködmönt érezte már szép vállán. A 
derék háziasszony egy pillanat alatt le l
kesült művésznővé változott, az ifjú köl
tővel művéről s a maga szerepéről beszélt 
és sok érteimcsségnek és m eleg komoly
ságnak adta bizonyságát, mi azonnal 
megnyerte őt részére; de pátosza közepeit 
is megtisztította legifjabbik leányának az 
orrát s Pált az ő menyországából ismét a 
földre rántotta. Mégis csak megállapodtak, 
hogy ő fogja játszani S tu a r t  Má r iá t  s Pál 
azzal vigasztalta magát, hogy hiszen nem 
hálóköntössel és fökötővel, hanem herme
linnel és diadémmal lép majd a színpadra, 
s abba a helyzetbe se jut, hogy Rizio 
hercegnek az orrát tis togussa.

Hazatértekor az ifjú költő a hercegi 
parkon haladt át, melyben a szépnem ré
szint a kis tavon korcsolyázott, részint le 
és föl szánkázott vagy sétált.

Hirtelen nevén szólította valaki. Pom
pás szán állott meg közelében, melyből 
egy esodaszépségü fiatal hölgy köszöntötte, 
kinek tagjait értékes pirosbársony coboly
bunda födte. Pál Lubovszky kisasszonyra, 
az udvari színház egyik színésznőjére 
ismert. .Jöjjön, Meinhold ur“, — szólalt 
meg ismét csengő haugján — üljön ide
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tanulékony, jusson eszükbe a szigorú 
tanár uraknak, hogy számos szülő 
aggódva lesi Ítéletüket és sok ifjú 
egész életére lesz döntő befolyással 
határozatuk.

Előfizetésre való fölhívás!
A „Pécsi Újság* jú lius 1-én uj év

negyedbe lép. Azon kérelem m el fordulunk 
m a előfizetőinkhez, hogy az előfizetést 
mielőbb megújítani szíveskedjenek, hogy 
lapunk szétküldésében fönnakadás be ne 
következzék.

A „Pécsi Újság* a  m ióta naponkint 
lá tja  el olvasóit értesítésekkel, nehéz n a 
pokon esett át. A politikai események 
egész sora, az izgatottság, mely az egész 
országot ellepte, lapunkat m indig föladatá
nak m agaslatán ta lálta. Oly gyorsan, oly 
alapossággal értesült közönségünk minden 
politikai esem ényről, m int m aga a fővárosi 
közönség; nem kell hangsúlyoznunk, hogy 
a reánk nehezedő nagy áldozatokat csak 
azon rem ényben, sőt azon biztos tudatban 
hozhattuk , hogy fáradozásunkat, áldo
zatkészségünket az olvasó közönség elis
merése és az ezzel karöltve járó  pártolás 
fogja ju talm azni.

Nem a pillanatnyi sikert, a  szenzációt 
hajhászszuk, hanem  arra  fektetünk fősúlyt, 
hogy értesüléseink m egbízhatók legyenek 
és épp ezen okból oly összeköttetéseket 
lé tesíte ttünk, melyek révén nyert értesülé
seinket az esem ények m aguk hitelesí
te tték.

V ezércikkeinket a  szerkesztőség b el
tagjai m ellett a helyi és fővárosi iró-világ 
elism ert gárdája  Írja, tárcarovatunkban, 
melyben kizárólag eredeti tá rcáknak  adunk 
helyet, olvasóink m ár sok irodalmi becscsel 
biró m unkával ta lá lk o z tak ; hírrovatunk 
oly élénk, hogy ezen tek in te tben  a vidéken 
egyedül áll a „Pécsi Ú jság“ ; távirati ro
vatunkban pedig mindent megtalál az 
olvasó, mi bárhol délután 4 óráig történik. 
Az országgyűlés és főrendiház az napi 
üléseinek hű tükré t is föltalálják e rovat
ban  olvasóink.

Ily  körülm ények között indokolt is az I 
a páratlan fölkarolás, melyben lapunk az ! 
olvasó közönség által megindítása óta ré
szesült ; és h a  arra  kérjük olvasóinkat és 
lapunk barátjait, hogy azt ismeretségük 
körében terjeszteni szíveskedjenek, történik 
ez azért, m ert még m agasabbra akarjuk 
emelni a  „Pécsi Ú jság nívóját és m ert a 
napilap előállítási költsége oly tetemes, 
hogy annak fönntartása nagy áldozatokat 
követel.

A  „Pécsi U jság“-nak az lesz mindig 
a főtörekvése, hogy kielégítse az olvasók 
fokozott igényeit. A jövő évnegyedre a 
..Pécsi Ú jság* tartalm ának kibővítéséről 
is gondoskodtunk és igy azon h ittel indu
lunk az év m ásodik felébe, hogy az eddig 
tapasztalt rokonszenv és jóindulat olvasóink 
részéről még fokozódni fog.

Kiváló tisztelettel
A „PÉCSI ÚJSÁG"

szerkesztősége é s  kiadóhivatala.

HÍRROVATUNK.
Pécs, junius 2o.

— Gyűjtés a pécsi Kossuth-szobor alapra.
A pécsi Kossuth-szobor fölállítására meg
alaku lt szoborbizottság nagy buzgalomm al 
serényen eljár küldetésében és az erre k ikül
dött u rak  sorban m eglátogatják a  házakat, 
azoknak egyes lakosait, hogy a K ossuth- 
szobor alapra adom ányokat gyűjtsenek. 
Sok helyen a legnagyobb szívélyességgel 
és áldozatkészséggel fogadják az urakat, 
van azonban elég hely, ahol bizony nem 
nyílik meg a pénztárca. Úres kézzel a 
gyűjtő u rakat azonban sehol el nem bo- 
csájtják , de hisz a cél érdekében minden, 
m ég a legcsekélyebb adom ányt is szívesen 
lá tják  és köszönettel veszik. Nem is az 
adom ány nagysága adja m eg annak az 
értéket, hanem az érzés, melylvel az adó
dik és a szegény em ber fillérje épp oly 
becses, m int a gazdagnak forintjai. M int
hogy azonban sokkal több a  szegény, 
m int a gazdag, biz lassan folyik a gyűj
tés és mindeddig a pécsi kölcsönös segélyző 
egyletnél 586 frt 65 krt fizettek be a pécsi 
K ossuth-szobor alapja javára, mi elenyé
szően csekély összeg, n a  meggondoljuk, 
hogy egy Pécshez méltó szobor költségei

kétségen kívül m eg falják haladni a ‘10000 
forintot. Az eddig beérkezett 586 frt 65 
krajcárban benn foglaltatnak m ár több 
község gyűjtései is. A  szomszéd várm egyék 
hozzájárulására is biztonsággal szám it a 
szoborbizottság, de onnét eddig eredm ényt 
nem jelentettek. Nagy baj az, hogy B ara- 
nyam egye községei is a lokálpatriotizm us
ban szűkölködve, adom ányaikat nem Pécsre, 
hanem  az országos szoborra küldötték, a 
mit a leghatározottabban el kell, hogy 
ítéljünk, mert Pécs ezen községek lakói
nak szivéhez m égis csak közelébb esik, 
m int Budapest, m elynek szobráról az egész 
ország gondoskodni fog.

József kir. herceg Eszeken. Eszékről 
írják lapunknak : V árosunk föl van lobo
gózva. Ma (kedden) este 7 órakor Sza
badkáról ideérkezett .József kir. herceg, 
hogy m egszemlélje a  honvédcsapatokat. 
Az indóháznál P e j a c s e v i c s  gróf és 
K o t t e r  polgárm ester, a  katonai hatóság 
és nagyszám ú közönség fogadta a főher
ceget. A vasútnál az eszéki tüzoltócgyc- 
sületek is sorfalat képeztek, m elyeket a 
főherceg meg is szemlélt. A vasútról a 
„Central4* vendéglőbe hajtato tt a m agas 
vendég ; m a megszemléli a honvédcsapa
tokat, holnap csürörtökön pedig hajón 
folytatja ú tjá t U j v i d ék felé.

— Fölvétel az orvosok és termeszet- 
vizsgálók egyesületébe. Az orvosok és te r
m észetvizsgálók pécsi vándorgyűlésén tag
sági joggal bírni kívánók junius 30-án és 
julius i*én délelőtt 10 órától 12-ig és d. u. 
2 órától 4-ig jelentkezhetnek a titkári hi
vatalos helyiségben ; főgimnáziumi épület 
földszint, balra első ajtó. Tagsági ciij ó 
forint.

— Érettségi vizsgálatok eredménye a 
gimnáziumban. A pécsi főgimnáziumban az 
érettségi vizsgálatok tegnap és tegnapelőtt 
folytak le Spittkó  Lajos székesefejérvári 
tankerületi főigazgató elnöklete alatt. Az 
érettségi vizsgálatok igen szép eredm ényt 
tüntettek ki, am ennyiben a tizennyolc 
vizsgázott közül hat, név szerint Sípos Ist
ván, P auer F rigyes, R eitberger G yula, Ma
gyarász János, Marton József, Szakovics 
O ttó, jelesen, hat jól és hat elégségesen 
érettnek nyilváníttatott. Ennélfogva egye t
len egy sincs vissza vetve.

— Bolond időjárás. Szomorúan bús, 
honvágvgyal tolt levelek érkeznek Pécsre 
Karlsbadliól, Kömerslmdhől, Keichenhall- 
ból, Franzensbadból, K altenleutengeben- 
ből stb . abból a sok, sok fürdőhelyből, hol

m ellém  a  szánba. Egy kis beszélni valóm 
van önnel.

Pál engedelm eskedett s az ifjú mű
vésznő, ki m aga h a jto tta  a tüzes lovakat, 
villám gyorsan tűn t el vele a parkból. A 
k is  ház előtt, m elyet egym aga lakott 
szolgaszemélyzetével, m egállt s a  járó
m űvet a kocsisra bízva, karjá t Páléba 
öltötte. A színésznő föl vezette a költőt a 
szőnyegboritotta lépcsőn, egy Ízléses fény
nyel berendezett szalonba lépett vele, le
vetette keztyüjét, sapkáját egy székre 
dob ta s igy szó lt: „U gyan vegye le ké
rem a b u n d ám at!“ s miután Pál ezt egy 
zsöllye hátára  te rite tte, m agához vonta őt 
a  caiiseuse-re s ekként kezdte : „Azt h a l
lom, az ön műve hősének, S tuart Máriá
nak szerepét M annsteinné fogja já tszani, 
kedves M einhold ; hisz az lehetetlen, ez a 
nyers, polgárias szem ély, a  kinek egy 
egész rakás gyereke van ; nemde, ön ne
kem  adja azt a szerepet

Ilyen hangon folyt ez tovább, mig 
végre Pál csakugyan m egsajnálta m űvét; 
tek in te te  kétségbeesetten tévelygett ide- 
oda a szalonban s a herceg életnagysága 
képén akad t m eg ; eszébe ju to tt, hogy 
Lubovszki kisasszony köztudom ás szerint 
a herceg barátnéja , hogy továbbá báró 
Stein, a nemesek k lubjának elnöke is a

I szép színésznő békáiban nyög s ezenfőlül 
1 még két nagy sötét szem is epedően né- 
, zett rá, fehér kar nyugodott a vállán s 
i forró, illatos lehelet érintette ajkát. Mi 
! volt természetesebb, m int hogy végre ün- 
| népiesén oda Ígérte Lubovszki kiasszony - 
l nak S tuart M ária szerepét.

M ikor otthon irószobájába lépett, a 
I díványról egy előkelő külsejű, sovány, 

körülbelül ötven éves hölgy em elkedett 
! föl s fájdalm as mosolylyal nyújto tta kezét.
| Ez a hölgy Sternfeld k. a. volt, szintén 

az udvari színház tag ja  s a  mindenható 
(lotz miniszter régi barátnéja .

— Nem tudtam  m egtagadni m agam 
tól kezdé — hogy megismerkedjem 
azzal a férfiúval, a ki a ném et színpadot 
oly kitűnő művel ajándékozta meg.

— Kegyed fölöttébb jó, kisasszony, 
— hebegte Pál.

— I)e remegek a sikerért — foly
ta tta  Sternfeld kisasszony, miközben m a
gához vonta az ifjú költőt a díványra, 
hallom , M ansteinné já tsza  az ön uj S tuart
já t. M ennyire sajnálom önt, M einhold ur, 
hogy ily költői alak személycsitőjeül olyan 
prózai nőt választott.

— E11 a szerepet azért engedtem  át 
Lubovszki kisasszonynak . . .

— Oh ! — Hisz ez még borzasztóbb

lenne — Lubovszki csinos, ennyi az egész, 
egyébként — valóságos ruhatartó  ! T ehet
ségtelen, fogalma sincs a művészetről, 
csupán egy kis idomitás, nem, ön nem 
tehette azt komolyan. < )n a herceg kegy- 
vesztésétől fél. de én biztosítom, egy m i
niszternek a szava többet nyom a  latban, 
m int egy uralkodóé, s (iotz ő nagym éltó
sága nagyon kívánja, hogy én játszani az 
ön művében, ön azonkívül tudja, hogy a kö
zönség nincs Lubovszki pártján, holott én —

Tudom, önnek nagy a  pártja.
Sternfeld kisasszony fölugrott és sza

valni kezdte Pál müvéből S tuart M ária 
nagy m agán beszédét, s az ifjú költőnek 
meg kellett m agában vallania, hogy bár 
nem fiatal m ár, de azért még mindig je 
lentékeny művésznő. Ingadozni kezdett a 
kisasszony látván habozását, d iadalm asan 
kifejtette teljes ékesszólását. A m int el
hagyta őt, Pál neki is oda Ígérte a sze
repet.

K övetkezett az olvasó próba, s egy 
helyett három S tuart Mária je len t meg, és 
m indegyikük a szerzőre hivatkozott, ki 
mint I >ániel az oroszlán barlangban, a  
sugókönyv előtt ült, s esedezve majd az 
igazgatóra, majd a három fölháborodott 
színésznőre nézett.

— Be fogják tán látni, hölgyeim, -
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:i mi földicink nyári siestára siettek, hogy 
n nap perzselő sugarai elől a cseh liűs 
erdőségekben vagy a magas hegyek bér
ceiben keressenek menedéket! Így gon
dolták és igy képzelték a szegény fürdő
vendégek a nyaralást, a fürdőzést és ime, 
ki sem mozdulhatnak szobáikból. Hideg 
téli szél süvölt az erdőkben, a fürdőépü
letek ablakait és szellős ajtait megrecseg
teti a vihar, esik eső szakadatlan, sokszor 
zúzmara tarkítja az eső egyhangúságát. 
A téli köpeny és az esernyő képezik a 
fürdöző közönség állandó kíséretét. A mi
lyen az idő, olyan az ember kedélye. 
Szomorkodnak a fürdő vendégek, tehát 
szomorú leveleket küldenek haza. De ná
lunk sincs különben, mint azokon a ter
mészetáldotta vidékeken. Esőfelhők lepik 
el az égboltozatot, alig hogy a napot lát
hatjuk és ez igy megy napról-napra. A 
nyári ruhák a szekrényekben pihennek, 
várva a szebb napokat és a gazdák, kik 
azelőtt esőért imádkoztak, most már meg
elégelték az ég áldását, mely ma-holnap 
veszedelmessé válhat veteményeinkre. Most 
már ismét állandó szép időre volna szük
ség, hogy uj életre ébredjen a természet, 
hisz a vizbőség veszélyével fenyegeti az 
ország egyes vidékeit, áradás Ilire érkezik 
különböző vidékről és a veszedelem mind
inkább fokozódik.

—  Magyar Olimposz halottja. Még teg
nap reggel azt Írták a fővárosi hírlapok, 
hogy Komócsy József a hires poéta, aki 
eg y  rozsdás ollóval megvágta a lábát s 
emiatt nagy fájdalmakat kellett szenvednie 
teljesen jól érzi magát s aggodalomra nincs 
ok, íme délután hirtelen mégis rosszra 
fordult a beteg állapota, s a kiváló költő 
a Petőfi Társaság alelnöke, vérmérgezés 
folytán nagy kínok között meghalt. A  kö
zönséges csizmadiainasból a magyariro
dalom legjelesebb munkásai közé magát 
fölküzdött iró egyike volt a kedvelt poé
táknak, akinek versei különösen a nők 
között örvendettek nagy népszerűségnek. 
Komócsy ott hagyva a csak szükségből 
elővett kaptát, szorgalmasan tanulni kez
dett s rövid idő után tanítóvá képezte ma
gát Szatmáron. Egv ideig a vidéken tani- 
tóskodott, aztán a fővárosba ment, s ott 
egy kereskedelmi iskolának nyilvános ta
nara lett. Szépirodalmi működése a 6o-as 
évek elején kezdődik, s azóta folyton a 
legelöbbkelö poéták és esztétikusok között 
foglalt el tekintélyes helyet. T íz évvel 
ezelőtt adta ki utolsó verskötetét, Szere
lm i könyve cim alatt. A z elhunyt poéta 
most 58-adik évét élte.

„Pécsi Újság*

A bán anyjának temetése. Nustár- 
ból (Slavoniából) Írják a „Pécsi Ujság“-nak. 
Ma, kedden temették itt óriási részvét 
mellett Khuen Héderváry gróf, horvát 
bánnak édes anyját. Már kora reggel sok 

I ezer ember tolongott a halottas háznál,
I hol a bán egész családjával megjelent. 9 

órakor kezdődött a gyászszertartás, me- 
, Ivet Cincek lelkész celebrált. A  halottas 
I házban többek között megjelentek Eltz,
; Pejacsevics, Normann grófok, Stankovics 

és Klein oszálytanácsosok, Spilzer fő- 
! ügyész, Spevec, a banálhivatal elnöke és 

Burgstaller alelnöke, Pejacsevics, Coch, 
lurkovics, és Kovácsevics főispánok, az 

j országgyűlés elnöke Gyurgyevics, számos 
képviselő, az országos pénzügyigazgató 
Skerlec báró, Zágráb és Eszék képviselő- 

■ testületé, az eszéki tanácsi kar, stb. stb.
A  temetés után a jelenlévők a kastély 

I mellett elterülő parkba mentek, hol Cseh 
[ Erwin főispán a jelenlévők nevében kon- 

doleált a bánusznak, ki meghatva felelte 
a következőket:

Fogadják Ö nök az én és családom nevében 
| köszönetem et, hogy idesiettek, megboldogult édes 
! anyám nak megadni az utolsó kíséretét. Ezen he- 
I Íven, hol minket szült, melyen nevelkedtünk, á t

adjuk a porladozó m aradványokat az anyaföldnek, 
de azon elvek, m elyeket belénk oltott, az ö bölcs 
tanácsai mindig szemeink előtt fognak lebegni.

| Mindig a r ra  tanitott, hogy hazánkat, népünket sze- 
I ressük, a vallás, nem zetiség, rang  és  állásra való 

tekintet nélkül, szegényt vagy gazdagot, mindig 
1 belénk oltotta, hogy azon helyre, m elyre meghivat- 
j tünk, kötelességünket teljesítsük. Ezen emlék fog 

mindig szemeink előtt lebegni, é s  mi mind azon 
| leszünk, hogy azon sze re te te t, m elyet ma irányún!;- 
| bán tanúsítottak, minden alkalommal megháláljuk.

Fogadják teh á t m ég egyszer szivből jövő köszöne- 
I tünket.

A  bán könnyek között mondotta be
szédét, majd kezet szorított a megjelene- 

j tekkel, kik a szertartás után elhagyták 
. Nustárt. A  bánusz maga szerdán tér 
l vissza Zágrábba.

Jobb napok a munkásoknak! A  bu- 
I dapesti kőszénbánya részvény társulat 

nem sokára üzembe veszi a Boda és Ba- 
I konya vidékén, Biikösd állomás közelében 

föltalált kőszénbányákat. A z üzembevétel 
csak azon körülménytől tétetett függővé, 

I vájjon az első próbabányászat ugyanolyan 
eredményt fog-e kideríteni, mint a teljes 

j sikerrel járt próbaásatások, melyeknél ki- 
I tűnő szénminőségre akadtak. Már most 
I veszik föl a munkásokat, és minthogy 
1 2000 munkással akarják az üzemet meg- 
1 kezdeni, nagy most a bányamunkás keres-

kezdte az igazgató, — hogy önök közül 
csak egy já tszh a tja  a szerepet.

— Természetesen én, — szólt Mnnn- 
steinné asszony. Én — én — kiá lto tta  a 
m ásik két hölgy.

— M einhold ur, nem ön m aga h a 
tározta-e cl, hogy én játszom  S tuart 
Máriát ? — kérdezte ismét M annstcinnó 
asszony.

— Ú gy van. én.
— Nem egész világosan nekem  

igérte-e ide a  szerepet 1 — szólt Libovszki 
kisasszony.

— Igenis, önnek.
— Vájjon m ikor elszavaltam  önnek 

a  magánbeszédet, nem úgy nyilat kozott-e, 
hogy a szerepet csak én já tszhatom  ? 
vágott közbe Sternfeld kisasszony.

— Igen, igen.
— T e h á t! szólt mind a három  egy

szerre.
Bosszantó lárm a keletkezett, a há

rom hölgy egyike sem akart engedni. 
Végre azt ha tározta  az igazgató, hogy 
mind a  hárm an já tszák  majd a szerepet, 
még pedig fö lvá ltva : ezzel a konfliktusnak * 
vége szakadt. Valamennyi próbánál mind j 
a  három  hölgy megjelent s m indegyik |

azon volt, hogy a szerzőt a szerep fölfo
gásával m egvesztegesse; titkon m indegyik 
nevetségessé te tte a m ásik kettő t s ezen
kívül mindegyik fölhasznált még vala
m ennyi rendelkezésére álló eszközt arra, 
hogy az ifjú költőt teljesen hálóba kerítse.

Végre valahárn eljutottak a művel 
odáig, hogy az első előadás napja ki volt 
tűzhető, de ime a küzdelem újra meg
kezdődött.

M elyikük já tsza először a szerepet ? 
O lyan drám a játszódott le Pál lakásán, a 
m elynél m eginditóbbat s viharosabbat nem 
terem thet a költő képzelete. Három kocsi 
állott meg a  kapu előtt, három  bunda 
hevert az előszobában, három  fúria fenye- 
getődzött a  kis irúszoháhan azzal, hogy 
széttépi a szerencsétlen szerzőt ; aztán a 
három  kocsi tova robogott. Egy órával 
később ismét három kocsi állott a kapu 
előtt, ismét három  bunda hevert az elő
szobában és bárom ur fenyegette a kis 
irószobában a szerző életét. Gotz minisz
ter, báró Stcin és M annstcin ur, mint 
sérte tt férj.

E lérkezett az első előadás estéje. Az 
igazgató akkén t intézkedett, hogy Manu- 
steinné asszony já tsza  majd először S tuart

let. Leginkább a falubelieket akarják a 
bányamunkálatokra betanítani, de idegen
ből is hoznak munkásokat, hogy az eddig 
csendes, elhagyatott vidék csakhamar meg 
fog élénkülni, és az államvasutak pécs- 
dombóvári részének forgalma is teteme
sen gyarapodni fog, különösen Bükösd 
állomást újra kell majd ezen fokozott for
galom lebonyolítására berendezni.

—  Erdóöri szaktanfolyam. F. évi októ
ber havában nyílik meg az ország 4 erdő
őri szakiskolájában a 2 évre terjedő szak- 
tanfolyam. Pályázhatnak mindazok a 12 
éven felüli és 30 évet el nem ért kifogás
talan előéletű egyének, kik megfelelő szel
lemi képesség mellett testi egészségüknél 
fogva is alkalmasak erre a pályára. A  
kérvények f. évi julius hó végéig nyúj
tandók be a hatóságok utján a földmivelés- 
ügyi miniszterhez.

A pécsi kereskedelmi bank a napok
ban küldötte meg a város által a közkór
ház kiépítésére kölcsön vett 126.256 frtot. 
A  város ezt a pénzt itt helyezi el gyü- 
mölcsözésére s a szükséghez képest hasz
nálja, löl az esedékes fizetések teljesítésére.

—  ?ezsgö a színpadon. Tegnap este 
a szó legszorosabb értelem ben vidám  han 
gula t uralkodott a  mi nyári színházunk 
színpadán. A boszorkány várban tá n c , 
m uzsikaszó és dinom -dánom  já rja , és teg 
nap m egesett az a ritka  dolog, hogy szí
nészeink festett viz helyett valódi pezsgőt 
kap tak  inni és hogy bőven éltek  ezen a 
színpadon ritkán  ism étlődő alkalom m al, 
kitűnt a m indinkább fokozódó jó  han g u 
latból, m elynek szerencsére a  legördülő 
függöny vetett véget. Az énekkar sok 
ügyeséggel és m in tha m egszokott itala 
volna, szürcsölte a gyöngyöző édes italt, 
kiváló vendégünk K o in á r 0 in i M ariska 
kisasszony pedig elül já r t  a  buzdító jó 
példával, m inek az volt term észetes kö
vetkezm énye, hogy az utolsó fölvonásban 
cl-clm aradtak a dalok és a  valódi és nem 
színpadi dinom -dánom után az előadás 
express vonat gyorsaságával ért el a vé
géhez.

A mohácsi hajószerencsétlenség.
R ettenetes dolgokat közölt néhány buda
pesti lap a  mohácsi hajókatasztrófáról. 
I gyanaz a mohácsi levelező m ár a leg
képtelenebb dolgokat b o csá to tta  M ohács
ról országvilággá, és minél szenzáció- 
sabbak voltak hírei, annál bizonyosabban 
a (lementi következett azok nyom án, mely 
ezer percenttel leszállította a  h irlelést va
lódi értékére. Most egy dereglyéről szólott 

1 a  hu-, mely telve u tasukkal, íülborult a

1 Máriát s a szinlapon csakugyan az ő neve 
I is volt kitéve. A két vetély társ lá tszólag 
1 belenyugodott sorsába. A színház zsúfo

lásig m egtelt. A herceg az udvari páholy- 
| bán ült, m ás páholyokban a  m iniszter, 

Schöneiehen grófné babérkoszorút ta rtva  
| készen és báró Stein voltak lá thatók .

A kárpit fölgördült. Az első fölvo- 
1 nás közepéig minden jól m ent. Az a je 

lenet következett, m ikor Rizio a  kasté ly  
csarnokában egy \  énus-szobor lábánál 
szendereg s a  királyné m egjelenik. Min
den szem a középtoronyra szegeződött, s 
csakugyan M annstcinnó asszony lépett 
elő aranyszin parókával, rikító  vörös, her- 
inalines bársonyruhában ; de ugyanakkor 
jobbról és balról két más Stuart* M ária is 
föllépett, m indakettö hasonlókép aranyszin  
parókával s rikitóvörös, fölherm olinezett 
bársonyruhában, s a m agánbeszédet mind 
a  három egyszerre kezdte szavalni.

A közönség egv része nevetn i kez
dett, m ásik része hangosan pisszegett. A 
kárpit legördült s a mű és a  szerencsétlen 
költő m egbukott. Nem egészen világos, 
mert nyújto tt á t neki a grófné egy negyed 
órával később budoárjában babérkoszorút.
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Duna közepén s a rajta levő népség tér- i 
mészetesen a hullámok között lelte borza- 
dalmas halálát. Mint most értesülünk, az ! 
egész katasztrófából csak annyi igaz, hogy 
egy dereglye összeütődött egy uszálylyal, I 
a nélkül azonban, hogy akármelyiknek is ! 
nagyobb baja esett volna. Emberéletben 1 
mi hiba sem történt. — Annak a rém- I 
híreket gyártó mohácsi levelezőnek neve 
— no do ezt már elteszszük a legköze
lebbi alkalomra, mely, ismerve ennek a 
levelező urnák javithatatlanságát, nem so- ! 
káig fog magára váratni. Különös a dolog- I 
bán csak az, hogy a fővárosi lapok ezen 
„levclezőtől“ még mindig közölnek híreket. '

— Elhalasztott tornavizsga. A pécsi [ 
állami föreáliskolának tegnap délután 5  
órára kitűzve volt tornavizsgája a kedve- I 
zötlen időjárásra való tekintettel elmaradt j 
és annak megtartása péntekre e hó 2 2 -ének [ 
délutáni 5  órájára halasztatott, mely napon 1 
az tekintet nélkül az időjárásra, meg fog | 
tartatni.

— Az uj pannonhalmi perjel. A bencés
rend uj perjelt választ. A megejtett próba
szavazásnál Kroller Miksára, a győri gim
názium igazgatójára esett a legtöbb sza- ' 
vázát. Kroller Pécsett született 1849-ben 
és itt is kezdette a tanári pályát.

Az üldözött baptisták. Bonyhádról 
Írják lapunknak: — Bitz János, az itt 
mindinkább elszaporodó baptistáknak leg
főbb mindenegyébbje nehéz napokat él. 
Az elmúlt éjelek egyikén Bitznek 3 6  
gyümölcsösfáját vágták el és valamennyi 
ablakát beverték. A nép nem szívelheti a 
baptistákat és ezen népgyülöletnek estek 
Bitz gyümölcsfái és ablakai áldozatul. Bitz 
budapesti „hitu sorsosaihoz ment panaszra, 
hogy kárpótolják veszteségéért.
~

Színház, irodalom, művészet.
**  A boszorkányvár. Z n o j e m s k y

színházi karmester kedvéért K o m á r o m i 
Mariska meghosszabbította pécsi vendég
szereplését és tegnap este a Boszorkány
vár operettben Coralie szerepét vállalta 
magára, hogy ez által Znojemskynek is 
telt házat biztosítson, mit a derék kar
mesternek szorgalma, ügyessége meg is 
érdemelt. A vendégnek nem nagy szerepe 
volt, de maga a pezsgődal, melyet ismé
telnie kellett, megérdemelte a fáradságot, 
hogy a közönség elmenjen a színházba. 
Pompás kedvében volt a művésznő, jó | 
hangnál volt és csak úgy zengett belé az 1 
aréna deszkaalkotmánya, mikor hatalmas 
orgánumával a legmagasabb regiszterek- ; 
ben csapkodott. Az előadás magában véve 
elég gyenge volt. D e z s é r y ,  a mi derék 
komikusunk ismételve mást énekelt, mint | 
a zenekar já tszo tt; sok volt az operetto | 
ez évben és nem lehet csodálni, ha ma
holnap énekeseink a dallamos áriákat 
összekeverik. Az operett előadásról nem
régiben irtunk és az változást nem szen
vedett, csak hogy tegnap vontatva ment 
az előadás és az előadókat egy vágy ve
zérelte : bár már vége volna az előadás
nak. — Komáromi Mariska kisasszony ma 
reggel a gyorsvonattal Budapestre ment 
vissza, hol a budai színkörben holnap 
kezdi meg vendégszereplését. —ei.

TÁVIRATAINK.
A  fő r e n d ih á z  szavazata .
Budapest, jun. 20. (A „Pécsi Újság* 

tudósítójának távirata.) Már gyülekez
nek a főrendek Budapesten. Ma a 
püspökök jó része, a főrendi grófok 
és bárók ideérkeztek és délután érte
kezletre gyűlnek össze, hogy a hol
napi szavazás eredményét latolgassák. 
A múltkori szavazásnál a főrendiház

ellenzéke a sikernek nagyobb bizton
ságával nézett a szavazás elé, mint 
most. Sem az ellenzék, sem pedig a 
javaslat hívei nem merik biztosra 
venni a szavazás eredményét a meny
nyiben kétségtelen, hogy az ellenzék 
oly éles és szembetűnő akciót nem 
fejt ki a törvényjavaslat ellen, mint 
az első szavazásnál. A szavazás 
eredménye tényleg attól függ. hogy kik 
nem jönnek el a szavazásra. Váljon a 
javaslat ellenzői fogják-e magokat 
nagyobb számmal távol tartani, vagy 
azok, kik a javaslat mellett szavaztak. 
Teljesen bizonytalan a helyzet, mégis 
a kormány körök többségre számí
tanak, nem tartván lehetségesnek, 
hogy az udvari méltóságok a király 
határozott enunciációja után állásuk
ban megmaradván, ellentétbe jöjjenek 
a király akaratával. így biztosra ve
szik Széehen, Cziráky, Hunyady és 
Pálflfy elmaradását, amint Windisch- 
griitz herceg hadtestparancsnok sem 
jöhet most már el a szavazásra. 
Lehet, hogy az elnöki szavazni fog 
dönteni, melyet az elnök, természe
tesen a javaslat mellett fog érvé
nyesíteni. Minden attól függ, kik ér
keznek meg a főrendek közül és kik 
maradnak el a szavazástól, melyet 
holnap délután 1 , esetleg 2 órára 
várnak. A fővárosban nagy az izga
tottság és a vonatok érkezésénél 
nagyszámú közönség várja az érkező

Zichy Jenő g ró f kérdést intéz a 
kultuszminiszterhez, hogy a nemzeti 
muzeum részére vásárlandó nagy 
becsű tárgyakat illető leg tett indít
ványát, melyet a ház elfogadott, be 
logja-e tartani ?

A milléniumi bizottságba 40 ta
got választottak. A képviselöház jövő 
ülése pénteken lesz.

Hivatalos árfolyamok jegyzései a buda
pesti áru- és értéktőzsdén

(A  Pécsi Ú jság eredeti távirata.)

Junius 20. Pénzb. ári. o. é.
1. M ag yar aranyjáradék 4 0 / 0 ..........................120.70
2. M agyar koronajáradék 4“ 0 ..................... 95.—
3. M agyar vasúti kölcsön aranyban 4' ■ *' 0 127.—
4. M agyar vasúti kölcsön ezüstben 41 ■ *' 0 101.75
5. M agy. kel. vasút áll. kötv. 1876-ból. . 124.—
6. M agy. lö ldteherm. kötvény 4° u . . . 95-59
7. Italmérési jog  megváltási kötvény . . 100.—
8. I lorvát-szlavon fóldteherm. kötvény . 96 .—
9. M agy. nyerem énysorsjegy kölcsön . 149.50

10. T iszaszab. es szegedi sorsjegykölcsön . 1 >2.25
I 11. O sztrák járadék p a p í r b a n ........................... 98.15

12. O sztrák járadék e z ü s t b e n ........................... 98. —
13. O sztrák  já rad ék  a r a n y b a n ..........................120.50
14. O sztrák koronajáradéíc 4° o ............................—
15. 1860. évi osztrák állam sorsjegy . . . 147.—
16. Osztrák-m agyar bankrészvény . . . 995
17. M agyar h itelbank-részvény.....................  443-50
18. O sztrák hitelintézeti részvény . . . .  352.10
19. O sztr. magy. államvasuti részvény . . 340.75
20. 20 frankos aran y (Napoleond'or) . . 9.95
a i.  Német birodalmi m a r k a .................................61.35
22. Londoni v i s t a .................................................125.25
23. Párisi v is ta .......................................................... 49-75
24. 20 m árkás a r a n y ..................................... 12.26

Időjelzés: Változó felhőzet, enyhe, száraz, 
keleten csapadék, később derülés.

főrendeket, hogy a szavazás kombi
nációját már előzetesen megcsinál
hassák. Biztosat ma tudni nem lehet.

A n d r á s s y  G yu la  g r ó f  a 
he lyzetrő l .

Bécs. jun. 2 0 . (Eredeti távirat.) 
A „\V. A. %.fc szerkesztője a király 
személye körüli minisztert meginter- 
viewolta a helyzetről. Andrássy (íyula 
gróf a helyzetre vonatkozólag úgy 
nyilatkozott, hogy minden jól megy, 
ha mindjárt a helyzet nem is bizonyos : 
nagyon kívánatos volna azonban, 
hogy a kötelező polgári házasságról 
szóló javaslat megkapja a többséget 
a főrendiházban, hogy elmúljék az 
izgalom és a béke helyreálljon. Az  
udvari méltóságok a szavazástól ez 
alkalommal bizonyosan távol marad
nak. Arra a kérdésre, a király kinyi
latkozása lesz-e hatással főrendekre, 
azt válaszolta a miniszter, hogy az 
ellenzék több tagja sokkal inkább ex
ponálta már magát a javaslat ellen, 
semhogy visszaléphetnének.

A z  in te rpe l lá c iók  napja.
Budapest, junius 2 0 . (Eredeti 

távirat.) A képviselőház mai ülésén 
Csáky Lajos gróf képviselőt iga
zolták.

Hermann Ottó a hesseni légy tár
gyában interpellálja a földmivelés- 
ügyi minisztert.

Madarász -József a kultuszminisz
tert interpellálja a magyarul nem tudó 
papok összeírása tárgyában.

Polonyi Oéza a primási javak 
bérbeadása és a katholikus egyház 
autonómiája tárgyában interpellál.

Szerkesztői üzenetek.
B. M. H o gy  mi a közérdekű hir ? Valóban  

zavarba hoz e kérdésével. Eddig mi azt hittük, 
hogy közérdekű mindaz, ami a közélet eseménye. 
T eh át közérdekű a politika, a város és megye  
m unicipális életének minden mozzanata, s közér
dekűek a társadalm i életnek azon momentumai, 
m elyeknek érintkezési pontjai vannak a két elóbb 
említett közelet bárm ely fázisával. Ezen  kivQl 
—  azt hittük — más közérdekű  nem lehet. D e tegnap  
óta újabb zsum aliszta-katct vagyunk szerencsések  
bírhatni -- óh mi hátramaradottak, mi naiv .tudat
lanok, akik - elég nevetséges — kom oly ambíciót, 
kötelességérzetet, no meg egy kis tudást hoztunk 
m agunkkal erre  a pályára, holott újabb tapasztala
tok szerin t m indez nem szükséges a hírlapírói pá
lyán. D e  ha m ár igy van a dolog, nem resteljftk 
bevallani abbeli tudatlanságunkat is, hogy eddig tá
vo lró l sem sejtettük, hogy a kö zé rdek  kívánja tőlünk, 
hogy egy  rendőri clónyom ozásnak egyes fölhöz 
jutott részlet i elárulásával tudomásukra adjuk a 
még künn levő, szabadlábon m ozgó bűnösöknek : 
mi történik a rendőrségnél, kit fogtak el, vallott-e 
vagy nem vallott, esetleg addig mit vallott, meg 
vannak-e a corpus delicti-k stb. stb. E zt most meg
tanultuk és nagy köszönettel tartozunk tanítóinknak 
a hirlapirás mesterségében.

Pittava. Leg yen  nyugodt. Nádui nem álférő, 
ú a Nemzeti Színháznak tényleg m űvésze és nem  
művésznője.

P É C S I  s z í n k ö r .
H olnap, csütörtökön, junius 21-én 

Jászai Mari második fellépte.

Otthon.
D rám a 4 lelvonásban. I rta : Suderm ann. 

S zem ély e k :
Schw artze  
Magda 
Mariska  
Auguszta
Vendloftzky Franciska  

j Heftcraink lelkész 
M iksa, hadnagy 

| D r. K eller 
j Keckm ann  
1 K lebs

Pcterd i Sándor 
Jászai Mari
K a lm ár Piroska  
Sághync 
Bodrogine 
L á szló  G yula  
Bállá Kálm án  
Szakács  
R ón ay  G yula  
K álla i L .
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Baranya vánnogye és Pécs város régészete.
Vázlatos előadásban irta J u h á s z  L á s z ló  ügyvéd.

(9. közlemény.)

Kothold és A deltám püspökök Privinna herceggel szövet
kezve legyőzték a bolgárokat, s a keresztény kultúrának ismét 
utat nyitottak. Loitpram sslcburgi érsek IV.-sett egy templomot 
szentéit fel (ad quinqua batilicas, mely templom már minden 
esetre az akkor erős várfalakkal védett castellumon belül a 
mai vártemplom helyén épült.

Hogy Pécs mint magas falakkal erősített kulcsos város, 
melynek falai közt sok ember szívesen keresett menedéket, 
hamar megnépesedett, kitűnik Ditmar salczburgi érseknek, 
Arnulf királytól kapott privilégiumából, mellyel feijogosittatik 
hogy Pécsett adót és vámot szedhet, minél több szőlőt ültet
het s e birtokokban megerősittetik ; e szerint Baranya Német
ország tartománya lévén, mind addig még Arnulf élt, a ma
gyarok foglalásaitól szerződésileg biztosítva volt.

Régészeti tekintetben e kor kevésbé gazdag. Gyűjtemé
nyemben következő e korbeli baranyai és pécsi leletek vannak: 
1. Különféle veretű barbar ezüst és rézpénz. góth, longobard, 
quad pénzek. Az avarok is használtak pénzt, ezüst pénzeik 
igen aprók réz pénzeik nagyobbak, de mind szabálytalan ala
knak. mindkét oldalon a ehinaihoz kissé hasonló keleti irás 
jelekkel. Pirók e korból frank pénzel és egy frank királyi tal
lérral. Érseki pénzekkel is rendelkezem, e korbeli szalczburgi 
veressel, mely pénzek nem tartoznak a nagy ritkaságok 
közé.

Fegyverzet és fegyverekből említendők : Egy pánczél ing, 
s ez ellen fegyverül használt vékony tőr. mely a drót pánczél 
likacskáiba beférkőzött, találtatott a jágonoki várban — e t á r 
gyakat frank eredetüeknek tartóin. Fordulnak elő e korbeli 
német sisakok, alabárdok és kardok, néha egészben több
nyire töredékekben. Gyűjteményemben egy tör szerű kardot 
is e korbeli frank vagy német kardnak tartok ; nem lehetetlen 
azonban, hogy későbbi, mert e kard későbbi időben is elő
fordult.

Vidékeink Arnulf haláláig békés él tét éltek, mig a ma
gyarok e vidékeket s az egész régi Pannóniát meghódítván, 
ismét mozgalmas idők következtek. V.

V. Ú j a b b  k o r

Arnulf fejedelem halálával s a frank-német birodalom 
pannoniai részének elestével megyénk területeinek örökébe, 
Árpád hadai és nemzetségei léptek.

A magyarok a pannon területekre igényt tartott bolgár 
és s/erb népeket több elhatározó csatában megvervén Pannó
niát végkép elfoglalták ; s részint a már talált római várak 
egy részének fentartása részint újból emelt erősségek és föld
várak megszállása által e területeket hatalmukban is tartot
tak.

Különösen Maranyát tekintve a magyarok a következő 
várakat tartották mint szratégiai pontokat megszállva: Pécset 
mint fallal erősített kulcsos várost, Szekcsövárt, Kőszegvárt, 
Karanyavárt, Pogány várt. Marevárt, Melavárt, Pécsvárt és 1 »á- 
róvárt. Pogányvár. Márévár. Mélavár, Pécsvár kivételével, me
lyek magyar eredetű varak voltak, előbbiek római eredetűek.

Ezen várak az Árpád korban vagy nemzetség-fők vagy 
egyházi testületek vagy személyek által tartattak fon.

G/.eljuk volt, a pogány időben fentartotl rabló hadjára
tokból összegyűjtött zsákmányt elhelyezni, s többnyire minden 
körülmények közt a falak vagy fólderöditmények közt bizton
sagot fentartani s ujubb akcziöra szervezkedni!

E kisebb nagyobb várak miként az alupfalakből láthatni 
többnyire a római castellumuk mintájára négyszögben épült 
szegletes sarok tornyokkal ellátott, de törésekkel még nem, 
hanem csak fokokkal bíró szilárd falazatú, vagy fóldépitmények 
voltak.

Régészeti tekintetben a várokon kívül a régi templomok 
említendők melyek vagy góth vagy romanizult stílben épül
tek. Kétségtelen, hogy a franc-német hódoltság idejében az 
itt dívott es Nagy Constantán idejétől épült keresztény temp
lomok római stilját a restaurálások alkalmával gótbizálva vagy 
megváltoztattak, vagy egyhevegyitették. mi némely templom ro
mán stíljén világosan észrevehető. Hogy közeli példát említsek, 
nem lialgatbatom el, hogy a pécsi székesegyház építése alkal
mával eszközölt régi törmelék eltávolítása alkalmával több 
régi csúcsíves gótbizlésü faragott követ talaitak, melyekből 
egyet elkértem eltevés végett, e kődarab nem mánfai sárgakő, 
bűnein a mostani templom anyagához hasonló fehér kő, s 
tiincs kizárva hogy e kő a legelső, a frank-német időszakban 
épült templom maradványa.

Köztudomású, hogy az Árpád korban a székesteinploin 
jomán stílben készült, mig ez ízlés a század elején kivitt

| restauratió alkalmával ismét góth Ízléssel vegyittetett, mely 
hiány azonban a műizléséról nem kevésbé ismert ez idő sze
rinti megyés püspök úr által belyrehozatolt.

Említésre méltó a cserkuti templom, mely állítólag az 
Árpád kórból venné eredetét, stílje a legegyszerűbb góth 
stíl.

A szobrászat és vésnök művészet az Árpád korban nem 
magas fokon állott. Az e korbeli pénzek melyek mind az em
lített várakban, mind szórványosan a megye különböző helyem 
előfordulnak s egy 1303 évből, tehát az Árpád kor végéről 
származó káptalani pecsét, kivétel nélkül oly kezdetlegesek 
és gyenge kivitelűek, hogy lehetetlen az ezen kornak a  romai 
kor után nagy hanyatlását egy tekintetre át nem értenünk.

A festészet is a római művészetnek degeneralt utánzata, 
miként e korbeli freskóknak a római e fajú festményekkel! 
összevetéséből kitűnik.

E korbeli ingóságok a következőkben sorolhatók elő, me
lyek az említett várak vagy csata helyek s egyéb telepeken 
találtatnak : Ezüst és réz pénzek Szt. István. Kálmán, harma
dik Béla, első László, harmadik és negyedik Méla, kun László 
második és harmadik Endre királytól, arany pénz az Árpád 
korban elő nem fordul. Egy nagyobb Árpád-kori pénzlelet ta
láltatott Raksa mellett 30 évvel ez előtt, egy kissebbalaku 
bögrében Szt. István, Salamon és Aba Sámuel léle pénzek 
kerültek napvilágra; e lelet Pestre került.

Fegyverekből előfordul a nyílhegy, az egyenes két élű 
és hajtott egy élű kard valamint a csata bárd és fokos, végre 
a buzogány.

Ékszerekből a gyűrű e korban szintén előfordul, különö
sen a keresztény korból találhatók néha gyűrűk ezüst, réz és 
aranyban is. mindenkor valami vallásos jelentőségű vésettel, 
u. m. : a húsvéti bárány, vagy a S/.t. háromság monogrammja; 
egyéb ékszer ritkábban fordul elő.

Edényekből magyar typikus darabot nehéz az egyéb szár
mazású edénytől megkülömböztetni. A magyarok nomád nép 
lévén, díszedény vagy sokféle és kényelmi szolgáló-edényt 
nem, csak is szükséges kevés számú edényt tartottak, igen 
valószínű tehát hogy uz itteni letelepedéssel midőn már ké
nyelem és később n ár fénynek is engedtek tért, az itt még 
szokásban volt római és frank-német alakokat és műveket 
is átvették.

Héztárgyakból szintén edény és szerszám disz említendő. 
Kantárdiszek boglárok, kengyelek különféle alak és díszítéssel 
fordulnak elő e korból.

Ruházatból e korból alig őriztetett meg valami megyénk
ből ; e nembeli régiséget feluiutatui képesek nem vagyunk.

Vegyes házbeli királyaink alutt ismét kezdett a kultúra 
emelkedni. Már Róbert Károly alatt változott a közjogi hely
zet; az adomány rendszer rendszeres és átalános intézmény- 
nyé tétetett s a mindinkább kifejlett lonagszellemmel hozatott 
kapcsolatba. Ez intézkedés azt eredményezte, hogy újabb 
adomúnyos családok teremtetvén a fó és közép rendű nemes
ség ily értelemben mindinkáb szaporittatott, ennek ismét az 
volt eredménye, hogy ily családok szaporodtával az ipari és 
művészeti szükséglet is emelkedett. Ez időn tűi mar nem csak 
a püspöki székhelyek és zárdákban űzetett a tudomány és 
művészet, hanem ily iránybani érzék már a világi elemet is 
vezérelte.

Újabb templomok és zárdák, várak és kastélyok emeltet
tek. a lovag játékokkal a ruhák fegyverek és lószerszámokban! 
fényűzés fejlett ki. ily szellemtől vezéreltetve e korbeli ne
messég az ipart es művészetet fokozatosan felvirágoztatta.

E kornak kimagasló két királya Nagy Lajos és llunyady 
Mátyás a tudomány s művészetnek állított nagyszabású intéz
ményeivel a régészetnek megbecsülhetetlen kincsházat hagy
tak volna hátra, ha e kornak utolsó nemzedékei átkos secessió 
miatt nemzetünket minden kincseivel 11. Lajos király alatt u 
vad Ozmánok martalékaivá nem ejtetik.

E korbeli építmények közül kiemelendök, a még újab
ban épült Siklós, Sársomlyó. Szász és Kuntuvár kissebb na
gyobb várak. Ezen várak közül legjelentékenyebb az Árpád 
kor végén a tradilió szerint Siklós család által épített vár, 
mely uzonban csak dara által építtetett ki nagyobbszerü véd- 
müvé. A vár külső és belső várból áll, szegletes és kerekded 
sarok tornyokkal ellátva minden várfal szegletén. A külső 
vár alakja őt szögű.

(Folyt, köv.)

Felelős szerkesztő és kiadó tulajdonos 

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

A  .Pécsi Újság* nyomdája.



380. szám/b. v. 1894. 4988
Á r v e r é s i  h ir d e t m é n y .
Alulitt kiküldött végrehajtó az 1881. 

évi LX. t. ez. 101. §-a értelmében ezennel 
közhírré teszi, hogy a pécsváradi kir. já
rásbíróság i <>48/p. számú végzése által, 
Korzsinek József végrehajtató javára 

Benedek József
p.-szt.-erzsébeti lakos ellen 211 frt 75 kr tőke, 
ennek 1893. év március hó 28. napjától 
számítandó 8  százalék kamatai és eddig 
összesen 29 frt 80 kr perköltség köve
telés erejéig elrendelt kielégítési végrehajtás 
alkalmával biróilag lefoglalt és 340 fura 
becsült sertés vasborona, szétszedett vas- 
tengelyü kocsi, vaseke, taliga, kukoriczada- 
ráló, vasborprés, hordó és tiszta búza függő 
termésből álló ingóságok nyilvános árveré
sen eladatnak.

Mely árverésnek az 1681./p. 1894. sz. 
kiküldést rendelő végzés folytán a helyszí
nén, vagyis P.-Szt.-Erzsébetben, alperes laká
sán leendő eszközlésére 1894. évi julius hó 
2 ik napjának délelőtt fél 10 órája ha
táridőül kitüzetik és ahhoz a venni szándé
kozók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak 
meg, hogy az érintett ingóságok ezen ár
verésen az 1881. évi LX. t. c. 107. §-a ér
telmében a legtöbbet ígérőnek becsáron 
alul is eladatni fognak.

Az elárverezendő ingóságok vételára 
az 1881. évi LX. t. c. 108. §-ában meg
állapított feltételek szerint lesz kifizetendő.

Kelt Pécsváradon, 1894. junius hó 16. 
napján.

Gyimóthy János
kir. bir. végrehajtó.

6307. sz. tkvi 894. 4990.
Árverési hirdetmény.
A pécsi kir. tszék mint tkvi hatóság 

közhírré teszi, hogy Veixl Ignác végrehaj- 
ta tónak

idősb Schmidt János
végrehajtást szenvedő elleni 175 frt tőke- 
köv. s jár. ir. végrehajtási ügyében a pécs
váradi jbiróság területén levő Püspök-Lak 
határában fekvő, a püspöklaki 28H.sz. ijkv-

ben 2178. hssz. a. felvett szőlőre és présh
ázra 424 frt, a 639. sz. tjkvben 1610. hssz. a 
felvett szőlőre 224 frtban az árverést el
rendelte s hogy a fentebb megjelölt ingat
lanok az 1h94. julins hó 7-ik napján 
d e. 9 órakor Püspök-Lak község há
zában megtartandó nyilvános árverésen a 
megállapított kikiáltási áron alól is el
adatni fognak.

Árverezni szándékozók tartoznak az 
ingatlanok becsárának 10 százalékát, va
gyis 42 frt 40 krt és 22 frt 40 krt kész
pénzben. vagy az 1881 LX. te. 42. £-ban 
jelzett árfolyammal számított és az 1881. 
évi nov. 1-én 3333 sz. a. kelt igazságügy- 
ministeri rendelet 8 . Jj-ában megjelölt óva
dékképes értékpapírban a kiküldött kezé
hez letenni, avagy az 1881. 60. te. 170. 
§-n értelmében a bánatpénznek a bíróság
nál elöleges elhelyezéséről kiállított sza
bályszerű elismervényt átszolgáltatni.

A pécsi kir. tszék mint tkkvi ható
ság 1894. évi márc. 9-én.

Bogyay Pongrác
_______ _________ kir. tszéki bíró.
6308. sz. 1894. 4989

Árverési hirdetmény.
A pécsi kir. tvszék mint tkvi hatóság 

közhírré teszi, hogy Veisch Ignác p.-laki 
lakos végrehajtatónak
Schmidt Ádám és neje Fleiachmann 

Katalin
végrehajtást szenvedő elleni 115 frt tőke 
követelés és jár. iránti végrehajtási ügyé
ben a pécsváradi kir. járásbíróság területén 
levő Püspök-Lak község határában fekvő 
püspöklaki 30. sz. tjkvben foglalt I. 35. hsz. 
75. sorsz. házra és r,/s telekre 1645 forint 
kikiáltási árban, u. a. tjkben felvett 121 . 
hsz. részlet haszonélvezeti jogára 2 0  írtban 
és a p.-laki 640. sz. tjkben foglalt 1661. 
hssz. szőlőre .38 frtban az árverést elren
delte és hogy a fennebb megjelölt ingatla
nok az 1894. é\i julius hó 7-ik napján 
d. e 9 órakor Püspök-Lak község hazá
ban megtartandó nyilvános árverésen a 
megállapított kikiáltási áron alul is el fog
nak adatni.

Árverezni szándékozók tartoznak az 
j ingatlanok becsárának 10 százalékát, vagyis 

164 frt 50 krt, 2 frtOt és .3 frt 80 krt kész- 
I pénzben, vagy az 1881. LX. te. 42. §-ában 
I jelzett árfolyammal számított és az 1881.

évi november 1-én 33.33. sz. a, kelt igaz- 
! ságügyministeri rendelet 8 . §-ban kijelölt 
I óvadékképes értékpapírban a kiküldött ke

zéhez letenni, avagy az 1881. 60. te. 170. 
§-a értelmében a bánatpénznek a bíróság
nál elöleges elhelyezéséről kiállított szabály- 
szerű elismervényt átszolgáltatni.

Pécsett, 1894. év március 4-én. A kir. 
tszék mint tkvi hatóság.

Bogyay Pongrác 
kir. tszéki biró.

578. sz. 1894.
Árver si hirdetmény.

Alulirt bir. végrehajtó az 1881. évi 
60. te. 102. £-a értelmében ezennel köz
hírré teszi, hogy a pécsi kir jbiróság 
1894. évi 9440 szánni végzése következ
tében dr (ívurkovich líyula ügyvéd áltál 

I képviselt Wodianer F. és fiai javára 
Hochrein József fiai 

I ellen 103 frt 50 kr s jár. erejéig fogana- 
I toailott kielégítési végrehaitás utján lefog- 
| lalt és 598 frt 40 krra becsült papirneraü- 
j bői álló ingóságok nyilvános árverésen 
j cladatnak.

Mely árverésnek a pécsi kir. jbiró- 
j súg 9787/1894. sz. végzése folytán 103 frt 
I 50 kr. tőkekövetelés, ennek 1893. október

25. napjától járó 6  száz kamatai s eddig 
összesen 50 frt 50 krban biróilag már 
megállapított költségek erejéig Pécsett.

• Ferenciek-utca leendő eszközlésére 1894. 
évi junius hó 2.3. n pjának délutáni 2 
órája határidőül kitüzetik és ahhoz a venni

' szándékozók oly megjegyzéssel hivatnak 
meg, hogy az érintett ingóságok az 1881.

* évi 60. t. c. 107. és 103. §. értelmében 
; kés'pénzfizetés mellett a legtöbbet igérö- 
I nek hecsáron alul is eladatni fognak.

Kelt Pécsett. 1894. jun 6 .
Fonyó István

kir. jbir. végrehajtó.

Mennyedé és alkalmi ajándékoknak
szánt tárgyak szabott gyári árak szerint nagy választékban, rendkívül Ízléses 

kivitelben, valódi ezüst és eliina ezüstből

5 Intól 20 írtig ■»#
úgymint:

Fe 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 ,
f t g s e i& U  á l l v á n y o k ,

kenyérkosarak , gyüm ölcstartók , étszerek  stb.
a legjutányosabban beszerezhetők

SCHÖNWALD IMRE , ékszergyárosnál
éesett, király-nteza, Ilattyn-épület
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AIiííbuíwí le lliii á s
a Taraó ;2y tüsoltósier- és gépgyár'részvénytársaság újon un kibocsátott részvényeire,

A Tarnóc/.v tiizoltószer- ás gépgyár-reszvenytársaság, mely l^ tl l . ev óla áll 
tcnn ás eddigelé öl 10,000 tit alaptőkéje után az alapszabályszeríi leírások és tartalék- 
alapjának megfelelő dotatiéja mellett részvényeseinek ( v e n k i n t  6  f r t  o s z ta lé k o t  
fizetett, mi 0 kamatozásnak telel meg, lst)4. június 17. napján tartott közgyűlésén 
elhatározta, hogy jövőre tiizit’eeskendők, tiizoltöszorck, sárira réz, érc, acéláruk g y ár
tásán, továbbá viz,iráz és \ illáim (‘/.(‘fékek berendezésén s szakm ájába tallózó mellék- 
üzletek folytatásán kívül gazdasági, valamint szerszám és munkagépeknek nagybani gyártásit a 
vállalat m unkakörébe telveendi és gyári telepén egy nagy vasöntödét is állít tél.

E célból az alaptőkének kétm illió frtra  való felemelése közgyiilésilog ciha ároz- 
tatván, az újonnan kiboesájtamló 3S.IIJ drb 100 frt séTértékü bem utatóra szóló részvényekre 
nézve ezennel nyilvános aláírás hirdettetik következő feltételek mellett :

1. A I (Ml Irt névértékű bemutatóra szóló részvények kiboesá jtási ára részvényen- 
kint 110 írtban határoztatik meg, melyből részvényenkint 19 írt i  tartalékalapra fordittatik,

2. A részvények aláírása alkalmával, vagy legkésőbb f. é. jú n iu s  20-ig bezáró
lag a Budapest Vili,, II, I  kér. takarékpénztár reszvénytársaságsal Budapesten vagy ezen intézet által meghatá- 
rozamló fizetési helyeken részvényenkint 39 írt  fizetendő.

ö. A további befizetések ugyancsak a B udapest V ili., IX., X. kér. takarék- 
pénztár részvénytársaságnál következőleg eszközlendők :

a) 1894. augusztus 1-én részvényenkint 30 fit,
b) 1894. szeptember 1-én „ 25 „
c) 1894 október 1-én „ 25 „

A belizetésekről ideiglenes téritvények szolgáltatnak ki, melyek az utolsó 
részlet tizet és alkalmával társasági részvények kel fognak kicseréltetni.

4. A régi részvényesek minden egyes részvény után ugyancsak 110 frt kibo
esájtási árban és a fenti feltételek mellett egy-egy ujabbi részvényre tarthatnak 
igényt, de kötelesek e részbeni elővételi jogukat l S t ) 4 .  jú n iu s  21-ig bezárólag gya
korolni s (* célból részvényeiket a folyó szelvényekkel együtt lebélyegzés végett a 
Budapest V ili., IX., X. kér. takarékpénztárnál a fenti határnapig bemutatni, mert 
elleneseiben e részbeli joguktól elesnek és a fennm aradó részvények az u j aláírók
nak adatnak ki. A z ;;  zésiré&Tzsek zz 1331. í n  csztalekbm i  regi reszTenyesekkel egyenlően rézzesedsek. 

ö .  A r í u m j i l i i r i :  zírhitár.dejeul 1391. í n  juntus bó 25-:k napja, tűzetik ki.
(i. Túljegyzés esetén az igazgatóság fentartja magának a jogot a fides alá

írások tetszés szer nti leszállítására.
Ezen feltételek értelmében kibocsátott részvényekre j im ii is  l»ó

HE tiO, ttl. tití. t ííf  t í4 . Iíí5. ók íJÓ-Mii jegyezn i és egyút
tal a befizetéseket teljesiteni lehet Budapesten, a Budapest VIII., IX.. X. kér. 
takarékpénztár részvénytársaságnál, Budapesten, Ullői-ut 2. sz. és

Kelt Budapesten, IS',14. évi június hóban.

A Tarnóezv tiizoltószer- és gépgyár-részvénytársaság:

I >i*. R o s e n b e r g  CAiyiila s. k. K o s s u t h  F e r e n c /  s. k.
ügyvéd, mint jegyző. elnök.
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