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Lovagok országa.
Valamelyik udvarias franczia utazó 

Lat millió lovagnak nevezte nemzetünket; 
megköszöntük a bókot és elfogadtuk; jól 
esett ez az elismerés és (diszkén hivatko
zunk a kétségtelenül szélién es mondatra. 
Nem is nagyon gondolkoztunk telette, hogy 
Diérdemeljük*e a kitüntető nyilatkozatot, 
hogy nem e oly túlzott hízelgés, mint a 
uiinö eszeveszetten túlzottak ellenségeik 
roszakaratu koholmányai.

Hát bizony szó tér a dologhoz, és 
uem árt keveset elmélkedni a francziáuak 
bókja felett.

Nem szólunk a töld egyszeri! fiáról, 
akinek ajkán terem a világ legezifrább 
káromkodása, de aki megtudja követni 
magát, es aztán úgy viselkedik, mint a 
spanyol grand: aki néhány perez alatt 
el tuti ja ropogtatni, a mi gonosz és trágár 
van a szótárban, de a kivel a tizenhat 
éves nri lány elbeszélhet, a uélktll, hogy 
ildomtalan szót hallana. Beszéljünk az 
úgynevezett műveltebb osztályról, az intel- 
ligeueziáról. Dehogy is kifogástalan, de 
hogy is olyan, mely méltán megörvendez
tethetne heunüuket. Ha visszagoudoluuk 
ü vsak imént múlt időkre, mikor a valódi 
hazatiság, a tiszta szabadelvüség szeut 
szelleme töltötte be polgártársainkat, mikor 
a megyék urai egymással vetélkedtek a 
jóban és nemesben, és látjuk a mai 
Uikkes világot, mikor táborokra szakad
nak községek, városok, viszály uralkodik 
mindenütt, üres. korcsmapolitikát uralunk 
az emberek, önkéntelenül is rájutunk, 
lin^y annak a francziáuak igaza iehetue, 
de sajnos, alig van igaza.

Megtalálható a magyar faj lián mindeu 
jó és nemes tulajdoság; nyílt, egyenes 
jellem, őszinteség, felebaráti szeretet, bé- 
klllékenvség, igazságszeretet, a jog tiszte
lete, de fájdalom, utóbbi időben sziute 
mesterségesen terjedt az az ódon szellem
in elv rég múlt kornak, a kasztok rend
szerének bélyegét süti közéletünkre.

Tisztviselők, kereskedők, iparosok, 
gazdák különválnak, még az apróbb hely
ségekben is lehetőleg két olvasókör v an : 
hadd maradjon magauak a csőcselék, és 
ne háborgassa az urakat az aristokrata 
kaszinóban.

Színészeink hontalanul bolyongnak e 
ha/.aban : itt is buknak, ott is tönkre men
nek Klkutvavetélik holmijukat és örülniük 
kell, ha békén menekülhetnek. A színészet 
pártolása már uem divatos. Persze, ha 
valami szép primadonna akad, a kinek 
igezo nadragszerepei vannak, és ki sikam
lós dalokat énekel, no, azt még meg lehet 
nézni, de klaszszikus darabhoz, holmi 
Nörösniarty, Kisfaludy, Szigligeti, vagy 
éppen Angi.. Teleky. Obernyik drámaihoz 
kiváltana jegyet. Nevetséges! Sakespeare 
sziumüvei. lejátszották szerepüket, most 
még csak az operett ér valamit.

Í Á R Í 3 2 A ,
Felköszönto,

"flyet f. ho 4-en az új magocsi plébános: Hal -  
v a x  J ó z s e f  orszaggy. képviselő tiszteletére ren 

dezett banketten elmondott:

K u l c s á r  J ó z s e f .

Ki ;i/. erdőben jár, a fákat csodálja,
Nem iiyvei a bokor tövén a fiiszálra.
Hallatta inár szavát annyi jeles szónok, 

ha. beszéd lesz, ha még én is szólok.

Kn ugyan nem vagyok Nagyságodnak hive, 
Csupán alkalmilag vetemedtem ide . . .
He mit nem beszélek : érzelem dolgában 
Kettőnk közt nagyon is közel rokonság van. 
Eriinkben egyforma romlatlan vér kering, 
Egyforma anyagból gyúrvák a sziveink, 
Keblünkben a haza közös képe ragyog —
Nem vag/nk bár hive, mégis híve vagyok!

I dviizlé már Mágocs, híven kifejezte 
Ürömét, hogy ide hozta a szerencse;
Hogy az latén neki * egyházának adott 
E*y méltó, egy derék, aranyazájn papot.

Am Nagyságod nemcsak Mágocs tulajdona, 
Merre elsugárzik az ősi korona:
Nagyságod az egész hazával közös lön —
Azért éu benne a hazafit Üdvözlöm.
Szólok bozzá a jó houtiak nevében,
Velős ugyan nem, de rövid lesz beszédem.

Ne nézzen Nagyságod se jobbra, se balra, 
Akként cselekedjék, mint szive sugalja. 
t'hrje, ha ellene döre, gonosz nyelv vét 
E* terjeszsze hazánk zeugzetes szép nyelvét.

Könyvet venni i» luxus dolog, de an
nál többet illik, remek pipafökre, szopó- 
kákra, dohányra költeni. A kártyán is 
elusztatik a pénztáreza egy része, és hogy 
a bort, sört nem kell sajnálni az tudva
levő dolog.

Hogy milyen a társalgási nyelv, azt 
rá lehetne gyengébb kifejezésekhez szo
kott fülnek magyará/.gatni Azok tréfakép 
használt kifejezés értelmét kár volna sze- 
mérmetes hölgynek kutatni, valamint hogy 
a nótákat nem lehetne leáuynevelüben 
daloltatni.

A hírlapok körülbelül feleslegessé vál
tak, legfeljebb még „nyilatkozásokra11 le
hetőket használni. Kitüuö lehurrogatas és 
piszkolódás esik az olyan „nyílt térben “ 
Jeles publiezistáiuk vezórczikkeit nem ol
vassák; úgy is agyon lehet szidni a kor
mányt, a minisztereket, az adót.

Ha a vélemények meg nem egyezitek 
könnyű a kapaczitálás; egy kis kardvágás, 
vagy pisztolydurranás csakhamar segít a 
dolgon. Soha anuyi haszontalan és okta
lan párbaj nem volt, mint az utóbbi években

Aztán az antiszemitáskodás is kapóra 
jö t t : mikor igazán oly nagyszerű dolog 
más nyakába tolni a kedvezőtlen viszonyok 
okát: nem is esik nehezére senkinek el
hinni, hogy az a négy százalék zsidója- 
kósság tönkre tette a fényes múltú 
zsentrit.

Hol vaunak a mi híres athlétáink, 
bajvívóink Igen, veszekedni tuduuk, de 
küzdeni elfeledtünk. Bécsiek győztek le 
az U8zóversenyben, a esolnakversenyben, 
nem is beszélve a többi sportról, melyek 
részint még bölcsőben, részint már hala 
lo8 ágyban fekszenek. Igaz, egyben kité
rünk, a galamblövészetben, ami nagy di
csőségünkre válik.

Sok teendő vár ránk, ki kell vetkezni 
a rút szokásokból, melyek csak szégye 
I li in k re  vannak, ki kell tüutetnünk az ősi 
magyar erényt és akkor leszünk azzá, a 
mivé az udvarias franezra lé it: lovagok 
országa

A politikai helyzet.
Feszült figyelemmel vártuk a legkö

zelebb elmúlt nehány napnak eseményeit. 
Félő volt, hogy újra oly felfogások fognak 
felszínre kerülni, melyek mellett az össze
ütközésnek lehetősége több lesz, mint va
lószínű, szinte elkerülhetetlen.

Legkivált attól lehetett tartaui, hogy 
a rusesuki kivégzések fognak nem annyira 
okot, mint inkább ürügyet szolgáltatni az 
orosz intervenczióhoz

Ismeretes volt Oroszországnak állás
pontja, melvet a bolgár igazságszolgálta
tással szemben a közel múltban elfoglalt 
— abban az időben, a midőn a boldog 
emlékezetű Kaulbars ur szerencséltette 
még a bolgár hatóságokat a maga jegyzé
keivel. Az akkori helyzet meglehetősen 
analóg a mostanival. Lg}' lázadás része-

Az iskola maga még nem elég oda,
Alap is kellen- : egy kisdedóvoda.
A/.t kérje Nagyságod, hogy megadja Trefort, — 
Telnék az is abból, ami innét befoly . . .

Úgy szeresse Isten, mint a hazát kegyed,
Adja meg azt, minél nem kér uagyobb kegyet : 
Hogy e szegény hazát felvinilni lássa —
De szálljon külön is reá szent áldása 
Nyújtsa életének Ösvényét hosszúra 
8 hintse be rózsákkal a mindenek Ura.
Az öröm, boldogság, egészség, szerencse,
— Mint bolygók a napot — mind csak Ont keresse. 
Mint a parti virág kis patak babjára,
Úgy inosolygjon reá a sorsnak oiczája.
Ameddig eljutott Nagyságod jó hire :
Kerüljék a bajok mindig oly messzire.

Gondtól ment nem leh et. . .  «le hisz nem is készül 
Veszteg élni, — hanem harczolni vitézül. 
Küzdelme van auunk, kit nagy czél vezérel 
Zúduló darázszsal, sunyi denevérrel . . .
Akadni fog eiég roszlelkü, vagy kába.
Kik ürmöt kevernek mézes poharába.
Annál édesb lesz a győzelem, mit arat . .

Most pedig mindenki fogja a poharat 
S zamatos tartalmát fenékig ürítve 
Kiáltsuk : az Isten éltesse, seg ítse!

Palócz-világ.
Irta: F in d u r a  Im re.

A palócz-kérdéssel a jelen század 
első bárom négy évtizedében több előkelő 
tudósunk „ex professoa foglalkozott. A 
historikusok, kiválóau F e j é r  G y ö r g y  
a kunnal azonosnak vették ; mig a szom
széd népek forrásai azt gyanították, hogy 
a palóczok valamikor a warag-korbau 
orosz uralom alatt állottak s azt az ó

seiről volt szó akkor is. Az illetők ép agy 
megérdemelték a kötelet vagy golyót, mint 

túzok, kik legújabban kísértették meg vé 
rengzés és polgárháború színterévé tenni 
hazájukat. De akkor Oroszország azzal 
lenyegetödzött, hogy „caaus bellidnek lógja 
tekinteni, ha a bűnösök elveszik bünteté
süket. S hogy ezen feuyegetödzést komoly 
számba vették a háborút kikerülni vágyó 
európai hatalmasságok is. annak jele az 
a tény, hogy magok is óva intették a 
bolgár kormánynak tagjait, tartózkodjanak 
a drasztikus rendszabályok alkalmazásától.

Ezen előzmény után valóban attól 
lehetett tartani, hogy az orosz kormány 
nem fogja tétlenül nézni a történteket. De 
az aggodalom, hála istenuek, alaptalannak 
bizonyodott — legalább eddig. Egyéb baj 
nem történt, mint az, hogy egy félhivata 
los kormány lap kijelentette, miszerint az 
orosz türelemnek vége szakadt, s elpa- 
rentálta a „bősöket**, kik szent Oroszor
szág iránti hűségüknek lettek szerinte 
áldozatai. Sőt hiszszük, hogy ebből az 
iuezidensből nem lesz nagyobb baj. Ha 
orosz részről fel akarták volna azt hasz
nálni, felhasználták volna már eddig is-

De épeu a tény, hogy Oroszország 
tétlen maradt, annak a jele, miszerint 
nem keresi az ürügyet. Ürügynek ez elég 
hatulmas leendett, minőt másikat hiába 
várnának egy ideig. Oroszország tehát 
nem akar háborút minden áron. .8 az a 
kijelentése, hogy szabad kezet akar ma
gának biztosítani a beállható események
kel szemben, nemcsak frázis, hanem valóság.

Nos, ha Oroszország felől biztosítva 
vagyunk, ha az jelenleg nem gondol Bul
gáriának okkupálására, akkor a béke biz
tosítottnak látszik egy ideig, még pedig 
jó ideig. Más ez idő szerint nem fog 
kezdeni háborút.

Annál kevésbbé kell ettől tartanunk, 
mert a másik fenyegető oldalon a helyzet 
szintén sokat vesztett feszültségéből. Né
met- és Franeziaország között valami ba
rátságos közeledésfélét persze reményle- 
nllnk nem lehet, de nagy nyereség már 
az is, hogy a baj elveszítette akut je lle
gét. Farkasszemet néznek egymással szem
ben, miudegyik kész védeni magát, ha 
megtámadtatik, de egyik sem elszánt a 
támadásra. Ez az állapot azonban nem 
mai keletű. Kezdődött mindjárt a béke
kötés után, s ha el voltunk mellette tizen
hat esztendeig, nincs semmi ok attól tar 
tani, hogy az összecsapás a legközelebbi 
jövőben menjen végbe.

Magában a német fővárosban is ugy 
fogják fel a helyzetet, mint a mely hatá
rozottan békésre fordult az utóbbi napok 
alatt. A német választások eredménye és 
a katonai javaslat megszavazása határú 
/.ottan ugy magvaráztatik, mint a melv a 
háború veszélyét eloszlatta. Es ez bizonyos 
tekintheti ugy is van Mi nem hiszszük 
Ugyan, hogy Francziaország támadott * S

skandináv-kódexef, melynek ezime „ I g o r  
h a d j á r a t a  a p a l ó c z o k  e 11 e n u 
ma is tanítják a moszkvai egyetemen.

Magyar kútfőkből közönségesen a 
szent László koráig vezetik vissza a pa 
lóczoknak beköltözését, — de ez sokkal 
régibbnek látszik, sőt valószínű, hogy a 
honalapító Árpád a Mátra és Karanes tö
vében már ott találta őket; mert hisz a 
palóczok K l a p r o t h  G y u l a  szerint már 
a 996. esztendőben szerepeitek; ez a nép, 
amely ma a társadalmi fejlődésnek oly 
alanti fokán áll.

S etlmogratíai szempontból épen ez a 
körülmény nevezetes.

Embertani és néprajzi adatok szerint 
a kun egészeu más néptörzs lehetett, amire 
a történészek kevés tekintettel voltak. 
Hogy furcsán beszélnek T i m o n S á m u e l  
szerint külöuösuek épen uem lehet venni, 
mert az már akkor idegennel volt keverve, 
bút ha ma bírálja meg az ember őket.

A magyar törvénykönyvben nem for
dul elő a palócz sehol, amire szükség nem 
volt soha, mert ha a székely Erdélyben 
mint nemzet szerepel, annak oka abban 
keresendő, hogy ott a magyar is, meg a 
szász is a közjognak kardinális fogalmát 
képezte.

Béla király névtelen jegyzője magát 
a palócz földet oly részletesen ismertette, 
aminövel hazánk más vidékéről III. Béla 
korából, de későbbi időből seui igen di
csekedhetünk: s e miatt maga a „Névte
len" is palóc volt s aligha nem az egri 
püspök KI é t u 8.

De sőt a nyelvészek szerint a halotti 
beszédet, a „Latiatuc feleym zumtuchel 
mié vognnic" kezdetű u. u Pray-kodexet 
is a palóc földön szerzették s H o r v á t 
I s t v á n  azt hiszi, hogy ha Révai, a nagy,

volna, ha e javaslat megbukik, de veszé
lyeztette a békét az a lárma, melyet Bis
marck emberei és lapjai a választások 
érdekében csaptak A francziák nem tart
ják magokra nézve elérkezettnek az időt, 
s akár bárom, akár hét évenkint szavazza 
is meg a német parlament a katonai költ
ségeket és ujouczokat, reájuk nézve a 
dolog egyre megy. De félni lehetett, hogy 
az a sok hadi zaj, melyet a kormány 
támasztott, tűrhetetlenné fogja tenni a 
helyzetet, felkorbácsolja a szenvedélyeket 
mindkét felöl s elkerülhetetlenné teszi a 
háborút. Most a lárma megszűnt s az innen 
fenyegető veszély elenyészett. Es ez az 
épen, a mit mi a béke érdekében meg 
nyugtató szimptomának tekintünk.

Felhozták azt is, hogy az osztrák
magyar delegácziók egyhangú határozata 
az 52 milliós hitel megszavazásánál, vala- 
miut Bylandt-Hbeidt ez alkalommal tett 
nyilatkozata, hogy készen vagyunk — 
szintén hozzá járult a békés hangulat meg 
szilárdításához. Oroszország ily körülmé
nyek között — úgymond — meg fogja 
gondolni kétszer is, mielőtt támad. Ha igy 
állana a dolog, az általunk hozott áldo
zatnak meg lenne legalább ez a jó hatása. 
De mi ezt nem hisszük komolyan. Orosz
ország ismeri a mi haderőnket alaposan 
8 nem volt szüksége arra, hogy a had 
ügyminiszter nyilatkozatát meghallja. Az 
ily nyilatkozatoknak ugy sincs valami 
nagy hatása, komoly veszélyek idején.
III. Napóleon hírhedt hadügyminisztere is 
azzal biztatta uralkodóját, ,hogy készeu 
vagyunk az utolsó gombig. Es a poroszok 
még se riasztották meg magokat, hanem 
támadtak. így lenne az most is, ha Orosz
ország igazáu akarná a háborút. Hogy 
nem akarja, annak bizonyítékát adta a 
legközelebbi napok alatt. De nincs is oka 
a háborúra. Nincs oka magát kitenni egy 
nagy háború esélyeinek, a melyhez nincs 
meg a pénz, a mely esetleg irtóztató áldo
zatokat követelne részéről s a melyben 
alkalmasint a rüvidebbet fogná húzni.

Ez az igazi ok, a miért Oroszország 
most háborút kezdeni nem tog. Ez az, a 
miért mi határozottan békésnek tartjuk a 
helyzetet s azt hisszük, hogy ez alkalom
mal el fognak vonulni a nagyon is komor 
sziuü fellegek, a nélkül, hogy a villám 
lecsapna valahol.

(E -s .)

Vándorczigányok és a közbiztonság.
Ha közgazdasági bajaink forrásait ku 

tatjuk, csakhamar azon meggyőződésre 
jutunk, hogy ezen bajok okozói közt a 
közbiztonsági állapotok ziláltsága is lénye
ges helyet foglal el Igen, mert ha a köz
biztonságjó és kifogástalan, akkor a gazda 
nincs kitéve annak, hogy mig ö fáradt és 
ellankadt testét nyugalomra hajtja le, mig 
alszik. — eddig valaki elemeli igavonó

uem lett volna tekiutettel ennek a magya
rázatánál a palócz nép nyelvének a ter
mészetére, érdemileg soha meg nem fej
tette volna. Nagy becsesei is bir azért 
minden palócz nyelv-búvárra az „Elabo- 
rativ-gramatia hungarica."

Csakhogy biz abban a régi jó világ
ban a palócz még se írni se olvasni nem 
igen tudott: olyan pallérozatlan volt azaz 
egész középkorban mint az Arany „T o ld i
jának mintaképe, melyhez a költő az ala
kot, mint tudjuk, az I l l ő  s v a i  alakjától 
kölcsönözte; a kiről mint a népmonda 
is tartja. Nagy Lajos vagy Hollós Mátyás 
előtt

„Nyoniorudat félkezével kapta vala,
Buda felé utat azzal mutat vala.“
A néphumor tehát már akkor is ilyen 

„kézzel fogható" alakban nyilatkozott 
itten.

Hogyne? hisz az eredeti palóci-fűid
nek ma is három középpontja van, az 
egyik P é t e r fa  I á n; Gömörben, a másik 
S o m o s - Ú j f a l u b a  n (Nógrád), a harma
dik M a c o n k á n Hevesben : hogy ezek 
közül melyik az igazi, ki tudná megmon
dani. Hosszas kérdezösködések után egy
szer megmagyarázták e sorok írójának, 
hogy azért van a világ közepe Somos- 
Újfaluban, mert ott egy patak észak felé 
foly, legalákh egy darabra; mig aztán az 
útját megváltoztatja.

A népbumor olyan itt, ahol még a 
koldus is esufolkodik, ha alamizsnát nem 
kap, mint Kazáron, mikor egy asszony 
elutasította r ne is adjon nektek az isten 
ezen a nyáron se esőt se harmatot . .
-  úgy mond — amit az öreg úgy magya
rázott meg, mikor az átok miatt vallatóra 
fogták, hogy lám ! a minap a vizslásiak* 
uak olyan h a r m a t o t  adott, hogy levitte

barmát, vagy kamráját üríti ki. Pedig az 
ily esetek — kivált a hosszú téli éjjek 
tartama alatt — felette gyakoriak, s ezek 
lényegesen hozzá járulnak a tünkremenés- 
bez. Hogy bányán veszték el ily eset 
miatt ősi fészküket, azt bajos volna meg
határozni ; de ha figyelembe vesszük azt, 
hogy a szerencsétlen gazda, — kinek igás 
barmait, vagy nyári élelmét ellopták, sok
szor kéayszeritve van még uzsoráshoz is 
fordulni, hogy pénzt kölcsönözzön, és föld
jeinek megmunkálásához más jószágot vagy 
élelmet szertzzen, mert ezek nélkül nem 
bir boldogulni, — heverő pénz pedig ma 
uapság, oly ritka a falusi kisebb gazdák
nál, mint a fehér holló — akkor belátjuk, 
hogy a közbiztonság jósága, alapja a pol
gárság boldogulásának.

Mióta az állami esendörség lett felál
lítva, azóta a közbiztonság is javult: s a 
nélkül, hogy ezzel a esendörség panegiris- 
tájává lennék el kell ismernem és velem 
együtt mindenkinek, hogy a rablók és tol
vajok kézrekeritésébeu meglehetős tapin
tatosságot és ügyességet fejtenek ki s kö
telességüket — leszámítva az egyes ese
teket — kifogástalanul teljesítik és azáltal 
a közönséges tolvajokat téken tartják.

Itt vaunak és élődnek azonban köz
tünk a vándor czigányok, kik ugy az 
egyesek éber őrködését valamint a csen
dőrök ügyességét, oly rafinériával kitud
ják játszani, hogy amit egyszer ők ellet
tek lábaló!, az vajmi ritka esetbeu lát 
napvilágot; a káros ütheti nyomát, mert 
ezen kóbor sátoros nép ma itt, holnap 
amott üti fel tanyáját, s senki sem sejti, 
hogy merre tűntek cl.

Valóban csodálatos dolog, hogy köz
tünk, — kik ugy szeretjük a fényt, pom
pát és kényelmet, és kik napról napra 
jobban közeledünk a tökéletesség félé, 
ezen félvad állapotban levő népség ugy 
fentbirta magát tartani egész a mai napig 
— ősi jellegével együtt, — hogy rajta a 
19. század felvilágosodottságáuak nyoma 
sincsen.

Ha igy téli időben, mikor mi a jól 
beflitütt kemencze mellett üldögélünk és 
az ablakon át uézzük, mint sepri a hideg 
szél a havat, s látjuk ezen télig meztelen 
népséget daczolva az idővel, fázva és di
deregve az utczán végig vonulni, nem 
tudjuk száuakozzun rajtok, vagy retteg- 
jUnk-e. Mind két esetben mi vagyunk a 
rászedettek : mert ha megszánjuk őket és 
nyújtunk nekik egy-két harapásuvi kenye
ret, — mit a magyar nép senkitől sem 
bir megtagadni — ezzel istápot adunk 
nekik a további kóborlás- és vándorlásra, 
de félnünk is kell tőlük, mert a hol ők 
megjelennek ott a közbiztonság meg van 
zavarva, s távozásukat boltok. kamrák, 
piuezék feltörése, vagy — mi még a leg
kedvesebb foglalkozásuk 4—5 pár ló ello
pása hirdeti.

Ezen állapot tűrhetetlen: és itt az

a bölcsöt gyerekestül Pásztóijára! Azóta 
kapott bitre a „vizslási harmat".

Ká is ért a nép az élezre mindig job
ban mint ma; neui járt oly tömegesen az 
alföldre dologba, mint most, hanem „has- 
peeket" feküdt a napon, s ha tökmagot 
tisztíthatott, hát boldog volt. Az igények 
ma fokozottabbak.

Az egyes családokat most is „La d“ 
el-uevezéssel illetik mint Egy házas Páston 
ahol a „M ed  e“ hadja „K ö böP*, . T n 
ka  ré s "  és „Csajka** osztályokra szakad.

A palócz a házát, gazdasági és ház
tartási eszközeit, fehérneműjét, hoeskorát 
sth. maga készíti, más házi ipara alig van. 
S ha volna, nem tarthatta volna fenn azo
kat a régi remiuiszczencziákat, amelyeket 
ha nem is a pogány korba, de a ke* 
resztéuség első századaiba lehet vissza
vezetni.

Házát is két olyan oszlopra építi, 
melyek közül az egyik a „Bál isten * em
lékére a b á l v á n y ,  mig a másikat a 
kereszténség tiszteletére a „B o I d o g 
a n y a 11 néven nevezi, telemetszve hierog 
liphs/.erü ákom-bákomokkal, melyeket se 
le nem olvas, se le nem ir, se le nem 
rajzol ma seuki; csak a gyerekek csókol
ják sorba imádkozás után, lefekvés előtt.

P r a y  szerint a régi hunok valamikor 
Kínába járattak gyermekeiket iskolába, 
váljon neui ott tanulták-e el emez ábrák 
elemeit? íróeszköz gyanánt még a múlt 
században is átaláuosan a rovást használ
ták 8 B a I a s k ó P á l t  latin versben éue- 
kelte meg B é l M á t y á s ,  amiért az ál
tala hallott szent beszédeket és zsolozs
mákat ilyen rovásokról fis év múlva is le 
tudta olvasni vagy énekelni. T l i u r ó c z y  
és O l á h  Mi k i ó s  állításai szerint igy rőt-



ideje, hogy a megyék és a j állam komo
lyan hozzá lássanak a kóbor czigányok 
letelepítéséhez.

Angol- és Fraucziaország már ehheu 
is jóval megelőztek henuttnket. a mennyi
ben ók már két századdal előbb kezdték 
letelepíteni a czigányokat, s kUlönüseu 
Angolország meglehetős jó  sikerrel végezte.

A mi törvények nálunk ez Ügyben 
hozattak, inkább vallanak keményszívű- 
ségre, mint humánusságra és a ezélnak 
sem felelnek meg; mert azzal, hogy a 
ezigányoknak a talu közelébeu nem sza
bad sátort Ütni, és hogy nem engedik őket 
a határban tovább mint két óráig időzni
— mintegy rákényszeritjtik őket a kóbor
lás és lopásra, de meg nem telepítjük 
őket; mert szívesebben bevonulnak a sllrtt 
erdők belsejébe, — honnan egész bizton
sággal Űzhetik garázdálkodásaikat — mint
sem állandóan letelepedve békés foglalko
zást Uzeunek.

A vándor czigányok állandó megtele
pítésétől lllgg közbiztonságunk javulása, 
mi felette kívánatos; s másrészt szégyen 
is hogy a telvilágosodott müveit európai 
nép között nomád nép is lakik félvadsag- 
ban, s mig ezek köztünk kóborolnak, ké
telkednünk kell, hogy valóban mi va
gyunk e a ezivilizált 19. század müveit 
népei.

Ajánlom tehát szerény és igénytelen 
soraim szives megfigyelését a törvényha
tóságok és a magas kormány becses 
figyelmébe.

(„z. K .“ után ) — b.—n —

A jogakadémia esetéhez.
A szent-történelem ad elő egy tragé

diát, mely úgy látszik közel két ezer éves 
régisége daczára máig is uj, legalább a 
személyek változásával ma is ismétlődik.

Egy a világ különböző részéből, egy- 
begyült tizenkét főnyi kisded sereg egyik 
tagja megalkuszik a zsidótanácscsal 30 
ezüst pénzért s elárulja mesterét, az ár
tatlan vért.

A jó alkalom kapóra jött. A mestert 
meggyalázták, kivégezték. A nép a ki
végzett vonaglásait lá tva , ítéletének e 
szavakban kívánt hangos kifejezést adui: 
„bizony ez az embei igaz vala!a

Az áruló — űzetve a belső bírótól — 1 
vissza viszi Kajafás főbujtogatónak a vér
pénzt s e szavakkal vágja szemei közé: 
„vétkeztem, elárultam az ártatlan vért
— De későn ! A nemezis karja kergette 
végtelenül a bűnöst, s ez a futásban, in int 
gyenge lélek elfáradván — fölakaszt:-tta 
magát.

Tanulságos egy történet. Miért, hogy 
még is, bár más és más szereplőkkel e 
tragédia ma uapság is színre kerül?

A darab első fölvonásában — gyön
gébb személyzettel — most játszódott le 
a pécsi jogakadémiáu.

A főszereplők közül amint nem ment
hetjük a „tizenkettediket", ép úgy adó
zunk a legnagyobb elismeréssel — az 
áldozatuak.

Említést tettünk lapunk olvasóinak 
még január végén a kínos benyomást 
keltő ügyről, mely szeriut Egry Dezső 
volt pécsi joghallgató L o u c s á r  József 
jog-, állam* és bölcsészet tudor, képesített 
egyetemi magántanár, és a pécsi jogaka
démia nyilvános rendes Jauára ellen föl
jelentést tett, melynek következtében, az 
fölfüggesztetett és ellene a fegyelmi vizs
gálat elrendeltetett. Vizsgáló biztosul Pilch 
Antal törvényszéki biró, az államvizsgálati 
bizottság kültagja kéretett föl. A fegyelmi 
bíróság következőleg állíttatott össze a 
püspök á lta l, elnök dr. Feszti Károly ku

tak a székelyek épen, még pediglen hun- 
seytha hetükkel.

Ezek szerint Gézától kezdve uyolez 
hosszú századnak kellett elvonulnia, hogy 
a keresztyén vallással átvett romai. u. u. 
diák Írásmód a régi hun, székely vagy 
palócz-betüket képes volt kiküszöbölni, 
akiknek nemcsak ábráik, de képeik is 
voltak, amint az I. A n d r á s  1. rendeleté
nek 4. §-ból kitetszik, a hol ez áll: „is
tentelen szittya tisztelgéseket s a hamis 
isteneket eltöröljék, képeiket lerombolják".

A rovást, úgy látszik — a szentkúti, 
verebélyi czifrabotok emléke tartotta fönn, 
a melyeket egy-egy krajezárért vásárol a 
vezeklő, nagy boldogasszouy napján.

A palócz ba számlál, csak ötig megy; 
mint a régi római a maga I, V, X, L és 
M. betűivel, amikhez egy-két jelt hol hozzá
tesz vagy elvesz belőle; vagy a zsidó, 
ahol minden arabs szám jegy egy-egy 
betű képviselője. A palócznál a hatos : öt 
meg egy, a hetes: öt meg kettő s igy to
vább. Sőt a régi világban az öregebbek 
közt uem egy gyönge elméjű találkozott, 
aki különbséget tett az egy meg a barom 
krajezár között, ha vett vagy eladott 
valamit.

Ilyen korlátolt a gondolatmenete; sőt 
viszás, esetlen a következtetése ma is. Áll
jon itt izlelöül egy pár.

Először látott életében kamuvevöt 
egy este a palócz a korcsmáros asztalán.

— L’gyan kérem szeretetveő, minek 
valaó lehet ez a olloó furma jaószág ? — 
kérdi nagy kíváncsian a koppantóra 
mutatva.

A korcsmáros elmondja, hogy azzal 
veszik el a gyertya hamvát és biztatja az 
embert, hogy a már úgy is megnyúlt ham 
vat koppantsa el.

— No mé teróbálom ! — úgy mond 
— s ezzel a balkeze két első ujja közé

uonok, dr. Szeredy József prodirektor, 
dr. Mutschenbacher Viktor jogtauár, Zsol- 
nay György államügyész és Hinka László 
püspöki jogtanácsos, mint előadó.

A vádak a nevezett tanár előadására 
vonatkoztak, hogy azok erkölcsiségbe 
ütköző elveket tartalmaznak és hogy 
a nevezett tanár a jogászok ügyeibe 
avatkozik.

Sajnáljuk, hogy ily vádakat átalán 
vizsgálat tárgyává tehettek, de megtörtént. 
Nagy izgalom közt megindult a tanúki
hallgatás, a tauitványok döntöttek tanáruk 
léte, vagy nem léte fölött, amint már hal
lottak valamit vagy nem hallottak, helye
sen fogták föl vagy fölfogni nem akarták.
A kihallgatott 30 és néhány jogá-z közül 
felének vallomása többé-kevésbbé terhelő, 
másik feléé teljesen mentő volt. A vádak 
alaptalausága mellett szólt, ezen kívül a 
panasz alatt levőnek kifogástalan, tiszta, 
szeplőtlen magáu élete. A jogvégzettek 
közül pedig — kik már állásokat töltenek 
be az életbeu, mint ilyenek semmi intézeti 
presszio alatt nem állanak — b a t v a n a n  
írtak alá nyilatkozatot volt tanáruk érde- 
kéoen, a vádakat teljesen alaptalanoknak 
nyilvánítván.

A fegyelmi bíróság tartózkodott íté
letet mondni, csupán v é l e m é n y a d á s r a  
s z o r í t k o z o t t ,  fönntartva a megyés püs 
pöknek^mint kegyurnak a szabad rendel
kezést. És véleménye panaszlottra marasz
taló volt.

Távol tőlünk, nem is alkotmányos 
fogalom bíróságok Ítéletét birálgatni, de 
ez esetben még is tulszigorunak tartjuk 
azt. Magyarázatul szolgál azonban a kő-’ 
rülmény, hogy a püspöki szabályzatban 
fokozatos fegyelmi büntetések u. m. intés 
dorgálás stb. nem léteznek, a kegyurnak 
bármikor jogában áll az intézeti tanáro
kat állásuktól fölmenteni, még ha okot sem 
szolgáltattak reá.

Hallomásunk szerint a fegyelmi bíró
ság mindazáltal a panasz alatt levő tanárt 
a megyés püspöknek, — tekintettel 11 
évi tanári buzgó működésére, végzett ta
nulmányaira, tanúsított ügyszeretetére, ne
mes törekvéseire, mely ha még hibázott 
is, de minden szándékosságot kizár, — 
inegkegyelniezésre ajánlotta. A püspök ' 
mereven magáévá tévén a bíróság véle- j 
ményét dr. L o u c s á r  Józsefet a múlt bét 
folyamán á l l á s á t ó l  f ö l m e n t e t t e .

Nagyszámú tisztelői- és barátaival 
egyetemben őszinte meleg részvétünket és 
sajnálkozásunkat fejezzük ki dr. Loncsárt 
ért, megrendítő sors-csapás fölött, ki tán 
tehetsége végett már rég képezte üldözés 
tárgyát, ki saját törekvéseivel oda küz 
dötte föl magát, hova az egyházmegye 
tagjai közül kevésnek sikerült, ki mint 
tanár még ellenesei beismerése szeriut is 
kitűnő, mint férfiú szilárd jellem, mint 
ember mindenki iránt szívélyes és előzé
keny, ki bár lehetett előadásaiban sza
badelvű, de az emelt vádak csak fonák 
vagy rosszakaratú utón fogamzbattak meg 
ellene, hogy ekként legszebb férfi korá
ban az iskolai év közepén távolittatik el 
azon pályától, melyen lelkének annyi 
odaadásával működött és a melyen oly 
sok jót eredményezett már és ereduiényez- 
tetett volna még.

És a vallomások alaposságát azzal 
czáfolta meg legfényesebben, hogy volt 
benne aunyi lelkierő, hogy az Ítélet kéz
besítése után legott tétovázás nélkül, mint 
i g a z i  p a p  püspökének teljes rendelke
zésére bocsájtotta magát, kérve mielőbbi 
bármily munkakörbe való áthelyezését. 
Föntartva magunknak hogy az esethez

veszi a koppautót és szétnyitja; aztán a 
gyertya hamvát jobb keze két első ujjú
val elvevén, azt a koppantó ládacskájaba 
helyezi és a födelet egész illedemmel rá
csukja s fejcsóválva igy szólt:

— No má megkeő aduyi neki, hogy 
n a g y o n a ó k o m a t o s kis szerszám.

Vagy egyszer Guszonán nagyon el
szaporodott az egér. El is pauaszolta ba
ját egy asszony a kantoménak, aki azt a 
tanácsot adta neki, hogy hát macskát kel
lene tartaui.

— Gondoótam is een máa erre, de 
aztán megint csak a jutott • szembe, hogy 
hát uiiudegy, akar a macskát tartom, akar 
az egeret: mi n d  a k e t t ő n e k  e u y n y i 
k e l l  a d u y i !

A palócz flegmája bámulatos.
Egy palócz Egerben történetesen 

hosszú csizmát talált kiválasztani a lábára 
s hogy vele egy kőben megbotlott: min
den szó nélkül rátette a lábát a vágótőkére 
s a baltával annyit vágott le a csizma or
rából, ameunyi fölösleges volt.

E sorok írója neháuy év előtt kísér
letet tett a „Bezeu attamaz" kezdetű u n. 
kun „miatyánk" ot a fiuu-ugor nyelvekkel 
való hasonlítás alapjáu magyarázgatui; 
akkor még nem tudta, hogy euuek az 
imádságnak nyelve tatár eredetű; de azt 
a tauulságot merítette belőle, hogy a nyel
vészek mindaddig ,,ad absurdum" fogják 
a magyar nyelv természetének fejtegetését 
vinni, mig a proviucziálizmus tana tisz
tázva nem lesz; és hogy a válaszfal végre 
a finn ugor és a török-tatár rokonság kö
zött meg legyen állapítva: gyermekeink 
érdekében kívánatos, akikuek épen a ta
náraik nem ismerik a magyar nyelv lénye
gét, melyet elöaduak s uem átalják bizal
masan be is vallani, azokat a küzdelme
ket, amelyeket épeu az auyanyelv oktatása 
körül kénytelenek kiállani.

még hozzá szóljunk, csak annyit jegyzüuk 
meg, hogy dr. Loucsár József távozása 
— bár miként is vélekedjenek ellenei, 
nem fog a pécsi jogakadémia javára válni.

Különfélék.
— Márczius 15-ike Pécsett. A pécsi 

jogakademiai ifjúság az idéu is megünne
pelte márczius 15-ikét, nem ugyan oly fé
nyes sikerrel, mint az előző években, ez a 
körülmény azonban az akadémián legutóbb 
fölmerült zilált viszonyoknak tudható be 
Mindazonáltal dicséretes, hogy az ifjúság 
olvasó körének tagjai tőlük terbetöleg 
igyekeztek az emlékezetes nagy napot 
megünnepelni. Délelőtt az „Olvasó körw 
helyiségében Ungelhausser Károly olvasó 
köri eluök megnyitó beszéde után, Totth 
István és Rupp Lajos alkalmi fölolvasást 
tartottak; Nédler Lajos, Petőfi „Talpra 
magyaru-ját szavalta.

— A keresztény polgári társalgó kör 
testületileg ünnepelte meg a szent szabad- 
ságharcz születésnapját derék hazafiakhoz 
illő komolysággal és ihletséggel. Délelőtt 
istenifÍ8zteletre mentek; este pedig az 
egyleti helyiségben mintegy 140 terítékű 
társas vacsorát reudeztek. Az egyesületi 
tagok csaknem teljes számmal vettek részt 
az ünnepélyen, rajtuk kívül szép számú 
vendégség is volt jelen. Az első toasztot 
az egylet elnöke: Udvardy Sándor mon
dotta szépen átgondolt, lelkes beszédet 
tartva. Poharát a 48-iki nagy eszmék em
lékére ürité. Utána szebbnél szebb, tartal
mas kazafiui hévtől áthatott beszédeket 
mondottak. A derék életrevaló és buzgó 
törekvésű egyesület megmutatta, hogy ha
zafiasai! érez és gondolkodik. Városunkban 
ez az első eset, hogy márczius nagy nap
ját testületileg iiunepelték meg. Az egy
szerű iparosokból álló s vállvetve törekvő 
keresztény egylet haladása figyelemre 
méltó. Nem csak, hogy önképzéssel s a 
hazafias eszmék terjesztésével foglalkoz
nak : de az ipar - ügyek terén kifej
tett tevékenységük által is szereznek ér
demet. Csak igy haladjanak tovább az 
alapszabályaikban meghatározott nemes 
czél felé, úgy kétségkívül föl fog virágozni 
az egylet s nemcsak anyagilag lesz erős, 
de erkölcsi tekintélyt is fog szerezni.

—  Képviselői látogatás. Nagy Ferencz 
a pécsi járás függetlenségi 48 as párti 
képviselője a napokban látogatást tett 
Szalántáu s a szomszédos községekben, 
hol mindenütt a legnagyobb örömmel, 
őszinte szívélyességgel s a rokonszenves 
ragaszkodás és szeretet melegével fogad
ták. A nép javát teljes igyekezettel szi
vén viselő derék képviselő élénk érdeklő
déssel kérdezősködött a községek állapo
táról, választóinak helyzetéről. Csütörtökön 
érkezett vissza városunkba s a 11 órai 
vonattal Budapestre utazott.

—  Az egyházmegyéből. A megyés püs 
pök 0  t r o k ó c z y beremendi plébánost 
siklós-kerületi esperessé nevezte ki.

— A városi bizottsági tagok választása 
Holnap, vasárnap lesz a választás, mely 
kétségkívül nagy fontossággal bir városunk 
közigazgatási életére. A városi bizottsági 
tagok kezébe van letéve a város sorsa. 
Ök választják a tisztviselőket, ők intézik 
a város ügyeit. A választás nagy jelentő
ségét ismerve, a polgárság értekezleteket 
tartott a héten, melynek czél ja volt meg
állapítani a választandók névsorát. Pártunk 
is tartott értekezletet, hogy kölcsönös ineg
ál lapodással igyekezzék a város közügyei
nek előmozdítására irányuló törekvéseit a 
választásnál érvényre juttatni. Tudvalevő
leg a kormánypárt emberei is miudent el
követnek, hogy a saját híveiket juttassák 
be s a hatalmi érdekek képviselésére szük
séges többséget biztosítsák; kell tehát, 
hogy a függetlenségi párt is megtegye 
maga részéről mindazt, a mit a tisztesség 
és jogosság határai között tehet. A ki a 
város gazdálkodási reudszerét figyelemmel 
kiséri, jól tudja, hogy köztörvényhatósági 
gyűléseinken a löbbség, mely a város va
gyonának „hasznos beruházásnak14 nevezett 
pazar költekezését megszavazza: a kor
mánypárt ; mig elleuben az a kisebbség, a 
mely oly szívós kitartással igyekszik a város 
vagyouáuak pusztulását megakadályozni, 
ez a függetlenségi párt. Hiába akarnók 
a város ügyvezetését a politikai pártállás
tól elválasztani, ez nem lehet. Nálunk 
aki mindent megszavaz, ez a kormány
párt : aki pedig ellenzéki álláspontot fog
lal el, ez a függetleuségi párt. Tudvalevő, 
hogy a kormánypárt minden nevezetesebb 
közgyűlés előtt értekezletet tart s nem úgy 
hívja meg a bizotts. tagokat, mint egyedül a 
város ügyei iránt érdekkel viseltető városi 
képviselőket, mert ez esetben a független
ségi párti képviselőket is meghívná, hanem 
ezt nem teszi, csupáu a kormánypárti biz. 
tagokat hívja meg s ezzel világosan be 
van bizonyítva, hogy uem mint kizárólag 
a város ügyei iránt érdeklődők, hanem 
mint p o l i t i k a i  párt értekeznek. Nagyon 
helyéu van tehát, ha pártunk is, mint po
litikai párt igyekszik gyarapodni és be
folyást szerezui a város közigazgatásába: 
mert csak igy lehet ellensúlyozni a hatalmi 
érdekek túlkapásait, csak igy szerezhetünk 
a város javát elömozditó lelkiismeretes tö
rekvéseknek érvényt. — Végül pedig meg 
jegyezzük, hogy a választás reggel 9 óra
kor kezdődik s d. u. 4 órakor végződik. 
Igyekezzék mindenki idjében szavazatát 
beadui.

— A pécsi dalárda f. hó lti-án tinta 
évi rendes közgyűlését. A múlt év ese
ményeit világos képben előtüntető évi je

leütés lülolvasása, a kedvezi! adatokat 
uvuitott számadás bemutatása, az cgyle 
vagyon és leltár beterjesztése utau az el
nök a tisztikar és választmánynyal egye
temben leköszönt, kérvén az uj választás 
elrendelését. Megválasztattak : elnökké.
Aidinger János; alelnökké: Jilly A '^ ’8 > 
karmesterekké: Wachauer Karoly es Hot- 
fer Károly ; titkárokká : Keberics Imre es 
Kiss József; pénztárunkká: -Szignált La 
jós : igazgatóvá Képien Vincze ; levéltárunk
ká: Mihálovics Antal.Választmányi tagok let
tek : Egerszegb Kálmán, Eötvös Gusztáv, 
Hegedős Károly, Hillebrand Ferencz ko- 
harics János, Langer Viktor, Szelman 
Győző, Szucsics Károly működő tagok . 
továbbá Benyovszkv Manó, Hegedűs Imre, 
dr. Jókaiin Béla, Likl János, Filcli Antal 
pártoló tagok. A választás befejeztét meg 
némely bázi Ügyek elintézése követte s 
ezzel a gyűlés véget ért.

— Növendékek hangversenye A városi
zeneiskola' és polg. leányiskola növendékei 
által f. hó 25-én a „Hattyu“-teremben tar
tandó zene- és énekelöadás műsora: 1. „Nép- 
fölkelő induló", zenekarra irta Hotf-i' K á
roly. 2. „Viharban", háromhangu női kar, 
Dünertöl. 3. „Ave Mária", fuvolára zongora- 
kisérettel, irta Popp W. 4. „Gavotte", zene
karra irta Löhr Vilmos. 5. „Népdalok", 
háromhangu női kar Erney F.-töl. 0. „Áb
ránd", hegedű szóló zongorakisérettel, Mas- 
sastól, előadja Weber Alfréd. 7. „Polonaise , 
zenekarra irta llofi'er Károly. 8. „Olasz uta
zási kép", fuvolára, zongorakisérettel, Ter- 
schaktól. 9. „Éji dal", vonó quintett, Löhr 
Vilmostól. 10 „Mazurka", zenekarra irta 
Hoffer Károly. 11. „Isten áldd meg a ma 
gyárt", női karének zenekisérettel, Erkei 
F. Beléptidijak : ülőhely 1 frt.: állóhely 60 
kr.; gyermekjegy 30 kr. Kezdete délután 
pont -1 órakor.

— „Mosolygó lapok." Ilaksrh Lajos, 
a „Pécsi Hírlap" szerkesztőjének apró Im- 
moriszlikus elbeszéléseket tartalmazó 10- 
zete a napokban hagyta el a sajtot csinos és 
díszes kiállításban. A 88 oldalra terjedő 
könyvecske 14 humoreszket tartalmaz, 
melyek mindegyike szinte dnzzadozik ama 
jó izü, egészséges és természetes humor
tól, mely Haksch tollát annyira jellemzi. 
Az olvasó mosolyogva veszi kezébe a 
„Mosolygó lapok“-at, mintegy előre sejtve, 
hogy a könyvben sok jó dologgal lóg ta
lálkozni, melyek meg fogják nevettetni, 
mert hiszen Haksch irta azokat, a kit inai 
oly előnyösen ismer a mi közönségünk 
vidám kedélyéről, trélás ötleteiről. S uem 
csalódik. A ,,Mosolygó lapok” ellenállha
tatlanul oda varázsolják az olvasó ajkára 
a mosolyt A ki lehat vidám órákat akar 
magúnak szerezni , vegye meg Haksch 
könyvét. Egv tüzet ára 50 kr. Diszkötés- 
beu 1 frt. Kapható valamennyi könyvke 
reskedésben.

Nóegyleti közgyűlés. A pécsi jó
tékony nőegylet ez évi rendes közgyűlését 
márczius hó 25-én, pénteken, délután ■> 
órakor tartja az egyleti helyiség nagy ter
mében A közgyűlés tárgyai: 1. Választ
mányi jelentés s pénztári kimutatás az el
múlt 1886. évről. 2. A számadások flllttl- 
vizsgálatára 3 tagú bizottság kiküldése. 3 
Az Üresedésbe jött 3 választmányi tagság
nak választás ntjáni betöltése. 4. Az 1887. 
évi költségvetés megállapítása. :>. A netán 
benyújtandó folyamodványok s teendő in
dítványok fölötti határozathozatal.

— Ondricsek helyett Wilhelmj Ágost 
Undricsek hegedlimttvész közbejött aka
dályok miatt nem tart Pécsett hangver
senyt, hanem helyette Wilhelmj Ágostot 
nyerte meg \ aleutiu Ottó könyvkereskedő 
egy hangverseny tartására. Wilhelmj Ágost 
legkevésbé szorul reklámra, mert ü mái 
fényes hírnevet szerzett. Egy hisszük, hogy 
zenekedvelő közönségünk között örömöt 
lóg szerezni azon hir, hogy Wilhelmjt al 
halmunk lesz hallhatni. A férfi kora delén 
élő művészt már fiatal korában második

. Paganini-nak nevezte el Liszt Ferencz. 
Waguer Uichárd, midőn egv hangversenyt 
végig hallgatott, a következő szavakkal 
üdvözölte: „Nem vagyok szónok, hogy 
méltó kifejezést adjak meglepetésemnek, 
de ön érezheti, minő benyomást gyakorolt 
játékával reám. A legnagyobb hegedű
művészt most volt szerencsém hallhatni “ 
Egész Európát és Amerikát beutazva 
kitűnő játékával a közönséget mindenütt 
lebilincselte. Az ö hangversenye ritkítja 
párját. A mit csak egy hegedűművésztől 
kívánhatunk, azt \\ illieluij teljesíti.

— A ..Pécsi kereskedelmi önképzö és 
betegsegélyzö egylet" folyó ho 27-én d. 
u 4 órakor tartja saját helyiségében (Sik- 
lösi-utcza 1. szám, I. emelet) XII. évi köz 
gyűlését. A közgyűlés tárgyai: 1. Elnöki 
meguvitó. 2. Jegyzői jelentés u választmány
múlt évi működéséről 3. Elnök, aleluök, 
főjegyző, aljegyző, pénztárunk, könyvtár 
nők, 8 választmányi-, 2 póttag és 2 szám
vizsgáló választása. 4. indítványok. A köz
gyűlés határozatképességéhez 61 tag je 
lenléte szükséges. (34, íj I Indítványok 8 
nappal a közgyűlés előtt a választmány
nál bejelendeudök. (35 § ) Szavazati jog
gal csak azon egyleti tag tar. ki a dijakkal 
hátralékban nincs. (11. §.) A szavazati jog 
csak személyesen gyakorolható (36. §.) 
Az egylet vagyonáról és mérlegéről szóló 
kimutatás az egyleti helyiségben megte
kinthető. A közgyűlés után úgy ez, mint 
a heszámoló jelentés sajtó alá bocsájtatni 
és minden egyleti tagnak kézbesittetni fog.

— Panasz a telekkönyv ellen. Általá
nos a panasz, hogy a helybeli telekkönyvi 
hivatalnál a foganatosítások lassan nien-

más ezélra használtatnak Föl. Már pedig a
telekkönyvek hitel - uyilváukünvvek lévén, 
a legfőbb gond arra fordítandó, hogy azok
ból r» birtok tulajdonosa és a teher min. 
deu utánjárás nélkül könnyen megtudható 
legyen.

_ Márczius 15-ike Sásdon. A sásdi
„Társas köru miutegy 15 tagja fényesen 
ünnepelte a szabad sajtó proklamalásáuak 
nagy és dicső napját. 728 órakor este a 
„Társas kör“ helyiségében társas vacsorát 
rendeztek, a harmadik fogásnál dr Czirer 
Ákos ügyvéd emelt poharat és ékes sza
vakban emlékezett meg azon egyénekről, 
kik a főszerepet játszották 39 évvel ez- 
előtt ezen inouumentuozus az alkotmány 
biztosítékát képező munkánál, egyúttal ke- 
gyeletteljeseu emlité tel azokat, kik áldo
zatai lettek a 48-iki dicső eseményeknek 
és kiket azóta a halál az élők sorából ki- 
ragadott, — szavait leírhatatlan lelkese
déssel fogadták, mire Gundy Lajos, a lUg. 
getlenségi párt veterán harezosa szellemes 
beszédben élteté a 48- és 49-iki esemé
nyek főszereplőjét: Kossuth Lajost Be
széde, aggkora daczára, telve ifjú hévvel, 
annyira fölvillanyozta a társaságot, hogy 
rögtön reá zeuditette a „Hynmus" „Szóza
tot," majd a „Kossuth Lajos azt üzente" 
ismeretes szabadsági!arczbcli nótát. Ezután 
egyik szellemes fölküszöutö a másikat érte. 
A társaság késő éjjeli órákban a legjobb 
hangulattal oszlott szét. Valóban e kis 
helyen ily sikerült ünnepélyre nem igen 
emlékeznek. Éljenek a sásdi társaskör lel 
kés résztvevő tagjai ü!

Választási mozgalom. Siskovits Ta
más, a sásdi kerület jelenlegi képviselője, 
még a múlt őszszel, midőn választóinak 
beszámolt,, azok eddigi bizalmát meg
köszönve, kijelentette, hogy többé mandá
tumot vállalni nem szándékozik. A sásdi 
48-as függetlenségi választók elérkezettnek 
tartják a mozgalmat megiuditani és szer
vezkedni. Már is több szttkköril és magúit- 
jellegü értekezlet lett c tekintetben tartva 
A jelölt személye iránt a vélemények 
á gazók voltak, egyrésze a volt függőt le 
antiszemita Szitár Dánielt óhajtotta, 
mások dr. ('zirer Ákos ügyvédet kívánták 
fölléptetni: mig végre a két függetlenségi 
párt az antiszemita 48-as függetlenségi, 
úgy a 48-as függetlenségi párt, nehogy 
egymást gyengítsék, hanem magoknak a 
gyözedelniet biztosítsak, elhatároztak, hogy 
dr. Czirer Ákos ügyvédet a 48-as fiigget 
lenségi párt ismert derék és kitűnő tagját 
togja a sásdi kerületben, fölléptetni E te
kintetben a párt szervezése végett az elő
készítő bizottság e hó 25-ikéu Sásdon, 
Polgár József ügyvéd lakásau magánjellegű 
értekezlet fog tartatni, egyúttal ekkor fog 
a jelöltség is közzéléteini hivatalosan az 
alakítandó végrehajtó-bizottság áltál. Ezen 
értekezlet határozata közöltclni fog Irányi 
Dániel és Ónódv Géza orsz. képviselőkkel, 
miut a föntnevezett két párt végrehajtó- 
bizottságának elnökeivel, hivatkozással vá
laszul azoknak Polgár József ügyvédhez 
intézett levelükre. Tervben van két na
gyobb értekezlet tartása, melyek egyike 
Sásdon, a másik pedig Mágocsou tog mer- 
tartatni, mely értekezletre I gron Gábor 
és Polónyi Géza ismert függetlenségi kép- 

I viselők részt vételüket már előre is meg
ígérték. Czirer Ákos megválasztása biz os, 
mert öt, még a vele nem egy politikai né
zeten levők is támogatják s örömmel vet
ték annak jelöltségét tudomásul.

— Vajda János szobor Siklóson Mint 
minket értesítenek, a siklósiak évekkel 

elhalt Vajda J nosnak, ki a va
közei 100 ezerct érő vagyonát 
sírjára szobrot akarnak állítani, 
a derék siklósiak lefőzik Pécset, 

tudunk Szcpcssvnek szobi

ezelőtt 
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hagyta, ( 
Tessék ! 
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Magyarosodás Petárdán A tiszta 

, sokácz faluban az ottani derék tanít"
| Bunycvácz N. láradozásának szép jele 
: mutatkozik. Az iskolás gyerekek utcza- 
| hosszat magyarul köszöntik az arra ha 

ladót
-  Mohácsi járásban a fa-iskolák La

punk egyik barátjától értesülünk, miszerint 
Perezel Kálmán járási útbiztos és faiskola 
föl ügyelő a községeket szorgalmasan láto
gatja és serkenti a fa tenyésztésre. Az 
út széleket befásitja. Működésének szép 
eredménye látható is uiár. Albrecht ura
dalmának tisztjei azonban a sátoristyei 
utat Iákkal ellátni nem akarják. Pedig azt 
tartjuk ép ezeknek kellene jó példával 
elöijárni. í gy tudjuk — évekkel ezelőtt — 
a járási főszolgabíró a pécsi járásban is 
szép eredményt mutatott föl, azonban az 
ültetett fák nem tisztogatattnak. már pe
dig nem elég ám fát ültetni, hanem an
nak gondját is kell viselni.

— Egy napon két plébános-installáczió. 
Prantner Fereucz, a megyés püspök által 
egy hónap előtt kiuevezett himesházi plé
bános holnap, f. hó 20-án lesz uj hivatalába 
ünnepélyesen beiktatva. Az installálandó 
plébános tizenhárom évnél tovább műkö
dött városunkban, mint székesegyházi kar
káplán és nüzárdatanodai hitoktató lelkes 
ügyszeretettel, buzgósággal és sikeres ered 
ménynvel. A hivatalában lelkiismeretes pap 
mint a társadalom tagja is jelleuies, szó
kimondó, egyenes lelkű ember volt. A hi
mesházi plébánia híveinek csak gratulálni 
lehet uj lelkészükhöz, a kiben bölcs ve
zért, buzgó lelkipásztort és szerető atyát 
nyertek. Adjon az ég neki erőt, egészsé
get magasztos hivatása kötelmeinek tárad- 
katlan s jó kedvvel való ieljesitésére, hogy 
a gondjaira bízott hívek boldogitasabau ó



vauról* c napon lesz installálva Strei-
c.ber József, »* újonnan kintvezeti német* 
l,ólvi plébános is, a ki II évig az egy
házmegye több különböző helyén, utóbb 
l-ét éven át a belvárosi plébániában segéd- 
lelkészkedett és legújabban szintén mint 
i/.ékesegvbá7Í karkáplán volt alkalmazva.
J. Egyéniségének sajátszerü megnyerő 
modorával, vonzó s/.eretefremélóságával és 
megjelenésének kifogásolhatatlanságával rö
vid itt léte alatt nemcsak a helybeli pap
in a k  lett kedvenczévé, hauem ugvszól 
v,» a városnak leguépszerühb papja volt. 
___ fixeiibárom és lel évi áldozópap lé
tére egyházmegyénk jelen viszonyai közt 
mégis nem mindennapi szerencse rá névé, 
bogy kivált oly magán kegyuraságnál nyert 
plébániát, a melyheu sohasem szolgált. 
EUlönhen ennek is igen egyszerű magya
rázata van Ugyanis Strecher József hiva
talos teendőinek potos és lelkiismeretes 
elvégzésén kivlll a közhasznú működés 
terén is tevékenyen részt vett és fökép 
a helybeli kath. legéuyegyletnél viselt 
alelnöki tisztének ügybuzgó betöltésével 
nverte meg, illetve érdemelte ki ama ki- 
va|ó kegvet, melynéllogva a püspök öt a 
kegynrnak, Montenuovo hercregnek kine
vezésre ajánlotta. — Ad uiultos aunos!

_ Hajózás. A Duiia-gözhajózási tar-
sasá  ̂ e hó 10 én megindította mind a 
.„•lSta*. mind a személy hajó-járatokat. A 
póstabajók Budapest és Orsova-Galac közt 
emelőre hetenként 3 szór, a személyhajók 
Budapest és Mohács között naponként köz 
lékednek. Budapestről Mohácsra naponként 
déli 1- órakor. Mohácsról Budapestre na- { 
Honként 12 órakor délben. Ezzel kapcso- j 
latban egyúttal fölhívjuk az utazó közön
i g  ügyeimét azon körülményre, hogy a 
liaiókozlekedés megnyílta folytán a Mohács í 
es Pécs között közlekedő és eddig 11 óra | 
■ >7 perczkor induló helyi vasúti vonat ezen
túl délelőtti 10 órakor indul Mohácsról.

— Furcsa história. Or. Bozsér János 
mohácsi lakos sürgönyt vivéu Hitnesházra. 
midőn hazafelé jött. a gyalogolástól fárad
tan a jenvei utou leült egy köre pihenni. 
Pihenés közben azonban elaludt és csak 
arra ébredt töl, midőn egy valaki a válláu 
levő tarisznyáját elvette és elszaladt. Bo- 
zsér a tolvajt ismerni látszott, de tüljelen- 
test a lopott tárgy értékének csekélysége 
miatt nem tett ellene. Néhány nap múlva 
azonban tarisznyáját tartalmával együtt 
udvarában találta. A tarisznyában azonban 
sajat holmiján kívül még egy papirszeletct i 
is talált, melyre irónuai ez volt írva: . 
.Barátom öreg, itt vau az tarisznyája min- j 
denestöl együtt. Hanem arra figyelmezte
tem, hogy többé ne aludjék az .lényéi ut i 
közepén, mert életét is vesztheti. Tehat az 
uevein Nekcresdi János.u

Hálátlan hívek. A ma egy hete el- j 
hunyt Rolm Hűdre villányi esperes-plébá- | 
u»s sokat áldozott a villányi kálvária hely
rehozására. jó karban tartására és csinosi- 
tasara. minek folytan oly nagy öröme telt 
a kulvarjúban, hogy meghalva is ott óhaj
tott nyugodni. Ks mivel ezen óhajnak vég
rendeletében is kifejezést adott, a kálvárián i 
temettetett el. Minthogy azonban a világon 
sok oly ember van, ki a kákán is csomót 
keres, úgy Villanyon is akadt ember, ki 
több kath. hivet a többi közt avval hajto
gatott. hogy „ime a ti plébánostok any- 

I nvira szeretett titeket, hogy uiég a bálái
ban sem akar veletek együtt lenni.u Kzen 
hajtogatás folytán aztán csakugyan oly 

I nyilatkozatok történtek némelyek részéről,
; hogy az elhunyt plébános holttestét ki kell 

ásni és a patakba dobni, sőt a sírkeresz
tet szeutségtörö kezek állítólag el is lopták 
a sírról. Ilyen, az illetőket eléggé jellemző 
viselkedéshez — úgv hi-zszük — nem kell 

j kommentár.
A dunai vedtöltések jó karban tar-

tá‘a. Kgy fölsőbb reudelet folytán a mohácsi 
iaros lószolga bírája tölhivta a pécsi ptts- 

| pöki (irodalmat, úgy Mohács, Duna Szekesö 
|  e> Kölked községek elöljáróságait, hogy a 
■ dunai védtöltésekbeu a télen át netán tá 
I madt sérüléseket sürgősen kijavítsák, hogy 
] i|ty a Dunának a tavaszi hó- és jégolva- 
|  dás folytán netán rohamosan növekvő árja 
I ellen kellő védképességgel bírjanak.

Márczius 15 - ikét megünnepelték 
I Mohácson is az iparos körben. Margittav 
I fttei- tartott hazafias fölni vasast. — A 
I n agy harsa nyi polgári kör szintén, mint min- 

deu évben, úgy az idén is hazafias ke
gyelettel ülte ineg a magyar nemzet újjá- 

I szWleté8ének napját.
— Merénylet a czár ellen 111 Sándor 

I "rósz czár ellen tervezett merénylet képezi 
í a tel föeseuiényét. A megkisérlett inerény- 
I •étről szóló hirt el akarták tusolni, de az 
I aug<d alsóház Ülésén hivatalosan adták 
I tudomásul, hogy a nihilisták ép elv módon 
j ukar ák meggyilkolni III. Sándor czárt,
I ®int atyját, II. Sándor czárt, és pedig

azon a napon, melyen a meggyilkolt czár 
emlékére gyászistentiszteletet tartottak. A 
•dhilisták az utczán helyezkedtek el rob* 

bombákkal, hogy a gyászistentiszte- 
•elre vonuló czáit meggyilkolják. Azonban 
a merénylőket — számszerűit hatot — el
ástok, mielőtt végrehajthatták iszonyú tér- 
' ,>ket. A megkisérlett merénylet azt hir- 
Jeti, hogy a nihilisták még mindig élet
képesek. Az orosz kormány és hivatalos 
®aitója rendkívül erőlködött elhitetni a vi 
.egál, hogy a nihilistáknak még a magja 
18 kiirtatott. De ez nem igaz. A nihilisták 
élnek; látatlanul, homályban szövik pokoli 
érveiket: számuk szaporodik és nem fogy; 
a kllltö|(lö|] valóságos nikiilista-telepitvények 
'irágzanak, melyek hatalmas sajtóval ren
delkeznek és élénk összeköttetésben álla- 
üak az utthou működő elvtársakkal, kik

nagyobbára a legjobb osztályokhoz tar- 1 
toznak A nihilisták létezését bizonyítja a I 
czári család életmódja. A téli ‘palotát tiz- ( 
ezer katona tartja megszállva, a czár egy 
lépést sem mer tenni őrizet és rendkívüli 
óvó intézkedések nélkül.

A bankjegyek szövege. Az osztrák 
szlávok nagyban erőlködtek kivinni, hogy 
a baukjegyek szövege valamennyi nem
zetiség nyelvén legyen kiírva. Körülbelül 
harmincz-féle nyelvű szövege lenne bank
jegyeinknek, ha a csehek indítványa több
séget nyert volna az osztrák képviselöház 
bán. Az indítványt azonban kedden lesza
vazták és a bankjegyek szövege marad 
milyen volt. A több nyelvű szöveghez ter
mészetesen Magyarország beleegyezése is 
kellett volna, e beleegyezést azonban még 
azok sem adhatják meg, kik a dualizmus 
hívei, mert a bankjegyek szövegének két
nyelvűsége a dualizmus kifolyása. Az 
osztrák képviselöház cseh képviselői nagyon 
szidtak bennünket és a kiegyezést, melyet 
bűntettnek minősítettek. Szidalmaikkal nem 
törődünk, a kiegyezés felöl mondott véle
ményükért gratulálunk.

A „Budapesti Hírlap1(szerkesztők és kiadó- 
tulajdonosok Csukássi 
József és Rákosi Jenő)

. .gkitünőbb és legkimerilőbb t á - v l r m - t i  tu
dósításokkal szolgál és k ö z v e t l e n  összeköt
tetése tévén Európa összes fővárosaival, a mostani 
válságos időben, leghitelesebben tájékoztatja olva 
sóközönségét. A kiválóan hazafias szellemben szer
kesztett „Budapesti Hírlap1*-ot vezérczikkei, tár
csái, rovatai, az ország legkedveltebb és legel
terjedtebb hírlapjává tették. Előfizetési ára negyed
évre á frt 50 kr., egy hónapra 1 frt 20 kr. Szer
kesztőség és kiadóhivatal Budapesten, kalap-utcza 
Ili. szám (3 1)

A kinek barátai vannak, ne csodálkozzék azon 
ha irigyei is találkoznak. Hiába! az már ú y van
az éleiben, a mint a költők nagyon találóan mond

ják, hogy „az élet zavartalan öröme e földön sen
kinek se adatik." Ezért Brandt R gyógyszerész 
svájezi labdacsainak barátait ne nyugtalanítsa az, 
tia a bála és elismerés szavai mellett az is meg
történik, hogy vagy egyszer itt-olt valamely elége
detlen az ő nézetét hallatja. Mindenkinek tetszését 
megnyerni lehetetlen s igy természetes ha ama i 
sok ezerekhez, a kik gyors segítséget a gyógyu- \ 
lást találtak Brandt R svájezi labdacsaiban s 
ezért hálásak, néhány elégedetlen is csatlakozik, 
a néli ül azonban, hogy ez által a legcsekélyebb 
jogosultság adatnék a szer általános I ecset illető- , 
lég következtetéseket vonni le. — Kp.'’ doboz ára 
70 kr. a gyógyszertárakban.

C S A R N O K .

Az anyagias nevelés.
A társadalmat legjobban fenyegeti az 

anyagias nevelés, melynek értelme abban ; 
kulminál, hogy neveld az embert a föld I 
számára, az élvek élvezésére, magának az 
anyagnak.

Mondanom se kell, hogy ezen tévesz
tett irányú nevelési módszer a legradikáli
sabb eszköze a társadalom felbomlasz- 
tatásának.

Mert ott, hol a nevelés minden ma
gasabb eszmény nélkül csak a hitvány 
test, és a vágy akaratáuak áll szolgálata 
han. és hol a lélek magasabb képzését 
csak azért hanyagolja el, hogy a test 
vágvai annál könnyebben juthassanak ki 
elégitésliez, és mégha — hozzá téve -  
ezen kielégítés anyagi haszonual j á r : — 
úgv ezzel a közerkölcsiség oly fokra 
hanyatlik alá. hol a diadalra jutott fekte 
len laszczivitás nem átal gúnyt iizni a tisz
tesség s szeméremből, és ezzel a közer- 
kölcsiségböl is.

De még ezzel nem éri be ördögi 
nyereményét. Tapasztalatból tudjuk, hog\ 
azon nő — mint feleség — ki az anyagias 
nevelés romlott légköréből került ki, oko
zója azon sok boldogtalanságnak, öngyil
kosságoknak. anyagi bukásokuak és tudja 
Isten miféle bajoknak, a melyek ma mai 
napi renden vaunak és a melyeket az 
anvagias nevelésben részesült demimondok, 
Bacliansnök szereznek meg férjeiknek, és 
ezzel a családnak, a társadalomnak.

Szomorú valóság ez, sötét a színezés, 
az igaz; — de nem túlzott. Mesteren 

meggondolatlan anyagias nevelés elve, a 
romlott erkölcsi érzék a szülőkben, a lel
csigázott érzéki szenvedély; és ezeknek 
az eredménye pedig : a diszszoluezio, mel\ 
maholnap testvérével a prostitúcióval 
összecsap fölöttünk : s családi Ixddogsagot, 
vagyont, társadalmat eltemet.

* De fűzzük tovább gondolatainkat.
..Az apa. anya adja nekünk az em

beriséget ; de csak a nevelés az ember- 
séget“ . Ezen igazsággal régen tisztában 
vagyunk már. Nem kivan ez ma mai 
mélyebb vitatást

Valamint ezen mondás sem, hogy csak 
azon állam vagy társadalom nevezhető 
igazán boldognak, melyen a tiszta erkölcs 
szelíd uralma honol Aliid ez nem uralko
dik, ott az állam, a társadalom a költő 
jóslata szerint megdől és a rabság, azaz 
a boldogtalanság igájába görbéd.

Tiszta erkölcs, mily magasztos jelszó 
ez! Benne van az Istenség tündöklő szel
leme, benne vau mind az, amit a legtü
zesebb nemes gondolat eszményi boldog
ságnak tarthat, beunc van mind az, amit 
az emberek boldogságáról csak gondolui 
is lehet.

Tiszta erkölcs! te fölséges adománya 
az Istennek. Te vagy a kegyelem sugara, 
mely az embereket egymáshoz szerettei 
fűzöd. Oh tiszta erkölcs, te a szemérem 
szent fátyola. Aliid te élsz és uralkodói, 
ott van az igazság, béke és öröm országa, 
melyet az irás szerint: a told zivatarai 
föl nem dúlnak, de ahol magasztos lényed 
jelenlétét megvouod, ott az élet — mely

akkor „nyomasztóbb a gyötrő éhségnél, 
puszii több az emésztő lángnál11, borzasz
tóbb a halál fogyasztó érintésénél — ké
pezi az emberek boldogtalauságát.

A boldogság hiánya pedig életünk 
legfőbb veszedelme, mely az élet arany 
zománczát letépi és enyészethez köze- 
litteti.

De mi adja meg az embernek a bol
dogságát ?

Az előre bocsájtottak nyomán felel
jük, hogy a tiszta erkölcs; az erkölcsöt 
pedig a nevelés, a jó nevelés teremti meg, 
de semmiesetre sem az egyik, se a másik 
tévesztett irányú nevelés.

Nem lehet szándékom tüzetesebben 
foglalkozni a nevelés fontosságával; de azt 
szabad legyen megjegyeznem, hogy az 
emberinem boldogitásának befolyására a 
nevelés oly hatalmas és lényeges tényező, 
melyet pótolni semmi sem képes.

Nagy szó ez „boldogságé mely nem 
csak a fülekben hangzik kellemesen, de 
érzékenyen és buzditólag hat az ember 
belsejére, lelkületére — és a melyet 
csakis kizárólag a jó nevelés biztosíthat 
számunkra. Boldogság! „Földi üdvözülést 
hirdető szó ez, mert aki ezzel igazán di
csekedhetik annak ez, itt a földön, a szen
vedések kietlen pusztáján1 a legkielégitöbb 
földi gyönyört nyújt és adu.

Azért mi sem lehet a szülőknek, a 
társadalom intézőinek lényegesebb tölada- 
tuk, mint a nevelés terjesztése és ápolása.

A jelen alkalommal, néhány szóval 
ériutem a nők nevelésének mai szignalu 
raját, illetve két képben kimutatom az 
életből merített szomorú példákkal ama 
következményt, melyet az anyagias neve
lés okozott — ha mindjárt közvetve is, — 
és a mely igazolja ama bűnügyi statisz 
tika gyászát, melynek lapjai az öngyilko
sok, e szakbeliek, tetteivel tele irvák.

Minden szépség csak annyit, ér, mire 
becsüli magát- ne add magad a világért, 
többet érsz, mint a világ.“

Ezen mondást a közel múltban — 
szellemesen — egy tanítónő a nőkre al
kalmazta. Mert igaz az, hogy egy nő, egy 
igazán nevelt nő ki hivatását s vele járó 
kötelmeit szigorúan betölti: többet ér, mint 
a világ.

De valamint a legjobb told is gyomot 
terem, ha az kellőleg művelve nincs: úgy 
a női kebel is, ha az a nevelés gondozása 
által nem lesz kellő irányban fejlesztve 
csak burjánt és boldogtalanságot gyü
mölcsözhet.

Föczélja legyen tehát a szülökuek, 
társadalomnak, hogy női gyermekeink keb
lébe az erény, szelídség és szeretet mag
vait, mint kiválló ékességüket a hölgyek
nek, már kora gyermekségükben elvessék.

„Az otthon képezi az embert," — 
mondja Smiles. Tehát az otthon neveli a 
nőket is.

Ha ez itt jó  példát lát, érzelmei és 
akaratjai jó irányba teleltetnek, úgy bi
zonyára hö gyeink elfogják érni egykor az 
erény azon magaslatát, amelyről a boldo- 
gitást férjeik számára dúsan oszthatják.

De erre nevelni és tanítani minden
esetre okszerüleg kell. Mert a ross/.ul nevelt 
leány, mint féleség okozója azon sok és 
kigondolhattad bajoknak, melyek sajnos! 
— a mai korban oly föltűnő* soknak mu
tatkozik.

A többi közt — amint már Ígértem — 
két öngyilkosságunk okát, és annak mi
kénti keletkezését akarom a két elbeszé
lésben bemutatni: továbbá kimutatni azon 
következményt, melyet a nőkre vonatkozó 
elvek élvezésére vezető nevelés okozott.

* **
Vígan folyt egy helyt a dáridó. A 

csárdás javában penderillt, a hurok vig 
danát zengettek.

N. barátommal az étterem egyik asz
talánál ültem. Teánkat nem sokára meg
hozták. A eoguac kékes lángja, mint ki 
sérteties fény föllobogott csészéinkben. Ba 
rátom elmélázva sokáig nézett a kékes 
lángokba.

— Nézd igy lobog bensőmben is az 
iszony tüze, és mégis fázom — szólt hoz
zám titkolódzó hangon. A pokoli tűz és a 
hideg verejték mindannyiszor gyötör en
gem, valahányszor öt látom.

Halld hát panaszom.
— Folytasd — biztatám.
— Pesten az operában ismerkedtem 

meg vele. Tudod ott könnyen megy az 
ismerkedés a jogonezokuak. Egy . . . . 
bálon megbolonditott a szépsége. Fölke
restem öt az auyjánál lakásukon és szives- 
sen fogadtak, az akkor még szép re
ményekkel táplált jogászt, moudom szíve
sebben fogadtak, mint ahogy barátaim azt 
előre jósolgatták. Szép volt; — legalább 
kívülről igen szép.

— Barátom igéző ö most ! — te 
leltem.

A/.t mondod? Nem ismered. Kútabb az 
endori boszorkány kapujában strázsálo li- 
déroznél: rútabb a ködös éjnél, a tenge 
rek legidomtalanabb csoda szörnyénél, 
amint múltkor egy regénybeu olvastuk. Kn 
ismerem — feleié s mellét verte. Igéző 
volt akkor, mikor szavai egy-egy bűvös 
dal gyanánt csábított a lépre. Nem té 
vesztő el hatását. Szerelmes lettem és 
imádtam. Mint árny követem minden lé
pését, s boldog voltam, ha azt a levegőt 
szívhattam, melybe ö — költöiesen kife
jezve — sóhajait küldé.

Hízelegtem magamnak, és a világ 
legboldogabb emberének tartam magamat, 
de — tévé hozzá — elég balgán. Iroda 
társaim irigyelték sorsomat s vele szeren

csémet, de én ezt nagy áron űzettem meg. 
Sohasem feledem el. mert elfeledhetlen : 
nőt bírni, kiben annyi esáhulatos bübájt, 
annyi tündéries világot láttam, a mennyi 
titkot láthat egy csillagász a pyrennai egé
ben, s általa megesalattattni és örökre 
kényszerítve lenni és azon tudattal élni, 
hogy megcsalt . . . ? ez több mint a meny
nyit egy kebel elviselni képes.

Barátom! ő volt tüntérem és világom, 
veile hittem bírni az eget csillagaival, a 
meuyországot boldogságával Szevedélylyel, 
őrülten vetettem magamat lábaihoz és imád
tam. És ezen óriási szerelmemnek minden 
gyöngét bírva, mégis lábhal tiporta. Nem 
képzelhetek magamnak képet, mely hiten 
tükrözhetné vissza ama boldogságomat.

— És most? — kérdém feszült kí
váncsisággal —

Komban hever kártya-várom. Hisz is
mersz te engem és ismertél akkor is. Tu
dod, hogy szenvedtem multbau is, meg 
most is. A múltban azért, mert minden i 
pillanat gyötört, mivel várnom kellete reá, í 
mig tanulmányaimat bevégezém ; — és 
most azért, mert öt bírtam. Amiről valaha j 
ábráudos perczeimben és ifjúkori rózsás j 
álmaimban gondoltam az teljesülésbe ment. : 
Az esküvő megtörtént. Enyém lett. Bírtam 
tehát hitvesemül azt, kit szivem érzel
meivel, lelkem minden gondolatával, és 
szivem minden csepjével szerettem. Örül
tem akkor a szép életűek, Istenemet tér
den állva dicsőítettem, kiuek kegyelméből 
oly csodás szerencsésnek érzém magam. 
Átkaroltam egyetlen üdvömet, ki akkor 
már szivemmel összeforrt.

(Folytatása következik.)

K ö z g a z d a s á g .
Baranyavármegye lótenyésztési bizott
sága által 1887. évre engedélyezett fe

dező-mén tulajdonosok.
P é c s i  j á r á s :  Ottocska Géza (Gyű- 

• la puszta), Vérfy Illés Ocsárd, Martin Meny- 
I hért M.-Soros, Pavlovits István N.-Bndmér.

D á r d a i  j á r á s :  Dárdai uradalom Dárda,
! N.-Mórok község N.-Márok, Szabó Jáuos 
I Kopács. S i k l ó s i  j á r  á s : Vókány község 

Vókány, Beck János Vókány, Franyits 
| Vászo Torjáncz, Faliszt Ádám Beremend.

H e g y h á t i  j á r ás :  K -Szekesö község 
| K. Szekesö, Pölöske Antal Jágonok. Mo- 
I h á e s i  j á r  á s : Mául Frigyes Babarcz, 

Krimiméi' Autal Babarcz, Hergenrőder K- 
| Nyárád S z t.-L ö r i n c z i j á r á s :  K. Tóth 

Fereucz Cs. Mindszent, Baumgartner Mi- 
! Itály Korpád, Lörincz József N.-Váty, Pécsi 
i Káptalan Zehi puszta,*) Gere János Ka- 
I csóta, Gál Péter Kákics, Végli Orbán 
i Szt-Dienes, Poi\s József N.-Váty, Lukács 

András Katádfa. P é c sv á r a d i j á r á s :  
Himesház községe Himesház. Mühl Meny
hért Hidasd.

l 'T  3 7 'I lt - tó r .* * )

Ö Föisége a király nevében
a pécsi kir. járásbíróság Horváth Lajos 
panaszosnak Kis Tóth László vádlott el
leni fenyitü Ügyben 1880 évi november 
llő .■) én következőleg

í t é l t .
A pécsi kir. járásbiróság Kis Tóth 

László bosszú betényi születést! és lakos 
42 éves rom kath foldmives, 1 gyermek 
atyja ir és olvas büntetlen előéletű ! , te
lek szőlő és házzal bíró vádlottat az el
lene a btkv. 25.4 tj-ba ütköző rágalmazás 
vétségének vádja és küvctkczméuyeiuek 
terhe alól fölmenti: azonban a btkv. 261. 
S-ba ütköző becsületsértés vétségében vét
kesnek kimondja, s büntetésül a btkv. 
27. S bán meghatározott, bebajthatlansága 
esetén egy napi togbazra átváltoztatandó 
az Ítélet jogerőre emelkedésétől számítva 
15 nap különbeni végrehajtás terhe alatt 
megfizetendő 10 frt pénzbüntetésre Ítéli. 
Kötelezi egyúttal panaszos részére 10 írt
ban megállapított eljárási költséget, a ta
nuk dijait és költségeit és pedig : Varga 
Mátyásnak 2 frtot, Kis Hallos Józsefnek 
2 Irt 10 kr. fuvart és 1 frt dijat, WjuTótb 
Józsefnek 1 frtot, Bíró Józsefnek 2 frt 
fuvar 1 frt dijat, Varga Istvánnak 1 Irtot, 
Szatykó Ferencznek 2 Irt, Fuvar 1 frt 
dijat, Bócz Lászlónak 2 frt fuvar t Irt 
dijat, Szatykó Lászlónak 1 frtot, szintén 
jeleu Ítélet jogerőre emelkedésétől számítva 
15 nap végrehajtás terhe mellett meg
fizetni.

Horváth Lajos apari születésű, bosszú- 
betényi birtokos, 60 éves, rom. kath. oös, 
p gyermek atyja, Fogéi Adóit birtokosnál 
főerdész, ir, olvas, büntetlen előéletű az 
ellene viszonvádkép emelt és a btkv. 261. 
§ ába ütköző becsületsértés vádja és kö
vetkezményeinek terhe alól fölmenti.

Elrendeli továbbá a btkv. 277. g-u 
alapján, hogy jelen Ítélet indokaival együtt 
egész terjedelmében a „Pécsi Figyelő" 
Pécsett megjelenő heti lapban vádlott 
költségére közzététessék.

I n d o k o k  :
A végtárgyalás folyamán következő 

ténválladék derült ki, Hosszn-Heténybeu 
biró választáskor, de ennek megtörténte 
után már, a községháza előtt nagy nép- 
tömeg ált, köztük Horváth Lajos panaszos

*) Csupán saját kannái fedeztetése eogedé.
,

**) Esen roviit a la tt  megjelentekért nem vallal 
folelÖHéget a BzevkeHStŐHéjf.

is. Ez utóbbi azt mondta a népnek „ezután 
majd csak rend lesz". Erre a községhá
zából kijött Bócz László esküdt és Horváth 
Lajoshoz meuvéu evvel beszélt a válasz
tásról, Horvát Lajos pedig az erdőre mu
tatott botjával és azt mondta: „Miért ad
ták el az erdőt jogtalanul". —

Ezen pillanatban Kis Tóth László 
vádlott kinyitotta a községházán levő ab
lakot és kiszólt „Mit hallgatnak olyau 
emberre, a ki az uradalmat megcsalta és 
ezért 6 hónapig börtönben elzárva volt.

Vádlott ünbeÍ8meré8e és a hit alatt 
kihallgatott tanuk egyhangú vallomásai 
folytán a btkv. 2(31. § ába ütköző becsü
letsértés tényálladéka megállapítva lévén, 
ebben vádlottat vétkesnek kellett kimon
dani. A magán vádló által a btkv. 258. 
§-ába ütköző rágalmazás vétsége iránt 
emelt vád alól vádlottat föl kellett uieu- 
teni, mert jelen esetben a használt kife
jezés a rágalmazás vétségének tényálladé- 
kát nem állapítja meg, mert panaszos el
len használt kifejezés miatt ez ellen a 
bűnvádi eljárás megnem indíttatnék. Ha
nem igenis vádlottnak határozott szándéka 
volt panaszos ellen meggyalázó kitejezést 
használni, mely tette miatt a btkv. 261. 
§-a szerint volt büntetendő.

A büntetés kimérésénél figyelembe 
kellett venni ezen körülményt, hogy vád
lott mint községi elöljáró maga ellen látta 
irányulni a közvéleményt s a használt ki
fejezést ebbeli izgatottságában mondta. 
Tekintetbe kellett venni még vádlott ed
digi íeddhetlen előéletét és a választási 
izgalmas időt. A pénzbeli marasztalás az 
clitéltetés következménye. Panaszost az el
lene emelt viszonvád alól föl kellett men
teni ; mert a vádlott által hivatkozott mentő 
tanuk állításai figyelembe nem jöhetvén 
érdekeltségük miatt el kellett panaszosnak 
és tanúinak azon állítását fogadni, hogy 
panaszos semmiképen sem mondott meg
gyalázó kifejezést a község elöljáróira, 
csak is olyast mondott, a mit a megen- 
gedhetö8ég korlátain belül mondhatott. — 
Tekintve ezen körülményt és még azt is. 
hogy a község házán kívül állt tanuk egy
hangúlag azt állítják, hogy panaszos volt 
még az, ki a népet csemlességra intette, 
továbbá még azon körülményt, hogyha 
vádlott és község elöljárói társai magukat 
a Horváth Lajos által mondottakért sértve 
érezték, nyitva állt volna nekik szintén a 
törvéuyes út, melyen a kapott sértésekért 
elégtételt követelhettek volna, panaszost 
az ellene emelt viszonvád alól fölkellett 
menteni. — Az Ítéletnek azon része, mely 
az ítéletet indokaival együtt egész terje- 
delmébi'n hirlapiiag közzétételül rendeli, a 
btkv. 277. §-án alapul.

Mely ítélet nyomban kihirdeltetvén az 
ellen miud panaszos, mind vádlott föleb- 
bezést jelentettek be.

Pécsett, 1886. évi november hó 5-én.

Saághy Vincze.
kir. aljárásbiró.

0 Ffilsége a király nevében
a budapesti kir. Ítélőtábla rágalmazás vét
sége miatt vádlott Kis Tóth László és be
csületsértés vétsége miatt, viszouvádolt 
Horváth Lajos elleni bűnvádi ügyet, mely
ben a pécsi kir. járásbíróság 1886. évi 
november hó 5 én 2662. szám alatt ítéle
tet hozott vádlott Kis Tóth László és vi- 
szonvádolt Horváth Lajos fölebbezésc 
folytán 1887. évi január hó llt-éu tartott 
nyilvános ülésében vizsgálat alá vevén, kö
vetkezőleg Ítélt. A kir. járásbíróságnak 
ítéletét indokainál fogva helybenhagyja.

Budapesten, 1887. évi január hó 19-én 
Sárkány Mihály s. k. aleluök. Stanesich 
György s. k előadó.

A másolat hiteléül
Katics Ignácz,

kiad<V

I Hjtt iiÍHÍ<l<>iinn.

K I S .1 Ó 7. S E F. VÁKAKV FERENC/
f r i lo lő a  H/.c*lll MHZt Ő. főmuiikatárs.

H irdetések-
A i k S ssv in j és osáz ellen ajánlott számos I I háziszcrek kozott inég is csak a v a ló d i  

I I Horgony - Pain - Expeller a leghatasosabb 
- és legjobb. Ez nem titkos-szer, hanem egy 

teljesen megbízható, orvosilag kipróbált
-------- készítmény, mely minden ltot égnék teljes
megnyugvással ajánlható. Hogy a hun-Expeller 
teljes bizalmat érdemel, legjobban kitűnik abból, 
hogy sok beteg, a ki nagy garral leidicsért más 
gyógyszereket próbált meg, megint  csak a

rég jónak bizonyult Pain-Expellerhez
tért vissza. Épen az összehasonlítás áltál győződ
tek meg arról, hogy úgy a csuzos fájdalmak, tag- 
szakgatások stb., mint a fő-, fog- es hátfájás, 
oldalnyllalások stb. a Pain-Éxpellerrel__ eszközölt 
bedörzsölések által leggyorsabban szüntethetők 
meg. A 40 kros, 70 kros és 1.20 olcso ár a 
szegényebbeknek is hozzáférhető ve teszi, míg 
másrészt a számos siker a felől közlekedik, hogy 
a pénz nincs kidobva. A káros u tá n za to k tó l  
azonban óvakodni kell. s csak a ,.horgony‘‘-jetlel 
ellátott Pain-Expellert fogadjuk el mint 
valódit. Központi-raktár: Gyógyszertar 
az arany oroszlánhoz Prágában. N’iklas- 
platz 7. Kapható a^eotcH^^^xi{W  
szertárban.*)

Főraktár: Budapesten. Török József gyógysz 
Raktár: Pécsett. Göbel Kálmán. Kovács Mihály 
Sipöcz István. Zsiga László gyógyszereszeknes es 
az irgalmasok gyógyszertárában Baranya-Sellyén 
Uwira Ferencznél kapható.



Olvasóink figyelmébe ajánljuk azon 
rendkívüli gyógyeredményt, mely Messner 
gyógyszerész

tyúkszem-tapasza
által (a m. kir. országos egészségügyi ta
nács által megvizsgálva) ty fik szem, szem
ölcs, börkeményedés és dsgauatok ellen 
eléretett.

Ó-Bsese, 1887. január 19. Kérek a* ön által
hirdetett tyúkszemUpaazbóI. Kiváncsi vagyok, váj
jon az eddig minden gyógyszereknek ellenállott 
tyúkszemeimtől megszabadulok-e ? Tisztelettel Med 
Dr. Kist György, kor. ar. érdem-kereszt, tulajd.

Ó-Becse, 1887. február 12. . . Éhez járul
tak kegyetlen fájdalmas tyúkszemeim. Önnek szere 
által elmsltak. JÓ lélekkel ajánlom bárkinek. Dr. 
Kiss 6yörgy.

Ecska, 1887. február 8. A tyúkszemtapasz a 
tett ajánlatnak nem vált szégyenére ; sőt mondha
tom, hogy ily eredményt tőle korántsem vártam, 
most a szer felének megtakarításával tyúkszemeim
től megmentve vagyok. Honfini tisztelettel Kele 
mén István, urad. ispán.

Rakovicza, u. p. Buziáa, 1887. február 5-án. 
Nem mulaszthatom el, hogy hálaköszönetemet ki 
ne fejezzem a nekem küldött Meissner-féle tyuk- 
szemUpaszért. Vagy nyolcz éve, hogy tyúkszem 
fájdalmat érzek és ez idő alatt siker nélkül hasz
náltam mindenféle tyúkszemtapaszt és kenőcsöket. 
Most azonban a Meissner-féle tyúkszemtapasz hat 
napi használata után képes voltam négy tyúksze
meimet minden fájdalom nélkül eltávolítani. Tisz
telettel Popovic É. Uvins, állami tanító. — 1 frt 
l.r> kr.

Érsek-Újvár, 1887. január 29. Küldjön után* 
vétellel a híres Meissner-tyúkszemtapaazból, me 
lyet mindeu tt dicsérnek. Mély tisztelettől Ma- 
linszky József.

Temesvár. 1887. február 12 — Szelvény 1 frt 
1', kr. A küldött doboz tyúkszemtapaszért, mely 
minden várakozást túlhaladva kitűnő. Reviczky 
Urb. in. k pénzügy, hivatalnok.

Pozsega. I&87. február 21. Szelvény 1 frt 
15 kr. A tyúkszemtapasza kitűnő szolgálatokat 
tett, küldöm az árát. Jovánovic A.

Szétküldetik naponkint Meissner gyógy
szerész központi raktára által (Pécsett. 
Mór-ntcza) mely 1000 db. cs. és kir. ara
nyat fizet annak, ki bebizonyítani köpés, 
hogy fenti nyilatkozatok bármelyike hamis, 
vagy költött, avagy a fenti ezég rokonai j 
tói származnék. Kapható Pécsett Sipöcz | 
István gyógyszerésznél. 87. (22—1) I

—

Mohácsi fedélcserép.
A könnyű és tartós fedélcserepekben 

Pécsett általánosan érezhető hiányon se
gítendő, a mohácsi kitűnő agyagból készí
tett híres mohácsi fedélcserepekből

PÉCSETT

R a t h  M á t y á s  u r n á k
a vasú t m elletti telkén

raktárt állítottam tel, a hol is azok bár
mely mennyiségben és a legolcsóbb ára
kon kaphatók. Megrendelések és vételek 
Katii M. úrnál eszközlendők.

G8.
végr. 1&87.

Árverési hirdetmény.
Alulirt kiküldött végrehajtó az 1881. 

évi LX. t. ez. 102. §-a értelmében ezen
nel közhírré teszi, hogy a dárdai tek. kir. 
járásbíróság 54/bg. 1886. számú végzése 
által Berger Jakab vörösmarti lakos vég
rehajtató javára Fábri György csuzai lakós 
ellen 23 frt 57 kr. töke és járulékai kö
vetelés erejéig elendelt kielégítési végre
hajtás alkalmával biróilag lefoglalt és 1000 
frtra becsült 1 dunai vízimalomból álló in
góságok nyilvános árverés utján eladatnak.

Mely árverésnek a 54. bg. 1886. az. 
kiküldést rendelő végzés folytán a hely
színén, vagyis a vörösmarti batárbeli rév
ben leendő eszközlésére 1887-ik év mácz. 
hó 26-ik napjának délelőtt 11 órája határ
időül kitüzetik és ahhoz a venni számié 
közök ezennel oly megjegyzéssel hivatnak 
meg, hogy az érintett ingóságok ezen ár
verésen az 1881. évi LX. t. ez. 107. § a 
értelmében a legtöbbet ígérőnek becsáron 
alul is eladatni fognak.

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

Kelt Dárdán, 1887-ik évi márczius hó 
15-ik napján.

Schönberger Sámuel,
d - i . ) kir. bir. végrehajtó.

88. (3— 1)
Rozenthal S.

téglagyár tulajdonos Mohácson.

Kos-eladás.
A báttaszéki magyar kir. Teresiá- 

numi alap. uradalomnak az 1885. évi buda
pesti országos kiállításon kitüntetett hazai fésűs 

gyapjas juhnyájából

2 4  darab 2 éves kos
Levélbeni megkeresésekre felvilágosítással 

szolgál az uradalmi tisztség. 8G. (3—1)

Máriaczelli
gyomorcsöppek.

Kilfinii hatásu szer 
a gyomor minden h» legsézeihcp.

Védjegy Föliilimilhatatlan
011 ■»., étvágyhiány, gyo- 

morgyiingeség, rósz 
illatú léli-kzet, fel- 

‘fitté , 1 sa v a n y ú
WK B E jK  • ’■ ■.ti• in'g. kálik*.

gyo-
m j B f c y W  - " k -  és

dnraképzödés, túl
ságos nyálkaképiö- 
dés.sárgaság, undor 
és hányás fofájás(ha 
a gyomortól ered), 
gyomorgörcs, szék
szorulás, a gyomor- 
nak ételekkel és ita

lokkal való túlterhelése, giliszták, lép-, 
*i- és aranyeres bántalmak eseteiben, 
így lujtcii ára bauiálati ntasitáiial 

erjiitt U kr.
KOsponti szétküldés Brady Károly 
gyógyszerész által Kremslerbsn 
45” (Morvaország).

Kaphat', minden gyógyszertárban^
óvás! A valódi máriaczelli gyo- 

morcsöppeket sokat hamisítják és utá
nozzák. A valódiság jeléül minden 

űros. a fenti védjegygyei 
fűlve lennie 
lékelt hasz- 
11 jegyezve 

rben Unnék 
nyomatott

ivegnek piros, a fenti véd 
•llátott borítékba kell göngyöl 
;s a minden üveghez mellék
enni. hogv az Kremsierl 
lenrik könyvnyomdájában

Eladó ház.
A Papnövelde-utrzai 14-ik számú

h A z .

szabad kézhűl eladó. Bfirebb értesitést 
Szautter Gustáv Ügyvéd ad. Sorház- 
uteza 10-ik az. házban.

Ház-eladás.
A szigeti külváros, Árpád-ute/.a 

53 ik szám alatti

1  Í ^ Í Z
jutányos áron eladó s azonnal átvehető.
74. az. (3—3)

L I P  P  M A N N

K A R L S B A D I

Legjobb hashajtó.
Emésztést előmozdító! vértisztitó!

Kellem es, kényelm es és olcsó 
p ó tló ja ,

Kapható mindenütt a gyógyszer 
tárakban. Nagyban a gyógy fűszer- és 
ásvány íz üzletekben.

Fsak akkor valódi, ha minden adag 
Lipmann védjegyét viseli.
Központi szétküldés: Lippnianii gyógy

szertára Karlsbad.
Kapható Pécsett, Baján, Eszéken. Kadarkuton, 

Karlóczáu, Kaposvárott, Szegzárdon1 Tabon, Tol
nán, Zomborban a gyógyszertárakban.

Fogfájásban szenvedőknek!
Fogmütéteket

gázzali elaltatással.
fo g ó  l m  o z á s  ok át,

egyes fogak
é s

e g é s z  s o r o k
behelyezését

a legújabb rendszer szerint elvállalja

Girardi József
fogművész

74. (3—3) Pécsett, apáczamtcta t i .  sz.

Van szerencsénk a n. é. közönség becses tudomására hozni, 
miszerint jól berendezett

va ló d i cseh ü veg táb la
raktár készlettel rendelkezünk és minden e szakmába vágó munká
kat, valamint

építkezéseket és javításokat
jutányos és szabott gyári árakon elvállalunk.

... (3-2) Lukafai üveggyár raktára. Pécsett.

Lakás bérbeadó.
Pécsett, Zrinyi-utcza ll-ik számú 

házban egy 3 utczai-szoba, 1 cseléd
szoba, konyha, kamara és egyéb mel
lékhelyiségekből álló földszinti lakás 
f. é. május hó l-töl, esetleg azonnal 
bérbeadandó. Értekezhetni a házban 
lakó tulajdonosnál.

70. u .  ( 3 - 3 )

Nincs többé köhögés !
így fog minden egyén nyilatkozni, a ki már 

egyszer kísérletet tett a hírneves és díjjal jutal
mazott

Egger-féle mellpasztillákkal
melyekre t. c*. olvasóinkat ezúttal figyelmeztetni 
kívánunk.

Ezen kitűnő hatású mellpasztillák skatulyák
ban á 25 és 50 krért. kaphatók. Pécsett: Kovács 
Mihály, Sipőcz István, Zsiga Lajos, Gőbel Kálmán 
és a Mizeriek gyógyszertáraiban. Eszéken : Dávid 
Gyula, Dienes I. C. és Gobetzky F. gyúgysz. 
Villányban : Csathó Gyula gyógysz.

32. sz. 0 '—4)

I I

E lő fizetésre  va ló  fö lh ívás
a

V e r é b  J a n k ó * *
pécsi képes élezlap á p r i l is —ja n iu s i  negyedére.

EQUITABLE
az Egyesült Államok életbiztosító társasága

U E W - Y O S K - l c  i n  
A lap itta tn ti 1859-ben.

Biztosítási állomány 1886 deczember 31 én 
1,747.' '00,000 márka.

Az uj felvételek kitettek:
!SS4-beu 1885-ben 1886-ban

360 000,000 40" 000,000 4 i 4.000,0' 0 m
Az összalap emelkedett 1886 január hó 1-től 
1887. január I-jéi^ 272.<HiO,OUO márkáról 

321 000,000 mátkára.
A tiszta nyereménytöbblel 1887 január hó 
1 -én 68o.oÖO,o0O márkát tesz ki és ;t múlt 
évhez viszonyítva 130.000,000 márkával 

emelkedett.
Tőkebefektetések Euiúpában l6.0oO,0( 0 már
kán felül A kötvények 3 év múlva kifogá- 
solhatlanok Minden kötvény visszavásárlási 
es leszállítási joga 3 év múlva. A 100.' 00 
dollárból álló részvénytőke alapszabály- 
szeriileg csa' is 7°, 0 kamat őzt atik, az azon 
felüli sok millióra rugó nyereség kizárólag 

a biztosítottak javára esik. 
Aligazgatóság Magyarország részére : 

Budapest. Andrássy-ut 12. sz.
Föiiyt/iiölesé'/ Pécsett: M ohiÚ V Hí- urnái.

Gyöpre magyar! Gyün a muszka! 
Hol a pisztü meg a puska V 
Miudeu ember álljon elő,
Czibil avagy népfőkelö . . . .
Ezer moudúr és szürkankó — 
Kiadót fű Veréb Jaukó!

Össze téus delegáczió!
Kell uj prenumeráczió !
Szavazzál ób ! dicső népem,
A mint eddig, azonképeu . . .
Nem kell nekünk öt millió,
Pár száz forint is elég j ó !

A ki magyar, az hozzánk áll, 
Hűségesen prenumerál,
Mutat igaz magyar mérést,
Leböki a másfél flórest,
S ezzel bárom hóra vége — 
B i z t o s í t v a  l e s z  a b é k e '

Veréb Jankó harmadik
évfolyamának második negyedébe lép s mint eddig, úgy ezután is

Ü M x d a c f  t a r t a l o i n i i m

legdíszesebb kiállításban
jelenik meg.

E L  ÖFIZETÉS1 AII :
’f y V ’  Egy negyedre I frt 5 0  kr.

Az előfizetések legelőnyösebben posta-utalványon eszköxölhetök s a lap 
mével: Pécs, .Já n o s-u teza  S. sz. alá küldendők.

A z 1 8 8 6 -ik  évi elszáll. 2 . 0 0 0 , 0 0 0  palaczk.

« r-=

'|eu>|ojBAez jsaizseujG ze zs©* )oib|b§|ozs ounp>j

Köszönet nyilvánítás és üzleti jelentés.
Mindazon tisztelt lVasiig és nagyérdemű közönségnek, kik a m á r  2 0  é v  ó ta  a K ir á ly -u tc z á b a n  3 0 . sz  a 

fe le j th e te t le n  fé r je m  „C á f l is c h  K r is t ó f -  e zé g  a la tt  fe n n á l ló  e z u k rá s z d á t  becses bizalmukkal tisztelték meg. fogadják ; 
éz után legmélyebb köszönetemet

Egyszersmind van szerencsém a nagyérdemű közönség becses tudomására hozni, hogy az említet ezukrászdát;

„ O í i f l i s c l i  ü r i í i i ó f  Ö z v e g y e * 1*
ezég alatt tovább folytatom és legtöbb törekvésem oda leend irányulva, hogy üzletem eddigi jó hírnevét a jövőbeni 
is fenntartsam, és mindenkori jó és pontos kiszolgáltatás által a nagyérdemű közönség további becses m e g e l é g e d é s é t  

kiérdemelhessem.
Ez alkalommal a t. közönség becses figyelmébe ajánlom d ú s a n  fe ls z e re l t  e z u k rá s z d á m a t,  nevezetesen! 

mindennemű legfinomabb és legizlésesebben előállított

torta-, thea-, asztali-, dessert- és különleges süteményeket,
ezukorkákat és húsvéti tojásokat,

melyekből szintén legnagy-obb választékot tartok raktáron.
A nagyérdemű közönség becses támogatását kérve maradtam

kiváló tisztelettel

Cáflisch Kristóf özvegye
90. . . .  (3— 1)

ezukráazda
Pécsett, Király-utcza 30. sz. a Segelyzo-egyletnek átelleneben

Pécsett. 1887 Nyomatott T hízh Józsefnél (ezelőtt Madarász E.)


