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Pécsi nemzeti színház.
Bílszhén emelkednek n Király- 

utcában a pécsi nemzeti színház falai. 
Magasan nyúlnak az égbe. Kit arra 
visz útja, örömtelt szívvel nézi a kul
túra. a művelődés, a város szépérzé
kének e hangos hirdetőjét, mely an
nál becsesebb reánk nézve, mivel 
ezen épület a régi katonai kórház 
helyén emelkedett, mely évtizedeken 
keresztül mint a maradiság jelképe 
megakasztotta a város legszebb utcá
jának fejlődését, architektúrái ki
egyenlítését és továbbfejlődését. A 
színház megépítése fölébresztette az 
éveken keresztül szunnyadó építési 
kedvet. Mintha varázspálcával érintet
ték volna az egész környéket. Díszes 
paloták emelkednek a romokból, egyik 
szebb a másiknál, a téglagyárakból 
inelegiben kapkodják az izzó téglákat, 
minden kéz foglalkoztatva van. sie
tünk. rohanunk előre, hogy elmond
hatjuk, soha Pécs még oly virágzó, 
oly elhatározott utón járó, oly terv
szerűen előretörő nem volt, mint most. 
Mindenekfölött emelkedik a pécsi 
nemzeti színház bearanyozott kupo
lája, ennek csúcsán a magyar géniusz, 
mely serkentsen, buzdítson és lelke
sítsen, hogy a megkezdett utón ha
ladjunk tovább, dacolva elleneinkkel, 
dacolva a sors csapásaival, melyek 
bennünket meg nem kíméltek, da
colva a sötétséggel, mely gátat akarna 
vetni fejlődésünk elé. — Pécs ma 
már meg nem állhat, előre kell men
nie, mindig, megállapodás nélkül.

Holnap este bezáródik a pécsi 
nyári színház deszkakapuja. A pécsi 
közönség valóságos önmegtagadással 
ülte nyolc éven keresztül a kényel
metlen faalkotmány kemény padjait. 
Lemondott kényelméről, mert csakis 
a szinielőadást akarta élvezni, és 
most már ennek vége lesz. Elnémul 
a nyári színházban a színjáték, a fa
alkotmányt lebontják, jó lesz vele 
tüzelni: a jövő évben pedig ünnepélye
sen az uj, szép színházba vonulnak 
be a múzsák, kik. hála Somogyi 
Károly színigazgató középszerűsé
get mindig messze túlszárnyaló elő
adásainak. a deszkaházban mit sem 
vesztettek nimbuszukból, hogy most 
sértetlenül, csak erősbödve és gya
rapodva vonulhatnak abba a díszes 
palotába, melyet a polgárok áldozat

készsége és a város kulturális pozí
ciójának megértése után nekik a leg
szebb utcában, a legszebb helyen 
nagy diszszel és erejét meghaladó 
áldozatokkal emelt. Gyűljünk össze 
holnap búcsúra a nyári színházba, 
mert meg nem engedhető, hogy ab
ban a jövő nyáron újólag előadások 
tartassanak. Tizenöt hónapon keresz
tül nélkülözni fogjuk most a színi 
előadásokat, hogy akkor annál na
gyobb érdeklődéssel és kíváncsiság
gal nézzünk az uj színház megnyi
tása elé.

Az uj színház lsiiö. évi szeptem
ber hó végén fog megnyílni. Milyen 
lesz az uj színház, megfelel-e az egy 
modern fejlődő város igényeinek, ele
gendő nagy színpaddal és nézőtérrel 
bir-e az, most ne kutassuk. Ha ezek 
a főkellékek el is volnának hibázva, 
ami egyelőre bebizonyítva nincs, - 
ne gáncsoskodjunk. némuljon el a 
szemrehányás, melylyel ma a bajon 
úgy sem segíthetnénk. Az uj színhá
zat lebontani, sem átalakítani nem 
lehet. A színház emberei félnek ezen 
hibáktól, a szakértők nem hallgathat
ják el aggodalmaikat ezen szembetűnő 
hibákkal szemben, de nekünk nem 
lehet ma hivatásunk firtatni az elé- 
gületlenséget, hanem azon teendők 
megbeszélése, melyek haladék nélkül 
foganatositandók, hogy a színház meg
nyitásáig ezeket illetőleg megállapo
dás és végleges intézkedés történjék.

Mindenekelőtt megtagadandó a 
nyári színházban az előadások folyta
tása. E célból szükséges, hogy a nyári 
színkör tebontassék.

Megalakítandó. illetőleg rekon
struálandó a színi bizottság, melynek 
hivatása már most gondot fordítani, 
kinek adassék bérbe, esetleg bér nél
kül is az uj színház. Erről már most 
kell gondoskodni, még mielőtt a 
nevesebb, — tehát több garanciát 
nyújtó direktorok más városokkal 
kötik meg szerződéseiket. Nem va
gyunk ma még tisztában Somogyi 
Károly igazgató szándékával és ter
veivel, csak annyit tudunk, hogy 
szerződéses viszony köti öt Szeged
hez, a miért is bizonyossággal arra 
számítani, hogy ö Pécsre fog reflek
tálni, nem lehet. Már most tekintetbe 
véve, hogy Pécsnek lakosai szá
mát messze túlhaladó színházba járó

közönsége van, mely, ha nem is min- 
: dig. de addig, mig a színház az újság 
ingerével bir, tömegesen fog a szin- 

í házba tódulni. - ily körülmények 
i között a legnagyobb társasággal bíró 
igazgató is bátran reflektálhat a pécsi 
színházra és a saisont még mindig 
nyereséggel fogja zárni. I)e az igaz
gató személyét illetőleg még ezen nyár 
folyamán tisztába kell jönnünk, nehogy 

I kénytelenek legyünk oly igazgatóval 
| beérni, ki Pécs igényeit ki nem elé- 
| githeti. A színi bizottságnak a színpad 
berendezését és fölszerelését illetőleg 

. kell határozatokat hozni, minden oly 
sokoldalú tevékenységet igényel, hogy 
a színi bizottság összeállítására kiváló 
gondot és súlyt kell fektetni.

Minden késedelem ezen irányban 
| káros az ügyre nézve és ha már di- 
I szes palotát emeltünk a magyar uem- 
I zeti színészetnek, legyünk rajta min- 
I den erővel, hogy abban a színészek 
j is, de a múzsák is magokat jól és 
otthonosan érezzék. A nyári szinház- 

! nak pedig, melyben annyi élvezetes 
j előadásnak voltunk részesei, úgy 
S Somogyi Károlyinak, kinek nem volt 
í oka az épület létesítése körül hozott 
áldozatait megsajnálni és a magyar szi- 

j nészetnek, mely itt a szó legszoro- 
sabb értelmében meleg ágyra talált, 
istenhozzádot mondunk a mai napon.

Viszontlátásra a díszes pécsi nem- 
I zeti színházban !

H ÍR R O V A T U N K .
Pécs. julius 3.

Személyi hir. Gróf \)raskovieh  Iván 
sellyei nagybirtokos, ki eddig Karlsbadban 

j tartózkodott, hétfőn f. hó 2-án Baranya- 
I Sellyére érkezett. - ívinger  Károly, a 
| 44-ik gyalogezred parancsnoka 8 napi sza

badsággal Pécsről elutazott.
- Személyi hírek a kir. ítélőtáblánál.

: Blaskovich  István pécsi kir. ítélő táblai el
nök tegnap reggel egyhavi tatózkodásra 
Gasteinba utazott. Balogh  Károly kir. itélő- 

I táblai tanácselnök hasonlóképp megkezdte 
i már nyolc heti szabadságidejét s a napok- 
j bán birtokára, a nögrádmegyei Dineré fog 

utazni. Porges Miksa dr. kir. ítélőtáblái 
' tanácsjegyző-albiró tegnap kezdte meg 
1 szünidejét és Miirzsuchlagba ment üdülni.

A vízhiány. Szinte nyögnek belé a 
házigazdák,olyan büntetésdijat szab ki rájuk 
a rendőrkapitányság amiatt, hogy a vízveze
téki csap elzárására nem fordítanak gondot 

! s lelkiismeretlenül folyni hagyják a vizet, 
| melyről már a legutolsó bugris is tudja, 
I hogy kevés. A bugris tudja, hanem az 
| „intelligens* (?) házigazdák zöme nem



„Pécsi L'jsáf! 1894. julius 4.

tudja, mert nincs lelke s igy nincs lelki
ismerete sem, mert indolens, mert lusta a/, 
eszejárása, mert a bugris név —  a francia 
burgeois nyomán —  őt illeti meg jogosab
ban, mint azt a külvárosi, kevésbbé tanult, 
de az első intésre szótfogadó népet. Ilyen 
körülmények között nem erezünk nagy 
fokú örömnél egyebet, mikor arról veszünk 
tudomást, hogy a rendőrkapitányság egyik
másik ..intelligens" (?) háziurat a vezeték 
hanyag kezelése, fölületes fölügyelete miatt 
és a v íz  pazarlása miatt néha őO frtig ter
jedő pénzbüntetéssel i< sújtja.

A Pécsi Polgári Daloskor hazate 
rese. A katonát csak az első csata teszi 
katonává: addig csak fegyverhordozó, a 
ki nem tudja, mire kell az a fegyver s 
hogyan bánjék vele. A „Pécsi Polgári 
Daloskor", ez az ifjú énekegylete Pécsnek 
helyesen cselekedett, hogy elment Szom
bathelyre. az ott rendezett dalosversenyre, 
mely neki a fölavató első tiizbemenése 
volt. Helyesen cselekedett, hogy nem 
Fiúméba ment, a Ind a magyar dahníívé- 
szet erős, kipróbált harcosai légiószámra 
álltak egymással szembe mérkőzésre s a 
Ind ezek a fiatal újoncok talán a fegyve
rüket se merték ‘ volna elsütni a nekik 
még újszerű csatazaj között. Szombathely 
dalosversenye volt a nekik való legalkal
masabb csatatér, a melyen a mérkőző felek 
erői leginkább álltak arányban az övék
kel. Első „tüz“-nek jó volt ez igy s jól is 
állták meg a helyüket. Mikor egy teljesen 
a kezdés stádiumában álló énekkar, csupa 
kótát nem ismerő iparosokból toborozva, 
kiáll két-három olyan daloskörrel szembe, 
melyeknek hanganyaga sok gyakorlat által 
csiszolt, képzett, melyeknek tagjai előtt a 
zene, az énekelni tudás nem ismeretlen 
fogalom s az a fiatal daloskor - csak 
egy gégetechnikai akadályon múlt hogy 
csaknem első helyre nem klasszifikálták : 
olyan eredmény, a minek szülő anyja a 
komoly ambíció, a kitűzött cél felé való 
törekvés, kitartó szorgalom. A dunántúli 
dalosszövetség azt a helyes határozatot 
hozta, hogy nem tiiz ki dijakat, melyek 
egymás elleni agyarkodásra s a szövetke
zet szétbomlasztására űzik a daloskörö
ket : hanem tulajdonságok szerint osztá
lyozza a versenyzőket s erről okmányt 
állít ki. így egyik daloskör se megy meg- 
szégyenülten haza, valamennyi viszi haza 
bizonyítványát muzsikális erényeinek, de 
egyszersmind az intést is, mely hibáikra, 
illetőleg még pótolatlan hiányaikra rá
mutat. Ez célra fog vezetni: a dalmű vé
szednek magas nívóra emelésére túl a 
Dunán s ez lesz erőssége a dunántúli 
dalosszövetségnek. A Pi esi Polgári Dalos- 
kör klasszifikációja, a benne megörökített 
kritikai jegyek szerint, a Szombathelyen 
versenyzők között a harmadik helyre so
rozza birtokosát, .leles bizonyítvány ez a 
zeneileg müveit győri ének- és zeneegy
lettel s a komáromi jól szerve ett régi 
dalosegylettel szemben, mely két ver
senyző egy-egy fokkal eléje kei ilt a Pécsi 
Polgári Italoskörnek, .lói s becsülettel vé
gezve dolgukat, tegnap este érkeztek haza 
a daloskör tagjai Jobs.t László dr. elnök 
vezetése alatt A pályaudvarban üdvözlé
sükre a Pécsi Daláráa több tagja jelent 
meg, kik az utolsó órában még értesül
hettek lapunk utján a dalostársak jövete
léről. Beszéd nem volt, de szives, meleg 
üdvözlés, mely kifejezte a dalostársak si
kere fölött érzett örömet. Ha a város vé
letlenül nem lett volna már föllobogózva 
az itt időző természettudósok tiszteletére, 
hát ők, a sikerrel visszatért dalosok érde
melték volna meg, hogy ütjük lobogódisz 
között vezessen be a városba.

Kncipp-cgyesüiet Pécsett. Ma dél
előtt alakult meg az 50.ik pécsi egyesület 
meg p--dig a Kneipp egyesület pécsi fiókja, 
mely pénteken tógja megtartani első 
Kncippolását.

Jóváhagyott fizetesjavitások. A bel
ügyminiszter jóváhagyta a közgyűlésnek 
azon határozatát, mely szerint a város fő- 
számvevőjének 1400 frt helyett a fizetése 
lliOO frt legyen, továbbá, hogy a főszám- 
vevő és pénztáros a harmadik napidij- 
osztályból a másodikba helyeztessék, végül 
hogy a végrehajtási ügykör vezetésére ki
küldött számtiszt fizetése H(X) frt helyett 
1100 frt legyen.

A pécsi vízvezeték szakértői szemléje.
A város középületeit megtekintő bizott
ságok közül a vízvezetéki bizottság dr. 
Chyscr Kornél miniszteri tanácsos elnök
lete alatt már tegnap délután kezdte meg 
működését. Hosszú kocsisorban a Pettyére 
érkezve, itt Kandi .József városi főmérnök 
fogadta őket. Mindenekelőtt a forrást te
kintették meg, melynél Kauch utalt az 
alacsony vízállásra, a menny iben jelenleg 
csak 1 :i(K) — 1300 cin.3 vizet szolgáltat a 
forrás naponta, mi néha 80000 cm.3-nél 
is többet, okát ennek úgy akarván meg
fejteni, hogy a csapadék úgy télen, mint 
tavaszszal majdnem minimális volt. —  
hegedűs geológus azonban figyelmeztette 
a bizottságot azon körülményre, miszerint 
egész Közép-Európáiban a csapadék 2  év 
óta igen csekély és érdemesnek mondotta 
azon összefüggés után kutatni, mely ezen 
körülmény és a pécsi környékiek hason
lókig ií év ótai csapadék minimuma között 
van. A miniszteri tanácsos behatóbban 
kérdezősködött a viz hőfoka, nyomásának 
ereje, valamint egyébb körülményei felől, 
fölvilágositást kérvén azon állításra vonat
kozólag, mely szerint a 2  év előtti pécsi 
tifusz-járvány a viz szenyezésével volt össze- 
.függésben, ttarts dr. pozsonyi kórházi fő
orvos utalt arra, hogy a pozsonyi vízve
zeték naponta 100000, de nagyobb szük
séglet esetén még áOOOOO cm.3 vizet is ad, 
inig a pécsi vízvezeték jelenleg 1:200 cin3. 
Mily óriási külömbözet a rendelkezésre 
álló vizet illetőleg Pécs és Pozsony között. 
Ezután a nagy reservoirt tekintették meg, 
mely szerencsés konstrukcióját illetőleg, eddig 
páratlan a nemében, a mennyiben tisztán 
betonból készült. Itt a miniszteri tanácsos 
több szakkérdést intézett a viz tisztítását 
illetőleg a pécsi szakemberekhez, valamint 
ezen reservoir berendezéséről, több irány
ban szolgálva útbaigazítással és jó ta- 
nácscsal.

A mohácsi bankóhamisitók. A mo
hácsi bankóhamisitokat, mint tudósitónk 
telegrafálja tegnap a Tegethof gőzössel 
Budapestre szállították. A  tiz bűnös pa
raszton nyolc csendőr kísérte a fővárosba 
A z elfogott parasztok azt vallották, hogy 
a bankópréseket „úri emberek" adták él 
nekik. A vizsgálat folyamán kitűnt, hogy 
a parasztok igazat vallottak, hogy tény
leg lírásán öltözött emberek jártak Mohá
cson, kik boldog-boldogtalannak kínálhat
ták gépeiket. A zt a két úri egyént teg
nap Budapesten elfogták és Mohácsra 
szállították, honnan a bankóhamisitás ügyé
ben megindított vizsgálat befejezése után 
ismét visszahozzák őket a fővárosba.

Öngyilkosság. Siklósról irjiik lapunk- 
mik, hogy ott n szőlőhegyben Kovács dá
nos 40 éves paraszt gazda június .‘10-án I 
öngyilkosságot követett el. Kétségbeesésé- j 
ben, hogy szegény volt és felesége el
hagyta. fölakasztotta magát.

Az Isten áldása. Dolmányból írják 
a Pécsi l ’jságna k : Folyó hó 1-én (íross- 
nwnn Salamon kereskedőnél szolgálatban 
levő Ixuzsits Kádó kocsisnak felesége liá- I 
rom élő fiút szült, mely gyermekek a 
bolmányi _gör. kel. plébános részéről reg- | 
geli ti és 7 óra között az ur szentségével 
láttattak el és Petrus, l ’aulus és .Jacobus 1 
nevekre kereszteltettek. Az egész község | 
másról sem beszél, mint e nagy áldásról, I 
a szegény anya pedig könyörög, hogy a j 
gondviselés tartsa életben gyermekeit/* L

A hercegprímás a keszthelyi gimná
zium tanulóihoz. A keszthelyi főgimnázium 
tanári kara az intézet növendékeivel ki
rándulást rendezett Balatonfüredre és ez 
alkalomból fogadásra jelentkeztek Vaszary 
Kolos hercegprímásnál, ki a fürdő idényt 
balatonfüredi nyaralójában tölti. Mint le
velezőnk Írja, a kirándulókat a fürediek 
igen rokonszenvesen fogadták, azután a 
tanulók a füredi kápolnában misét hall
gattak és innen rendezett sorokban a her
cegprímás palotájába vonultak. A herceg
prímás a nyaraló keletre néző egyik ab
lakából nézte a fölvonulást és látszott 
rajta, hogy mennyire meg van elégedve 
az ifjak szépen fegyelmezett katonai tar
tusával. A gyönyörűen parkírozott udvar
ban félkörbe állott az ifjúság és a ...Szó
zatot" énekelte szépen és nagv lelkese
déssel. Majd azután a .,vadászdalu-ra gyúj
tott rá, melynek végeztével megnyílt azon 
emeleti ablak, mely mögött az éneklés 
alatt a prímás állott és fején a bíboros 
eappával, vállain fekete köpenynyel, a 
bencések egyszerű, azonban bíbor zsinór
ral szegélyezett szerzetesi ruhájában ott 
állt az ország legelső főpapja : s az öröm 
könyeivel szemében, kezdetben lassú, de 
azután mindig erősebb és erősebb hangon 
körülbelül a következő beszédet intézte az 
ifjúsághoz: „Midőn szülőföldem ifjúságát 
magam előtt látom, felébrednek szivemben 
mindazon érzelmek és kedves emlékek, 
melyek engem Keszthely városáhnz és a 
keszthelyi gimnáziumhoz kötnek. Keszt
helyen láttáin először a napvilágot; ott 
éltem át ifjúságom hajnalát; azon gimná
ziumban kezdtem tanulmányi pályámat, 
melynek önök ma növendékei; s végül az 
én szivembe is azon rend csepegtette a 
hazafias érzelmeket, mely önöket tanúja. 
Nagyon szívesen veszem tehát látogatá
sukat, inelylyel nekem igazán nagy örö
met szereztek. Ennek a napnak az emlé
kére csak azt az egyet kérem önöktől, 
hogy valamint annak a zászlónak, melyet 
kezükben lobogtatnak, három színe van : 
piros, fehér és zöld, épen úgy három dol
got ne feledjenek soha e l ; ezek : az Isten, 
Király és Haza iránti szeretet. Legyenek 
rendületlen hívei az egyháznak ; liíí és 
engedelmes alattvalói a királynak és szor
galmas, munkás polgárai a hazának ! - 
Éljenek !“  Ez arany szavakra nem maradt 
szárazon, könyezett a kirándulók apraja- 
nagyja, s a mély érzésű, fölindulástól el
fojtott hangon mondott éljenek úgy hang
zottak a távolban, mintha imát zengedez- 
tok volna. A jóság, a szelídség és a nyá
jasság egyesített kellőméivel biró ezüst hajú 
főpap úgy állott ott a nyitott ablaknál, 
mint egy átszellemült, megistenitett esz
ményi lény. Az ifjúság mindegyre könye
zett . . . Lassú, mély és szívhez szóló me
lodikus hangon kezdő cl ezután a „Bucsu- 
dal“ -t, a melynek távolban elveszett mé- 
lalms hangjai után fölhangzott a kom
mandó szava; és kendő lobogtatás és 
folytonos éljenzés közt vonult ki az örökké 
emlékezetes helyről. A hcrcc>rprimás pedig 
nyájas mosolygás közt intett kezével bú
csút. s midőn az ifjúság a nyaraló nyű
göt i része felé az utcára került, egy má
sik ablaknál újra megláthatta a prímás 
kedves alakját, ki mindaddig az ablaknál 
állott, mig az utca kanyarulata el nem 
zárta szemei elöl a menetet. Eiiredi szem
tanuktól hallottam, hogy ily gyönyörű, 
magasztos és eszményi ünnepélyt még 
soha sem láttak, s a kirándulók is-a/zai* 
az érzéssel lávoztak a prímástól, hogy 
aligha lesz több ily szép napjuk az életben.

Öngyilkos szándékú öreg. Kosz volt 
a viszony Misángyi István tettyeutcai 58 
éves külvárosi gazda és családja között. 
A z öreg külön is lakott a ház hátulsó 
részében, egy  szobában. Tegnap este any* 
nyira erőt vett rajta az elkeseredés, hogy 
egy négykrajcáros bicskával clnyiszálta a



balkarja bőrét. Tovább nem bírta a bicska ; 
pedig az öreg Misángyi az ereit szerette 
volna kibugygyanni látni. Igv i> s,,k v. r 
folyt ki a megvágott karjából, mire a csa
lád észre vette a bajt. A z előhívott ren- 
döorvos bekötözte az öreg sebét és a 
közkórházba szállíttatta.

Próbaszökés a kórházból. Kalandos 
módon akart kikerülni a kórházból Kovács 
Anna nevű szabolcsbányai cselédleány, ki 
már hat hónapja szívja a városi közkór
ház bujakóros osztályának karbollal dezin- 
ficiált ievegőjét. A z éjjel összekötött há
rom lepedőt az ablak kereszt fájához erő
sítette, azt n a sötétben leereszkedett. 
Mikor az első emeletig lecsúszott, a föld 
felé pillantott, s ekkor megijedve a mély
ségtől, melyet <> a sötétben feneketlennek 
képzelt, elájult s leesett a magasból. A 
földön nyöszörgőit a szerencsétlenül járt 
szökevény, s ekkor ért oda a rendőrőrjá
rat, mely egy  férfialakot is látott elsza
ladni a kórház fala mellől. Hogy az a 
férfi ki volt, nem tudta meg az őrjárat. 
A  leány, akit visszavittek a kórházba, 
úgy adja elő a dolgot, hogy ö csak kí
sérletképpen ereszkedett le a kötélen, tu
lajdonképpen egy másik beteg, egy asz- 
szony akart szökni, aki őt küldte előre 
kipróbálni, vájjon elég erős-e a kötél, s 
az a férfi ez asszony férje volt.

—  Iskolai látogatás. A  természettudo
mányi osztály szakférfiai d. e. 11 óra 
után a gináziumi szertárakat vizsgálták 
meg s küiönösen a tanári könyvtár nyerte 
meg tetszésüket, mely szép elrendezésével 
és müveinek nagy számával igen jó hatás
sal van a szemlélőre.

Lopás a vasúton. Tóth István ta
polcai gazdatiszt panaszt tett a pécsi 
rendőrkapitányságnál, hogy mikor julius 
elsején Laskafalu állomáson fölszállt a 
vonatra, észrevette, hogy a kettős fedelű 
remontoir aranyórája, mely ezüst láncon 
lógott, eltűnt a mellénye zsebéből.

—  Képviselői beszámoló. Julius hó i-én 
tartotta beszámoló beszédjét Baranya- 
Sellyén Jeszenszky  Ferenc, a szent-lőrinci 
járás képviselője. A z érkező képviselőt 
lovas bandérium fogadta, délután a Casinó 
kertjében társas összejövetel este pedig tár
sas vacsora volt a nagy vendéglő termé
ben a képviselő tiszteletére.

—  Pécsi kórházak látogatása. A ván
dorgyűlés alkalmából Pécsett egybegyült 
orvosok csaknem teljes számban ma rec- 
gel 8 órakor elindultak ( ’liyzer Kornél dr. 
miniszteri tanácsos vezetése mellett a pécsi 
hórházak meglátogatására. Először a ka
tonai kórházat nézték meg. Itt Müller 
törzsorvos, Thomann ezredorvos és Rónay 
dr. főorvosok fogadták az érkezőket, kik 
elismerőleg nyilatkoztak az ott tapasztalt 
esin, tisztasság és kényelmes berendezés 
felől, különösen a bakterológiai laborató
rium tetszett a szakértőknek. Majd a vá
rosi közkórházba mentek, hol Krreth La
jos dr. Sehwartz Frigyes dr. Pick  Ignác 
és Kau fé r  Mór dr. orvosok fogadták az ér
kezőket, majd Krreth Lajos dr. kórházi 
igazgató kalauzolása mellett az összes 
termeket, fürdő szobákat, sebészeti műtő- 
termet, a gőzre berendezett konyhát és 
mosókonyhát, a megfigyelő osztályt, fertő- 
telenitő kamrát és az uj építkezéseket 
tekintették meg. Verebély dr. kifogásotja, 
hogy a kórház a Rudolfinum és a sze
gényház közé van ékelve. Krreth igazgató 
pedig hozzátette, hogy a most épülő epidé
miái kórház még rosszabb helyzetet ad 
az előbb említett két épületnek, de erről 
tenni nem lehet, minthogy ezek az épüle
tek már megvannak. Az összes orvosok 
abban a meggyőződésben mentek el, hogy 
a pécsi kórház minta kórház, a modern 
kórházak minden kellékével ellátva s a  m i i  
kor igényeinek berendezve, mint ezt nyíltan 
ki is fejezték, ( ’hyzer Kornél dr. minisz
teri tanácsos teljes megelégedését fejezte
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látogatása után az irgalmas rend  kórházát 
nézték meg az orvok, hol ( ’hyzer Kornél 
dr. fejezte ki elismerését. Pataky Lucidus 
pécsi rendház főnökének köszönetét fejezt*1 
ki. hogy az irgalmas rend ekkora osztályt 

I tart fönn ingyen.

—  A nemzeti kaszinó ópitkezese. A
kaszinói építkezés ügyében kiküldött bizott
ság küldetésében eljárva, a ma délután 
tartott választmányi ülésben terjesztő be 
jelentését, mely szerint a Kirstein Ágost 
műépítész által 123,687 frt 09 krral meg
állapított terv átadatott Schlauch Imre 

| pécsi építésznek, azon megbízássa), hogv 
I ez2.1 tetszetős és a modern kor követel

ményeinek teljesen megfelelő terv költsé
geit — a lényeg megváltoztatása nélkül 
redukálja. E megbízásnak megfelelőiem 
Schlauch építész a költségeket leszálitotta 
105,826 frt 8t krra. Ezen felül leenged 
még Schlauch 1) általában 5826 frt 81 krr, 
21 a falak vastagságának szabályrendeleti 
vastagsága címén 6000 Irtot. 31 Szobrász
munka megtakarításért 2000 frt. 41 beépí
tendő terület kevesbedésért 3000 irtot. 51 
Régi anyag megváltásáért 5001) irtot mi 
összesen 21.826 frt 81 kr. költségkevesebb- 
letnek felel meg cs igy az építkezés csak
84,000 írtba kerülne, mely összegért 
Schlauch építész kötelezi magát az uj 
épület utcai részét 1895. junius i-ig; a 
többi részt 1895. október i-ig használható 
állapotba átadni, még az esetleges több
munkálatokért sem tartva igényt semmire.

A költségek tehát igy alakulnak :
Építési összeg 84,000 frt.
Régi adósság 19,000 frt.
Berendezés 12,000 frt.
Vízvezeték bevezetése 11,000 frt.
Villamvilágitás 0,000 frt.

Összesen 110,200 frt.
Ez tehát azon összeg, melyre a kaszinó
nak tényleg szüksége van, amely kölcsön 
költségei minden tagdíjemelés nélkül, a 
kaszinó saját jövedelmeiből törleszthetők 
lesznek nemcsak, hanem még évenként 
fölösleg is marad.

—  A tolnai huszártisztek párbaja. Múlt 
szerdán éjjel czigánymuzsika mellett, vígan 
mulatoztak a tolnai huszártisztek. Krandi 
huszárkapitány felállt, hogy tósztot mond
jon, melybe Ár a j t  Ferencz huszárhadnagy 
beleszólt. Kolossá Géza hadnagy figyel
meztette Kraítot, hogy óvakodjék a köz-

I beszólások tói, mire szóváltás támadt, mi
nek az lett a vége, hogy Kralt arczul 
ütötte Kolossát. A mulatság rögtön abban- 
maradt, mindenki hazament. Másnap Ko
lozsvár}’ tolnai alezredes Székesfehérvárra 
utazott, hogy az ügy elintézéséről az ez- 
redparancsnoksággal tanácskozzék. Az 
ezredparancsnoksag pisztoly-párbajt álla
pított meg háromszori golyó váltással, 25 lé
pésről 5-5 lépés avanszszaí. Kolozsváry még 

| aznap visszatért Tolnára és közölte az 
ezredparancsnoksag határozatát, A  segé
dek —  két kapitány és két főhadnagy 
—  egy kis erdőt jelöltek ki a párbaj szín
helyéül a domborii-ut mellett, közel Fadd 
községhez. Párbaj-orvosok voltak: Ta- 
nárky Árpád, szegszárdi kórházi főorvos 
és Srámek József tolnai ezredorvos. Csü
törtökön hanali 3 órakor jelentek mega felek 
a kitűzött helyen. A  segédek kimérték a 
lépéseket és megtöltötték a pisztolyokat. 
Ót lépést előre menve hatszor lőttek eg y
másra az ellenfelek. A  hatodik lövés ko- 
lossáé volt és az a lövés fúródott Kraft 
mellébe. Sebeit, mert a golyó kijött a há
tán, a két orvos gyorsan kimosta és be
kötözte, aztán hordágyon katonák vitték 
lakására a sebesültet. Sebe nem feltétle
nül halálos, mint azt az első órákban 
mindenki hitte, az orvosok már bíznak 
felgyógyulásában. Kraft Ferencnek már 
sok párbaja volt, de eddig még sohasem

3
sebesült rm-g. Kitűnő vivő hírében áll, K o
lossá, ki két év óta van Tolnán, igen jó 
viszonyban van a polgársággal, mindenki 
szereti őt. Kissé nagyott hall s emiatt 
nemsokára nyugdijaztatni fogja magát. 
Különben pedig boldog vőlegénye Fugerd 
Mariskának, a Drasche br.-féle uradalmi 
főerdész leányának.

—  A tricik lis koldus. A z a szeren
csétlen siketnéma, kit a rendőrség igazoló 
okiratok hiánya miatt letartóztatott, még 
mindig vendége a rendörporkolábnak. Nincs 
zár alatt, szabadon jár-kel a városháza 
udvarán, de eszébe se jut, hogy meg- 
ugorjék. Szép csendesen viseli magát s 
akit az udvaron állók közül pletykára kap* 
kát, annak lyukat beszél a gyomrába, már 
tudniillik a maga módja szerint — néma 
lyukat. Tegnap Szenes Zsigmond dr. és 
Seherer István siketnéma-intézeti igazgató, 
kik tudvalevőleg itt időznek, meglátogat
ták a rendőrfőkapitány kérelmére s be
szédbe igyekeztek vele elegyedni : de a 
tricikli-tudós nem értette meg a siketnéma- 
tudósokat, sem ezek őt s igy kárbaveszett 
az igyekezet, hogy valamit kitudjanak tőle 
illetőségi helyéről és egyéb viszonyairól. 
A  vidékről ahol a lapokból olvasták az 
érdekes ember felöl egyre-másra érkeznek 
fölvilágosító levelek a rendőrkapitányság
hoz ; ezekből azonban csak annyit lehet 
megtudni, hogy hol s merre járt a tricik
lis lovag, akinek egyebek mellett szenve
délye a messzeláto-reparálás, s igy erős 
konkurrense az öreg Keplernek.

—  A D. G. T. igazgató elnöke. Erényi 
Ullmann Lajos tegnap este érkezett váro
sunkba, hogy a mai nap folyamán a Duna- 
gózhajózási-társaság szénbánya műveleteit 
megtekintse. A  kiváló szakférfiú holnap 
ismét elhagyja városunkat.

Csepei Zoltán Elek cs, és kir. tá
bornok, a in. kir. honvédlovasság főfel
ügyelője ma S c h l i p p e n b a c h  István 
gróf vezérőrnagy dandárparancsnok jelen
létében szemlét tarlott a to. honvéd hu
szár ezred fölött, s a kiképzés fölött tel
jes megelégedésének adott kifejezést. 
Különösen a pótlovakkal volt megelégedve, 
melyeket K á I má n  ezredes ez évben 
vásárolt és melyeknél szebbeket a tiz hon
véd buszár ezrednél nem talált. Ma, ked
den este a nemzeti kaszinó nyári helyisé
gében Zoltán vezérőrnagy tiszteletére a 
44-ik gy. ezred zenekara játszik.

A magyar orvosok és természetvizsgálók 
pécsi vándorgyűlése.

A természettudományi szakosztály alakuló 
gyűlése.

A reáliskola igazgatói irodájában teg
nap délután folyt le a természettudományi 
szakosztály alakuló gyűlése Kntz Géza mű
egyetemi rendes tanár, a magyar tudomá
nyos akadémia tagjának elnöklete alatt, 
ki már három évtizedé működik az orvo
sok és természet vizsgálók vándorgyűlésén. 
Üdvözli a tagokat és köszönetét fejezi ki 
a városnak a szives fogadtatásért. Konsta
tálja, hogy a biológiai tudományt e ván
dorgyűlések sora teljesen átalakítja, meg
emlékezik a VI. pécsi nagygyűlés élő és 
megholt tagjairól, s fölhívja a természet- 
vizsgálók figyelmét Láng Adolf Ferenc 
184ö-ben tartott értekezletére, melyben a 
külföldet megelőzőleg a  górcsüvi növény 
terményekről értekezik, melyek, mint élős- 
diek az emberi testen előfordulnak. Láng 
előadást tartott, hogy ő arra az ered
ményre jutott már 1845 előtt, miszerint 
az élő állati testnek azon részein, melyek 
valamely elfajulás által erre mintegy el
készítve vannak, a növények alantibb osz
tályai nemeinek tenyésztése lehetséges. 
Kntz megemlíti, hogy a tudomány ezen 
irányba telelőinek névsorába Lángnak a 
neve nincs fölvéve, s csak igazságot szol-
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gáltatott a megboldogultnak, mikor kinyi
latkoztatta, hogy ő ezzel a fölfedezésével ; 
a külföldet megelőzte.

A megnyitó beszéd után a megalaku
lás következett. Elnökök lettek Inczédy ; 
Dénes, Disehka (ívőző és Péter .János. | 
jegyzők : Maksay Zsigmond és Magdics ; 
Gáspár, a választmányt a központi és helyi i 
választmány, valamint Szilvek Lajos dr. I 
ur képezi.

A gyűlés után közp. vál. egy bizott
ságot küldött Ki Kntz elnöklete alatt a j 
helybeli iskolák megtekintésére, melynek 
tagjai Simon János igazgató, Lcndl Adolf l 
műegyetemi magán tanár és Sterényi 
Hugó budapesti főgimn. tanár, mely bízott- i 
ság a reáliskola megtekintésével kezdte 
meg működését és az ott tapasztaltak fölött | 
a legnagyobb elismerését fejezte ki. miről 
jegyzőkönyvet is vettek föl.

Orvos-sebeszi szakosztály. Az orvos
sebészi szakosztály tegnap délután alakult 
meg. Klnöknek ideiglenesen Szabó  Dénes 
dr. kolozsvári egyetemi tanár választatott 
meg, ki e tisztét hosszabb beszéd kísére
tében foglalta el, a mennyiben jellemezte 
a viszonyokat a kolozsvári egyetemen s 
kérte a gyűlést, miszerint tekintettel a 
közeledő inilleniumra, egy bizottság kül
dessék ki, mely memorandumot szerkesz- 
szen és adjon be a kormányhoz ezen 
egyetem kibővítése, illetőleg újjászervezése 
érdekében. I tália megválasztották az egyes 
ülések elnökeit s egyhangúlag megválasz
tattak : dr. Mendl Lajos, dr. Visy Pál, dr. 
Proehsard  József, dr. Sc/iöehter Miksa, 
dr. Erőss Gyula és llovay  Béla urak. 
Majd a választmányi bizottságot és a jegy
zőket választották meg.

Tudományos estély. Lakás  Ferenc dr. 
központi titkár a belvárosi népiskola zene
termében tegnap este (> órakor tartotta 
meg népszerűén tudományos előadását: 
„A szerves élet létezése a földön kivid" 
címmel. Az előadásra a szakférfiakon kí
vül nagyszámú hallgatóság is gyűlt egybe, 
sőt a szép nem is nagy számban volt 
képviselve. A/, előadás ködképekkel volt 
illusztrálva, melyhez a fotográfiákat a 
hernói csillagvizsgáló intézet igazgatója 
engedte át, s melyeket Magdics Gáspár 
főgimnáziumi tanár vetített. Miután előadó 
sorban fölemlítette ugv a nagy. mint a 
kis, az álló. valamint bolygó csillagokat, 
kimutatta, miszerint a mi Földünkhöz ha
sonló szerves élet az eddig ismert csillag
zatuknak csak egyikében lehetséges, de 
csakis lehetséges, mert bebizonyítva álla
tokkal ez nincs, s ez a Mars. A fölolva
sót érdekes és tanulságos előadásának 
végén a közönség lelkes tapsokkal ju
talmazta.

A mai előadások.
Természettudományi szakosztály. Kí

nok: ínczédv Dénes főgimn. igazgató. 
Jegyzők: Maksay Zsigmond főreál, és 
Magdics Gáspár főgimn. tanárok. Az ülést 
az elnök rövid szavakban megnyitván, 
felkérte Disehka Győző reáliskolai igaz
gatót, hogy ...-/ fúvó hangszerek elun létéhez" 
cirnü előadását tartsa meg.

llcimholtzczal, a nagyhírű physikus- 
sal ellentétes állást foglal el e kérdésben 
és kitünően sikerült kísérletekkel bizonyí
totta be állításának helyességét. Foglalko
zott az ajaksipok hangjelenségeivel, ki
mutatván az ezen hangtünemények ma
gyarázatára jelenleg elfogadott nézetek 
helytelen és téves voltát, majd pedig az 
idézett tünemények megfejtésére egy uj, 
áltál a több kísérlettel támogatott nézetet is
mertet meg, melyből ezen bonyolódott hang
jelenségek minden erőltetés nélkül, szaba
tosan megmagyarázhatók. Különösen si
került volt a mit Helmholtz-czal szemben a 
felzöngék keletkezéséről és azok számáról 
mondott, mindenütt kísérletekkel szigorúan 
igazolván állításait, melyekkel c téren —
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| különösen a sípok hangszinezetét illetőleg 

egy u j vizsgálódás irányát kijelölte.
Logiuus, világos, szép előadása rend- | 

kívül nagy tetszésben részesült a szak- j 
tudósok előtt úgy, hogy az elnök leghá- j 
lásabb köszönetének szavazása mellett ■ 
kijelentette, hogy e vándorgyűlés kötelessé
gének  tartja e nagyérdekü és a physikai 
irodalomban nagyfontosságu kérdésnek a 
legszélesebb tudományos körökben való | 
terjesztését, ezért fölkérte, hogy e nagy- I 
becsű dolgozatát adja át a vándorgyűlés I 
kiadványának, a természettudományi köz
lönynek. Kzután bemutatta Disehka saját ; 
szerkezetű szökőkutját J féle példányban ; j 
a kezdetleges és legtökéletesebb szerke- I 
zetben. A szaktudósok előtt e készülék is 
nagy tetszésben részesült. Sőt elhatározták, 
hogy igyekezni fognak ez egyszerű és 
praktikus szerkezetű szökőkutaknak az 
összes hazai intézetekben való behozatala 
iránt mozgalmat indítani.

Ezután Entz Géza műegyetemi tanár tar
tott „A  Triehadinopsis paradoxa"-ról elő
adást. Elegáns szakszerű előadása mind
végig lebilincselte a hallgatóság figyelmét, 
előadásának érdekességét szép rajzokkal 
emelte ki. Végül dr. Szterényi Hugó buda
pesti főgimn. tanár az ásványok olvadá
sára vonatkozólag kritikai áttekintését 
adja azok régebbi és újabb huvárlásainak.
A fiatal tudóst élénken megéljenezték. A 
szakosztály fölolvasásait holnap folytatja.

Orvos-sebeszi szakosztály: Elnök dr. 
Mendl Lajos, jegyző dr. Doktor és Prei- 
sach. Előadók :

il Erőss Gyula egyet. m. tanár: „A  
tussis convulsiváról," melyben 8 évi ta
pasztalataira támaszkodva e gyermekbe
tegség ellen a „bromophort" ajánlja.

21 Dr. Donath Gyula egyet. m. tanár 
példák kapcsán : „A recidiváló arcideg- 
hüdésekröl" szól.

31 Preisach és Vass dr.-ok : „A ke
serű anyagok befolyása a gyomor műkö
désére" cirnü értekezésükben a gyomor 
atoniánál saját kísérletezéseik alapján ama- 
rumokat ajanlanak.

4» Grósz Gyula : „Mikor adjunk a 
gyermekeknek bort" fölolvasásában az 
alkoholikaknak a gyermeki szervezetre 
való káros hatását tárgyalja, valamint azon 
indicációt. mikor szabad a gyermeknek 
bort adni.

51 Dr. Feuer Nathaniel egyetemi m. 
tanár „Distichiasis műtétekről" értekezik.

fi) Dr. Grósz Emil tunárhelyettes: 
„A szemteke enuclcatiójániik indicatiójáróP 
eimü igen érdekes és tanulságos értekezé
sében szemben az ajánlott megbizhatlan 
pótló műtétekkel 300 eset kapcsán kimu
tatja, hogy az cnucleálás az egyedüli ve
szélytelen biztos eljárás sympathieus gyul- 
1 adás meggátlására.

7 ) Aldor Adolf d r .: „Adat a bélelzá
ródások elleni véres műtét esettanához44 ez. 
szabad előadásában a kizárt sérv egy 
igen érdekes esetét mutatja be p repará
tumként.

8) Dr. Temesváry Rezső: „A tej- 
elválasztás némely rendellenességeiről- pél
dák kapcsán tartott rövid, magvas elő
adást.

A társadalmi szakosztály ülése d. e. 1 
fél 10 órakor kezdődött Erőss Gyula egyet, 
m. tanár fölolvasásával, ki 20—25 főre 

| menő közönség előtt a közsegélyre szorult 
; gyermekek gondozásáról s neveléséről mint 

ideális föladatról, szóval a lelenc ágyról 
beszélt. Á llam i leleneház fölállítását veszi 

| kilátásba, melynek előmunkálatai már 
I lolynak is, még pedig nagyon kedvező 

irányban. Fölolvasásának befejezte után a 
1 jelenvoltak a szakosztály elnökévé Péehv 

József tolnai prépost-plébánost, jegyzőjévé 
í dr. Glückt választották meg. Ezután Ko- 
| záry Gyula tbeol. tanár szólott a trans- 
• formizmusról,aParwinisinusról; sikerült föl

olvasása majdnem 1 és fél óráig eltartott, 
melyért zajosan megtapsolták. Dr. Seheehter 
Miksa a fölolvasó munkájában a pápa leg
utóbb kiadott eneyclicáját látja, mely sze
rint a természettudományok modern irány
ban való művelése nem ellenkezik a hit 
dogmáival. A délelőtti fölolvasások sorát 
dr. Berkovits Mór báttaszéki orvos fejezte 
be, ki az orvosi tudomány fejlődését tár
gyalta. Szerinte amit az ókor e tekintet
ben fölhalmazott, azt a középkori vanda
lizmus s asketizmus lerombolta; mig végre 
ma már elfoglalta az orvosi tudomány az 
őt megillető helyet a többi tudományok 
között. Megéljenezték az érdekes és ta
pasztalatokon épült fölolvasást.

Elnök köszönetét mondott a fölol
vasóknak s a délelőtti fölolvasások sorát 
berekeszté.

Gyógyszerészeti szakosztály. Elnöknek
Rozsnyai Mátyás aradi gyógyszerész lön 
megválasztva, ki hosszabb beszédben üd
vözölvén a tagokat, sajnálattal emlité fel, 
miszerint az érdeklődés a gyógyszerészet 
iránt nagyon is megcsappant, s rámutat
ván ennek okára, a baj elháritására szó
lítja fel a jelenlevőket. Utána következtek 
u szakelőadások, melyeket dr. Molnár 
Nándor nyitott meg : „A Tubera aconiti 
szövet szerkezetéről" cimü értekezésével.

Újabb jelentkezők. A  vándorgyűlés 
tagjaiul ma délig a következők jelentkez
tek : dr. Szekeres József kórh. főorvos 
Nagy-Kanizsa, dr. Schmideg Zsigmond 
Yaiszlú, dr. Preiss H. Budapest, dr, Scherer 
István Budapest, dr. Weinberger Jakab 
dr. Bácskai Arad, Péchy József prépost 
Tolna, dr. Fodor József egyet, tanár Bu
dapest, dr. Reish Adolf tb. járásorvos 
Siklós, Sipöc István gyógyszerész Pécs, 
Sipöc Lajos vegyész Karlsbad. —  A z ed
digi jelentkezők száma 148.

Színház, irodalom, művészet.
%* Előadások a végéből. A  végéből, 

de a javából való volt a tegnapi, melyen 
egy Suppé-féle kedves régi „ismerős"- 
sel vol szerencsés találkozásunk. A  „ Tiz 
leány és egy férj sem “ kecses apró dalai 
a jobb időket juttatják eszünkbe, amikor 
az operett-irók nem „dolgoztak" invenció 
nélkül, nem lopkodtak a közönség által 
már félig elfelejtett partitúrákból, hanem 
teremtettek, még pedig szép, fülbemászó 
eredeti melódiákat, banalitástól ment, szinte 
naiv, de szüztiszta dalocskákat, s minde
nek fölött Írtak e dalocskák mellé maga
sabb zenei tekintetek alá eső muzsikát, 
mely nem harsog a katonabandaszerü 
marsoktól meg a sablonos valcerektöl, ha
nem cseng-bong, csilingel, hogy szinte 
bizsereg belé az ember minden poreikája. 
Az a generáció, mely csak most kezd ál
landó színházi publikummá válni, nem is 
tudja, mi volt az operett hajdan, s mi az 
igazi, a hamisítatlan, a romlatlan operett. 
Ennek a generációnak a kedvéért is na
gyon helyes, hogy elővegyenek egy-egy 
regi keletű s mindig becses operett t ; 
a régiből, de a javából, amivel egys/er- 

| smind ünnepet szereznek a szép muzsika 
kedvelőinek. A z egy fölvonásos kedves 
operett, melyben mai operett bárom föl- 
vonásra való muzsikája tellenék ki, jóízű 
előadásban került színre, amiért nem is 
késünk elismeréssel lenni K ezdi Juliskának 
aki eddig még minden szerepébe lelket 
öntött, Po/gár-nak, aki ez egyszer korlá
tok közé szorította túlozni vágyódását; 
Juhász  Ilkának, Kállai Lujzának 1,évai 
Sárikának és Fodor Ilonának, akik meg
erősítették a kórust, azonkívül tapsra mél
tóan énekelték el csinos betét-énekszámai
kat. Znojem szkt karmester is rá szolgált 
az elismerésre ez operett betanításának 
precizitásáért, sőt a zenekar se maradjon
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megdicséretlen, mert ezúttal korrektség 
járt a legjobb igyekezet nyomán. Csak 
Sa. N agy  Imrének nem szavazhatunk elis
merést, aki Parist se szépen nem énekelte, 
se jól nem játszotta. Napról napra iátszik 
a visszaesés ez egykor jóhangu tenoris
tán, akin sokkal hamarabb teljesedett be e 
sorok írójának tavaly kijelentett jövendö
lése, hogy t- i. Nagy agyonénekli a hang
ját, ha a módszeres éne léshez nem fo
lyamodik, sem mint e beteljesedést 
a jövendölő akkor gondolta. Kár, hogy igy 
van, mert a Nagy szép, fejlesztésre érde
mes, nemesércü hangjának kevés olyan 
őszinte és önzetlen elismerője volt, mint 
épp e sorok Írója, aki féltve e figyelemre 
méltó hangot tette meg akkor jó akaratú 
intését. - A z operettet „A szülői ház ,“ 
Karcag Vilmos egyfölvonásos dramolettje 
előzte meg, melyben László  és Lévai 
Sárika csevegtek el néhány idilli jelenetet. 
Közönség -  ha veszszük a nagy meleg
séget, meg azt, hogy a szini szezon vé
gén vagyunk —  elég szép számmal volt 
a színkörben, különösen ismét sűrűén a 
földszint első leién és a páholyokban, (p.)

A dogg és a kóristáné.
(Megtörtént.)

A K irály-és Pereel-utcán, aztán meg 
az Irgalmasok-uteájában minden nap lát
ható (?gy hatalmas dogg, névszerint Abaco. 
A zt is megmondom, hogy miért látható 
csakis ebben a három utcában ez a négy
lábú előkelőség. A Király-utcában azért, 
mert ott la k ik : a Perczcl-utcában azért, 
mert a Sillayhoz jár naponta Gabel- 
frühstückrc; az Irgalmasok-uteájában pe
dig azon okból, mert a Bedő-kávéházba 
jár ozsonázni, nem ugyan Abaco, ham rn 
a gazdája Kovászos János ur, nyugalomba 
vonult zálogház- és többszörös háztulaj
donos.

Kovászos János ur és Abaco clvúl- 
lmtlan ^nss/’-pajtások voltak. Ahol Abacot 
látni lehetett. Kovászos János ur is min
dig ott volt és viszont. De nagyon jól is 
összeillettek egym áshoz; a dogg is kövér 
volt, de Kovászos urra se lehetett volna 
ráfogni, hogy diurnista; Abaco az ő sárga
rézzel kivert fényes nyakláncával, a gazdája 
pedig hatalmas aranyláncával imponált 
boldognak boldogtalannak : Abaco ebrázat- 
ján  is méltóságos komolyság áradt el, Ko
vászos János urat se látta még senki em
berfia mosolyogni valaha; (egyszer mo
solygott, azt is megbánta! . . .) Abaco s 
gazdája között mégis volt valami csekélyke 
különbség; az t. i., hogy Kovászos ur nem 
viselt — szájkosarat.

A közelmúlt napok egyikén valami 
pikáns operettet adtak az arénában. Ko
vászos ur is elment végig élvezni a dara
bot. A színpadhoz közel egyik loge-ban 
üldögélt szeretett hitvesével. Erről a hölgy
ről csak annyit tudok, hogy bár nem volt 
valami nagyon fiatal, de azért elég —  
csúnya volt s rettenetesen ragaszkodott 
Kovászos János úrhoz; amit ugyan ez 
utóbbi szívesen elengedett volna, de ebbéli 
óhajának soh’so volt bátorsága szavakban 
is kifejezést adni; nem pedig azért, mert 
jól ismerte a felesége —  kozejárását.

Ahogy a páholyban üldögélnek, Ko
vászos ur egyszer csak elkezd fészkelőd n i; 
egy kis kóristáné formás idomain akadt 
meg a szeme. A kis kóristáné i csakha
mar észreveszi Kovászos János urat, ki
nek gyémántos inelltüje csakúgy s'órta a 
sugárkévéket a színpadra. A kis kóristáné 
bájosan mosolyog a - gyémántos melltüre.

Kovászosáé ő nagysága is fészkelő- 
dik ; majd elönti az epe s mérgében na
gyot csip Kovászos ur lábaszárán.

—  Parancsolsz valamit édes ? . . 
kérdi ez fölszisszenve.

„Pécsi Újság®
- -  Mit kacsintgatsz arra a föstékes 

| komédiásnéra te kujon, talán nem elég 
neked egv asszony mi ?

I —  Én kacsintgatok . . . édes angya- 
! lom hogy gondolhatsz ilyet?

—  No azért ám, mert itt tüstöntübe 
kikaparom a szemeidet. Ismerhetsz már 
János . . .

—  Ismerlek a . . a . . angyalom.

Tegnap délelőtt Kovászosáé kecsesen | 
ballagott haza a csöndes-miséről. Útját i 
véletlenül a Paradicsom-utca felé veszi.

A mint megy-mendegél, hát uramfia | 
egy emeletes ház kapuja előtt meglátja a 
doggot.

—  Mit kereshet itt az én uram, itt 
a paradicsom-utcában ? —  kérdi önmagá
tól s aztán megszólítja a doggot:

Kuium her A baco!
Abaco nem mozdul, csak a farkát 

csóválja.
— Abaco itt a gazda is ?
Abaco titokteljesen hunyorgat.
—  Mit csinál itt a gazda Abaco? 

aranyos Abaco ?
Abaco még sokkal titokteljcsebben 

hunyorgat, mire Kovászosáé ő nagyságán 
erőt vesz a kíváncsiság s belép a kapu 
alá. Okosabban tette volna, ha nem lé
pett volna be. Majd ellnil ijedtében, mi
kor itt egy ajtó fölött megpillantja azt az 
átkos névjegyet: Báj völgyi Tantalina kar- 
dalosnő. Rettenetes gyanú ébred szivének 
mélységes fenekén s majd e lá ju l; de az
tán csakhamar megkeményiti magát s 
várakozó állást foglal a kapu alatt. Abaco 
fájdalmasan nyöszörög (az állatok előre 
érzik a közelgő zivatart.)

Egyszer csak kinyílik az a bizonyos 
ajtó s kilép rajta Kovászos ur, még pedig 
ijesztően derangirt állapotban. A nyak
kendője félrecsuszva stb. stb. Az asszony :

—  Huh te zsivány! . .
—  De aranyos . . .
—  Azt gondolod én is kóristáné va

gyok, hogy aranyosnak titulálsz ? mit ke
restél itt ?

—  Hát izé —
—  Izé ? . . . nesze te zsivány ! . . . 

püff . . .
—  De kedves —
—  Mit ? . . . kedves? . . .  ne neked 

kedves, püf f . . .  köll neked komédiásné? 
püff, püff! . . . nem elég neked egy asz- 
szony ? . . . püff, püff. püff, püff!

A végtelenségig Írhatnám ezt a ve- j 
szedelmes püfföt, csakhogy én hamarább 
elfáradnék, mint Kovászosné ő nagysága, ; 
kinek kezeiből oly gyorsan hullottak a 
csapások, mint a megolajozott istennyila. ;

És ennek az egész patáliának nem i 
volt senki más az oka, mint az a szegény j 
—  Abaco.

ok oly.

T Á V IR A T A IN K .
A  fő re n d ih á z  m ai ü lése .

Budapest, ju l. ö. (Eredeti távirat.)
A főrendiház gyen gén  látogatott Illést 
tartott, m elyen a képviselőim/, által i 
elfogadott tö rvén yjavaslato k a t elfo 
gadta.

A  fő re n d ih á z  részvéte .
Budapest, ju liu s 3 . (Ered. távirat.)

A főrendiház mai ülésén Szlávy J ó zse f . 
elnök m eleg szavakban em lékezett | 
m eg F ranciaország m eggyilkolt köz- 
társasági e ln ökérő l. Carnotról. Indít
ván yozza, hogy a főrendek fe jezzék  
ki részvétü k et a m eggyilk olt csa ládja 
és F ranciaország g y á sza  iránt. Java- *

solja, hogy ezt a ház jegyzőkönyvé
ben fejezze ki a főrendiház. Az in
dít ványt e 1 fogadták.

B ezá rt  banküzlet.
Budapest, jul. 3. (Eredeti távirat.) 

Ma a rendőrség Löry J. bankját, a 
„Magyar Mercur* kiadójának üzletét 
bezárta. Lőrytől a felek tömegesen 
követelték vissza betéteiket és ö 
képtelen valamennyi félnek pénzét visz- 
szaadni. A rendőrséghez följelentés 
érkezett, mire ez a könyveket lefog
lalta és az üzletet bezárta.
A  C arn ot e llen i m erén y le t  

szálai.
Páris. julius 3. (Eredeti távirat.) 

A rendőrségnek biztos adatai vannak, 
hogy a livornoi szerkesztő Bandi 
ellen elkövetett merényletet azon 
hetek egyike követte el. kik eskü
vel határozták el, hogy az államfők 
elten merényleteket követnek el. 'Pártá
nak attól, hogy a merényletek ideje 
nem járt még le. Angliában intéz
kedtek a kompiadban több részes 
anarkista letartóztatása tárgyában. 
A z  ü szö gh i b irto k  — e ladva .

Bécs. julius 3. (Eredeti távirat.) 
Mint értesülünk, ma Írták alá Bécs- 
ben a szerződést, melynek értelmé
ben az üszöghi uradalom wouo hold 
terjedelemben, özv. Biedcrmann Er
zsébet asszony tulajdonából, Nagy 
Sándor országgyűlési képviselő apó
sának, Grasz Antal monoki nagybér
lőnek birtokába ment át. Vételár
I. 900.000 forint fundus instructussal 
és idei terméssel együtt. Ezen ura
dalomhoz tartozik üszögh, (íustáv- 
müve, Pusztamalom, Vaskapu.

Hivatalos árfolyamok jegyzései a buda
pesti áru- és értéktőzsdén.

(A  i’écsi l ’jság  eredeti távirata.)

Junius -,o. Pénzb. árf. o. é.
5. M agy. kel. vasút áll. kötv. 1876-ból . . 123.50
6. M agy. töldteherm. kötvény 4" « . . .  95. —
7. Italmérési jo g  megváltási kötvény . . 100.—
8. Horvát-szlavon fóldteherm. kötvény . 96.—
9. M agy. nyerem énysorsjegy kölcsön 149.50

10. T iszaszab. és szegedi sorsjegykölesön . 1 12.25
II. O sztrák  járadék p a p í r b a n .....................98. —
12. O sztrák járadék e z ü s t b e n ................ 9 7 -7 5
13. O sztrák járadék a r a n y b a n ................>21.25
14. O sztrák  koronajáradéíc 4 " « .....................  —
15. 1860. évi osztrák állam sorsjegy . . . 147.—
16. Osztrák-m agyar bankrészvény . . . 1010
17. M agyar h itelbank-részvény................140-75
18. O sztrák  hitelintézeti ré szv é n y . . . . 350.80
19. O sztr. magy. államvasuti részvény . 338.75
20. 20 frankos arany (Napoleond'or) . . 9.97
21. Német birodalmi m á r k a ......................61.50
22. Londoni v i s t a ...................................... 125.40
23. Párisi v is ta ...............................................49-85
24. 20 márkás a r a n y ............................. 12.28

—- Hungária országos magyar vajkiviteli 
részvénytársaság ;i cime mmak u vállalat
nak, mely Budapesten a magv. kir. föld- 
mivelésügyi minisztérium támogatásával egy 
millió korona alaptőkével legújabban meg
alakult. Lapunk mai számában közöljük ez uj 
vállalatnak a gazdaközönseghez intézett 
felhívását, mely tudatja, hogy üzleti mű
ködését már megkezdte és hogy vaj ter
melésre vonatkozólag bejelentéseket elfo- 

j god. valamint, hogy tejgazdaságok bérén- 
1 előzésére készségesen nyújt segédkezet a 
í termelő gazdáknak.

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

Nyomatott a ..Pécsi Újság" nyomdájában.
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A cs. és kir. 4-1-ik szánni Albrecht Fó'lierczeg tábornagy nevét viselő 
gyalogezred történeti korrajza.

—  Az ezredparancsnokság rendeleté folytán szerkesztette: HOHOUN GYULA, ezredbeli főhadnagy. — (2)

Még alakuló félben volt az ezred és már is részt 
! ellett vennie egy lázadás elnyomásában, de mindez a 
további szervezést korántsem zavarta meg, mert Clerici 
gróf a legnagyobb anyagi áldozatoktól sem rettent 
vissza.

Milánó városában volt ugyanez év augusztus hó 
24-cn az ezred felett az első szemle, a melyre ez mái
két gránátos és tizenöt közönséges századdal, összesen 
1568 emberrel vonult ki.

Akkoriban még VJ. Károly császár „katonai szabály
zata" volt mérvadó.

Érdekes tudnunk, hogy akkor minden századnak 
volt egy zászlója és azonkívül minden zászlóaljnak kettő.

Kivonuláskor a századok felálittása tulajdonosaik 
rangjaihoz mérten történt, a legfiatalabbak középen ál
lottak, a szárnyakon pedig a két gránátos század, ez 
utóbbiak 3 sorban, a többiek 4 sorban.

Öltözetük térdig érő fehér kabát, német nadrág- 
és bokatakaróból állt; a hajtóka színét az ezredes 
határozhatta és választhatta meg.

A felszerelés egy szuronyos, töltővesszővel ellátott 
kovás puskából állott; ehhez egy tölténytáska 40 töltény
nyel, melyeknek l 1 2 latos golyóik voltak.

A tölténytáska egy tenyérszélességü szíjon a bal 
vállról a jobboldalra, a bőrönd a jobb vállról a bal
oldalra lógott alá Ezen kívül minden embernek volt 
egy lőporos-tülke.

A tiszteknek hosszú egyenes kardjuk és alabárd- 
juk volt.

Az ezred kiegészítése toborzással eszközöltetett; a 
tisztek felvételi, beosztási, valamint felszerelési költsé
geit mind maga az ezred tulajdonos viselte.

1744-ben az ezred a hadsereg illetéki kötelékébe 
lépett.

A napi illetékek a következők voltak ; őrmester 
15 kr., szakaszvezető 8 kr., számoló 14 kr., tizedes 
8 kr., irnok-lövész, őrvezető és közlegény 5 kr., a han
gász 4 kr.

Az alkalomra, hogy az uj ezred magát kitüntet
hesse, nem kellett sokáig várni, mert ép ezen időben 
úgy Porosz- mint Bajor- és Szászország Mária The- 
rc/.ia fiatal királynénk örökös tartományait meghódí
tással fenyegették ; a pozsonyi országgyűlésen a fiatal 
királynő a magyarok hűségéhez folyamodott, s a nem
zetet a legnagyobb lelkesülésig ragadta.

A hallatlan igazságtalanság megtorlására a monar
chia többi tartományaiban is a csapatok felszereléséhez 
láttak. Hatalmas hadseregek vissza verték az ellensé
geket, s nemesszivü, bátor fejedelemasszonyunk or
szágai birtokában maradt.

Időközben Spanyolország az Olaszországban örö
költ Osztrák tartományokra igényt emelt.

A franczia-spanyol had Coni nevű vár ostromlásá
hoz fogott.

Az ostromlók visszaveretésére ezrediink is kiren
deltetett s a legnagyobb sietséggel kocsikon Milánóból 
oda küldetett.

Az ellenség sánczai megtámadtattak s az ütközet 
rövid idő alatt általános lett.

Ezen első ellenséges összeütközésnél ezrediink a tulaj
donosa vezetése alatt kitűnően harczolt.

Már a következő évben ismét dicsőén részt vett 
ezrediink a Tanaro melletti csatában.

Az ezred az 1746-ik év vége felé Mantuából Ma
gyarországba rendeltetett; 12 századja Budán, 5 pedig 
Szegeden lett elhelyezve.

.4 hétéves háború. 1756-tól 1763-ig.

A Kulin melletti csatában (Csehország) Daun gróf 
tábornagy a porosz hadsereget teljesen szétverte.

A Schweidnitz nevű várra történt rohamnál külö
nösen a Clerici ezred tüntette ki magát az által, hogy 
kartácstüzben — egy csillagsánczot vett el a poroszoktól.

A főtisztek közül, a kik ez alkalommal különösen 
hősies viseletűk által tűntek ki, a történelem az ezred
beli főhadnagy Omáti nevét jegyezte fel.

A csapatainknak kedvezett a szerencse későbben is.
A boroszlói ütközetben a poroszok újólag nagy 

veszteséggel lettek megverve.
K véres csatában a gránátosokon kívül ezrediinkböl 

egy zászlóalj is résztvett, s a hősiesen megvédett és 
sánczokkal körülvett Pilsnitz elleni rohamban különösen 
kitüntette magát; Clerici altábornagy ez alkalommal 
súlyosan megsebesült.

1758-ban ezredünkkel Csehországban találkozunk; 
létszáma 659 emberre apadva.

A Hochkircheni meglepő támadás által, a mely
ben ezrediink is részt vett — a poroszok 10 1 ágyút, 
28 zászlót, az egész tábort összes tábor-berendezésük
kel és podgyászuk legnagyobb részét elveszítették.

Gróf Daun tábornagy jelentésében a legnagyobb 
dicsérettel említi a hadsereg bátor és férfias viseletét 
és azt mondja : „IC nap győzcdclmét, melyen császári és 
királyi felséged fegyverei oly szerencsések voltak : Felsé
ged csapatai vitézségének és kitartásának, de különösen 
a gyalogságnak kell tulajdonítanom “

A Hochkirchcn-rc intézett támadását illetve különö
sen említi: „A Clerici ezred ezen alkalomnál nagy 
veszteségben volt.“

A Maxcn-i ütközetben sikerült 9 porosz tábornokot, 
491 főtisztet és 12000 közkatonát foglyul és zászlót 
és 70 ágyút zsákmányul ejteni. Ezen ütközetben az 
ezrednek kiváló része volt.

Az ezred ez alkalommal a parancsnoktól kikérte 
magának az engedélyt, az ellenségtől megszállott te
mető ellen az első támadást intézhetni. Ennek kivitelé
nél oly nagy veszteségeket szenvedett, mint e hadjárat
ban egy más ezred sem. (Folyt, köv.)



Óriási választék
mindennemű férfi, nő i és g y e rm e k 
c ip ő k b en  bámulatos olcsó árak mellett

KESZLER  SÁIUDÓR

cipészmester üzletében Pécsett, fő-ter, 
városház-épület.

S a j á t  m ű h e l y e i .
Javítások elfogadtatnak és gyorsan 

eszközöltetnek. 4331
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Ig e n  fo n to s  ta lá lm á n y !

a „COLtJMBUS" clmbalomreröfej.
A z époly fáradságos, mint alaktalan pamulozást 

és cérnázást feleslegessé teszi, a mennyiben egysze
rűen reáhuzandó a verőpálcára, melyről m indenkor 
le is húzható ; a legfinomabb nemezből készül, a verő 
pálczákia  rásim ul és selyemgubó alakú : megszüntet- 
a p u n  tozat tompító hatását s a kellemetlen kopoi 
gás helyett kellemes csengő hangokat nyerünk , soha
sem pus-.túl eh miután esetleges kopás után egy ke
véssé forgatvn, ismét egy uj veröfejet pótol; ára a verő- 
P*lf*k minősége szerint: frt 2 .—  . 2 .10 . H.—  és 3 .5 0 . 
K«|ön a »C.olnmhiis«-fejek párja 1 frt. feltalálója a 
S T E R N B E R G  Á R M IN  ea T E S T V É R E  cég. .
■ s kir. kiz. szabadalmazott har.pszeripar. B u d a p e s t ,  vn. k é r  K e re p e s ié it  3 6 . sz . — A .CO LI MIM s« 
cim balom verő czélszerüségéről kiváló szaktekinté
lyek elismerő nyilatkozatai tanúskodnak. 464 4

Kívánatra nagy képes árjegyzék cimbalmokról és más 
egyéb hangszerrekröt ingyen és bérmentve.

I
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Ciazdák le jcsa rn o k a
P É C S E T T ,

Király-utca 34. szám alatt fennálló házi liók-üzletén kívül 
1NÍ)4. julius 1-tól F e re n c z ie k -b a  z á r ja  7. szám  a la tt

■ülj fió Ik i-’ü . z lo t e t  rc.37-itott,
melyet a n. é. közönség szives figyelmébe ajánl.

A tisztelt vevő közönség kényelmére való tekintettel 
létesített eme fiók-üzletben folyton kapható a legjobb mi
nőségű tej. tejszín, tejföl, túró. aludtoj. kitűnő tea- és ko
rona-vaj s a tej csarnokban készülő iueu kedvelt gróji. lim- 
burgi, romadonr és tábla-sajt.

A legújabb mérsékelt árjegyzék kívánatra megküldve lesz. 
Viszont elárusítók tetemes kedvezményben részesülnek.

Raktárhelyiségnek alkalmas tágas elöpineét (suterrain) a tej
csarnok azonnal bérbevenni hajlandó.



ad 14019. szlioz 1894. 451o.

H  i r d e t m é n y
•/

A pécsi kir. törvényszék (járásbíróság) mint telekkönyvi hatóság 1894. évi jnnius lió 22-én 14019. sz. a kelt 
végzésével kiküldött bizottság ezennel közhírré teszi, hogy SOMOGY és SZABOLCS községekre vonatkozólag az 1886. 
XXIX.. 1SS9. XXXVIII. és az 1K81. XYÍ t. cikkek értelmében szerkesztendő telekkönyvi betétek készítésének munká
lnia folyamatba tétetvén, a helyszíni eljárás Somogy községben 1894. évi ju lius lió 23-án fog kezdődni, azután 
Szabolcs községben folytattatni.

Ennélfogva felszóllittatnak :
1 . mindazok, a kik a telek jegyzőkönyvekben előforduló bejegyzésekre nézve okadatolt, előterjesztést kívánnak 

tenni, hogy a bizottság előtt a kitűzött határnap' n megkezdendő eljárás alatt jelenjenek meg és előterjesztéseiket igazoló 
okirataikat mutassák fel;

2 mindazok, a kik valamely ingatlanhoz tulajdonjogot tartanak, hogy a tulajdonjog telekkönyvi bekebelezését a 
kitűzött hátát időig a telekkönyvi hatósághoz intézett szabályszerű beadvány utján kieszközöljék, vagy a telekkönyvi be
kebelezésre alkalmas okiratok alapján a telekkönyvi bejegyzés iránti kérelmeik előterjesztése végett a bizottság előtt je
lenjenek meg, ha pedig telekkönyvi bekebelezésre alkalmas okirataik nincsenek, az átírásra az 1886 XXIX. te. 15-1S. 
g-ai és az 1889. XXXVili. te. 5. 6 . 7. és 9. g-ai élteimében szükséges adatokat megszerezni iparkodjanak és azokkal 
igényeiket a kiküldött bizottság előtt igazolják, avagy oda hassanak, hogy az átruházó telekkönyvi tulajdonos az átru
házás létrejöttét a bizottság előtt szóval éli. merje és a tulajdonjog bekeblezésére engedélyét nyilvánítsa, mert különben 
jogaikat ez itt >n nem érvényesíthetik és a bélyeg- és illeték-elengedési kedvezménytől is elesnek : és

3. azok. a kiknek javára tényleg már megszűnt követelésre vonatkozó zálogjog, vagy megszűnt egyéb jog van 
nvilvánkönyvileg bejegyezve, úgy szintén az ily bejegyzésekkel terhelt ingatlanok tulajdonosai, hogy a bejegyzett jognak 
törlését kérelmezzék, illetve, hogy törlési engedély nyilvánítása végett a kiküldött bizottság előtt jelenjenek meg, mert 
elleneseiben a bélyegmentesség kedvezményétől elesnek.

Pécsett, 1894. évi június hó 28-án.

Zádor József dr Luchkovicz Gábor
betét szerkesztő. kir. albiró.

9 9 I l i a á l l á
*  •

országos magyar vajkiviteÜ részvénytársaság értesíti

a  t . gazcLa lsözöxxsóge ’b,
hogy irodáját Budapesten, Dalszínház utca ÍO. sz. a. megnyitotta és 
vajtermelésre vonatkozó bejHentésekid elfogad és vajszáljitási szerződéseket kiit: a vajátvá- 
telt azonban csak f. évi október hó 1 -én kezdi uieg.

Ennélfogva felkérjük a t. gazdaközönséget mielőbbi bejelentkezésre, mert egy vajtermelésre 
berendezendő tejgazdaság felszerelése tekintettel a már is beállott tömeges megrendelésekre legalább 
is 8 hetet vesz igénybe.

Részletes, az egész okszerű vajtermelést röviden tárgyaló szó- vagy írásbeli felvilágosítá
sokkal szolgálunk.

A  „Hungária11 országos magyar vajkiviteli részvénytársaság igazgatósága :

Báró Jósika Gábor s. k.,
elnök.

Kunkel Imre s. k.,
vezérigazgató.


	158

