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Ébresztő.
(V.) Ébredj nagy álmodból, ébredj
Árpád íia!
Elzengtük már néhányszor a du
nántúli magyar közművelődési egye
sület végrehajtó bizottságának az éb
resztőt; de hiába, mindenkor süket fü
lekre találtunk
Csak nem akar ébredni.
Pedig naponta, érezzük hiányát.
Mennyire szükséges volna a hazafias
intenczióju egyesület megalakulása, mű
ködése. azt lépten-nyomon tapasztal
hatjuk.
A magyarosodás ügybuzgó férliai
megindítják a kezdeményezés nehéz
munkáját s csak egy kis támogatásra,
jóindulatú pártfogásra lenne szükség,
hogy a hazafias ügy napról-napra gya
rapodjék s erős gyökereket verve az
idegenek szivében, sarjadzék s idővel
gyümölcsözővé váljék.
Itt a gyódi iskola-ügy.
A derék németek elhatározták, hogy
magyar iskolát létesítenek ; tehetségük
höz ktpest hozzá is fogtak a szép és
nemes elhatározás megvalósításához,
természetesen, magukra hagyatva, las
san. nagy áldozatok árán emelhetik fül
az uj magyar iskolát; mig ellenben, ha
a dunántúli magyar közművelődési
egyesület megalakult volna inár. hat
hatos segítségére lehetett volna a ha
zafias kezdeményezésnek s a gyódiak
magyar iskolája rövid idő alatt fölépíilt
volna.
De hát mind ez csak — volna!
Elég sajnos.
Tagadhatatlan, hogy nálunk minden
kulturális törekvés iránt roppant közöny
uralkodik ; azt mondják, hogy nincs Pécs
és Baranya közönségének érzéke a szép.
jó és nemes czélu intézmények iránt,
mások meg azt vetik föl, hogy nincs
pénz Ez utóbbi inkább á ll: de mind
azonáltal meg lehetne valósítani a fon
tosabb s nemzeti életünkre oly felette
üdvös törekvéseket, csak tevékenyebb
kezekbe kellene letenni az ügyet.
A tetterő, buzgóság és leleményes
ség megtalálja a kellő utat és módot,
mely a czélhoz vezet. A lelkes hazafi
fölmelegiti lángoló szivének melegével
a közönyösség hidegétől dermedező
kedélyeket. A kitartó igyekezetnek biztos
siker az eredménye.
De mi történt a dunántúli magyar
közművelődési egyesülettel ?
A dicső eszme megszületett s a
rossz dajkák kezén elsatnyult, oda van,
talán föl sem is ébred uj életre többé.

TÁRCZA.
A b e rlin i h éb ék és s z o d a lis z k o k .

A lap szellemi részét illető közlemények és előfizetések a szerkesztőséihez, hirdetések pediff a kiadóhivatalhoz intézendők.
Előfizethetni helyben: a kiadóhivatalban, BLAUHORN ANTAL úrnál a városház épületben, LILL JÁNOS úrnál a budai külvárosban,
BÖHM C. F. úr a szigeti külvárosban lévő kereskedésében, valamint a vidéken minden postahivatalnál.

Kibocsátották a fölhívást, a gyűjtő
iveket s azt hitték, hogy ezzel elég van
téve az ügynek ; várták a sültgalambot,
de biz aztmind ez ideig nem röpült a
végrehajtód bizottság szájába s hiába
várják. itélA napjáig sem fog a tétlen
ségben vá* süli galamb megérkezni.
Oly hosszú idő után már egyszer
le kell számolni az ügygyei.
Vagy — vagy.
A szomszédos megyékben már a
múlt évben fölszólaltak a sajtó íérfiai
elég hangosan kérdezve, hogy h á t:
m i l e s z ? . . . mert ha a kezdemé
nyező Pécs és Baranyamegye gyengé
nek, képtelennek érzi magát a nagy
eszme sikeres keresztülvitelére ; adja
át a gyeplőt valamelyik szomszéd vár
megyének. a melyik tud tenni a haza
jóvoltáért s akar is cselekedni és nem
retten vissza sem az erkölcsi sem az
anyagi áldozattól.
Akkor hivatkoztunk a szomszédok
erélyes fölszólalására s türelmesen hall
gattunk: mert még mindig hittük, re
méltük. hogy az eszme a mely nálunk
támad! föl. meg is fog nálunk testesül
ni: de csalódtunk.
Az ügy mélyen alszik : semmi élet
jelet sem ad magáról.
Ez igy tovább nem lehet.
Itt az ősz. alkalmas idő arra. hogy
újra kibontsák a dunántúli magyar
köművelődési egyesület zászlóját és
szólítsák föl népünket — fújják meg a
toborzót.
Ha azt tapasztalnák, hogy végképen
nem lehet zöldágra vergődni, úgy ne
ámítsák tovább a közönséget azzal,
hogy magyar közművelődési egyesiilelel
alakítanak, hogy a haza javára üdvös
intézményt létesítenek ; hanem mondják
ki, hogy a magyar ember csak a száját
jártatja s ha ki kell lépni a telt meze
jére, akkor összehúzza magát és hallgat.
Igaz. hogy ez a beismerés nagy
szégyen : de az őszinteség még
mindig szebb a hallgtag sunyiságnál.
Lássuk hát. mi fog történni.
A fö ld b ir to k é rté k é h e z

(S.) Semmi sem bizonyítja, annyira a
kisebb és nagyobb birtokosok nagymértékű
elszegényedését, mint a föld értékének szer
felett való csökkenése.
Ezelőtt a földbirtokot tartották a vagyonosodás legbiztossabb alapjának már
azért is, mivel a föld minden eshetőségénél
megtartotta úgy területét mint értékét.
Nem volt ez annyi veszedelemnek kitéve,
mint pl. a pénz. Ha ellenséges csapatok
úgy mennydörögnek is a farizeusok a csap
székek elszaporodása ellen, az ó germán
szomjat nem képesek legyőzni. S valóban,
ki is vehetné rossz néven a berlinitől, ha a
nap fáradalmai s hősége után a „helyiségben"
vagy rendes korcsmájában keres üdülést ?
Igen, ki merne követ vetni a „tíz órai"
pintecskére ? A korcsmák mérjenek bár ott
fehér vagy akármilyen sört is, képezik a
berlini számára az ujmódu Olympust.
s hogy az olympusi csalódás se hiányozzék,
itt is kedves és csinos „Hébék" szolgálnak
a vektárral. hogy a sör élvezetét isteni
gyönyörré tegyék számukra.

Óh boldog Berlin ! Te nemcsak a német
birodalom, hanem a sör fővárosa is vagy !
Tiszteljük, becsüljük a bajorok óriási szomj á t ; hódolattal emelek mindig kalapot
bármely müncheni sógor előtt, ki élő sörös
hordóhoz hasonlít, mert olyankor mindig
arra az iszonyú tömeg bajor sörre gondolok,
melyet Bajorország fővárosában naponkint
elpusztítanak. — hanem a berlini még a
„ K i n<>t, bort, dalt nem szeret.
M ár az nagy bolond lehet." —
délnémeten a általában valamennyi gerraá
non túltesz. A sör áthidalta a majnai vonalat
A berlini, kinek a bor nincs nagyon
és minden nemzeti s tartományi különbséget ínyére, némi módosítást tett a lutheri reczipen,
kiegyenlített. E tekintetben a birodalmi s csak akkor érzi jól magát, ha gyöngéd tündér
főváros teljesen kozmopolita, mert itt a ujjak nyújtják neki az itezést, s bájos női
sörnek minden neme és faja a leg( i iásibb ajkak mosolyognak rája, midőn torkának
mértékben fogyasztatik. Ho^y mily áhítattal megmérhetetlen mélyébe egy poharat a
hódol itt mincíenki JGambrinus istenségnek, másik után zudit le.
A női szolgálattal ellátott korcsmák
azon egy tényből is látszik, hogy a külön
böző sörmérésekben körülbelül 20.000 pinezér ban nem csupán a Germánia minden részéből
hordja fel a habzó árpalevet: — 9 ba ide özönlött német lányokat találjuk, hanem
egyizben a fekete frakkos, fehér nyakkendös igen számos külföldi hölgyet is, többé
inezérhadtest teljesen felvonulna, azt kellene kevésbé csinos nemzeti öltönyükben, — de
innunk, hogy Poroszország összes titkos azért berlini nő is van köztük elég. Kar
tanácsosai tartanak valami óriás közgyűlést. társnőiktől ezek főleg abban különböznek,
Gervinus, a híres birodalomtörténész hogy tartanak kissé magukra s minden
egy Ízben a dőzsölés művészetének történetét udvariasságuk s előzékenységük daczára is,
akarta megírni, azonban abba kellett hagy melyet a vendég iránt tanúsítanak, nem
nia munkáját, mert nem bírt a rengeteg ugranak mindjárt a markába, hanem egy
anyaggal. Ép ily herkulesi munka volna a angol hölgy teljes büszkeségével lépnek föl.
A berlini pinezérnő lényegesen külön
berlini csapszékeK megírása. — Ezer nyolczszáz hetven óta ezek száma megkétszerező bözik a szobalánytól. Mindenek fölött igen
dött, megháromszorozódott s az 1880-iki szereti az „egyet mást" s toilettejére is ki
összeszámláláskor 12000 volt ezek száma. váló gondot fordít és pedig nemcsak szabad
Körülbelül 960-et látogatnak ebből a mű vasárnapjain, hanem minden nap. Termé
veltebb osztályok, a többiben pedig a nép szetesen azért szivecakéje sem ..sötét verem*4,
mulat. E számok mutatják, mily befolyása s a bókok iránt, melyeket még fiatal és
van a sör élvezetének a közönségre. Ha még csinos vendég uraktól oly nagy tömegben
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dúltak hazánkban, elrabolhattak, megsem mánya.
Ha tehát azt akarják elérni
misíthettek mindent, (le a földnek legfeljebb birtokosaink, hogy földjeiket megtarthassák,
termését tarolhatták le. Innen volt az, hogy annak mostani csekély jövedelmét fokozhas
— aki tehette — igyekezett földet szerezni. sák, az adóteher viselésre képesek legyenek :
Nagyobb volt a vételkedv, nagyobb volt a állatot kell tenyészteniük. Igen ám, — ve
tik ellen sokan, — csakhogy az állatte
föld értéke is.
Magyarországon a megélhetés legelső nyésztéshez takarmány kell, létünk pedig
alapja a földművelés volt mindig. A magyar tudvalevőleg vajmi kevés van. Tudjuk, — de
ember földművelésre van utalva helyi viszo e bajon mesterséges takarmány termesztésével
nyainál fogva. A magyar ember földműve kell segíteni.
lőnek marad még akker ifc, ha a ‘adomány
Jó, jövdelmes gazdálkodás megtelelő
és ipar a legműveltebb nemzetekhez emeli jószág-állomány nélkül nem is képzelhető.
is e népet. Annál csodálatosabb tehát, hogy Az a föld terem, melyet javítanak. Az a
e földmiveló országban
különösen annak gazda képes megélni, aki oly állatokat ne
némely vidékein — a föld annyira olcsó, vel, melyek pénzforrást nyitnak számára
mondhatjuk, értéktelen, hogy egy hold föl
Ha birtokosaink czélszeriien egy esitik
det örökáron lehet 50—80 forintért is venni. a gazdálkodást az annyira nélkülözhetlen
Téved az, ki kicsinyleni merészli álta állattenyésztéssel talán képesek lesznek
lános elszegényedésünknek ezt az ijesztő elviselni a tetemes adót s akkor talán a
kórtünetét, sietős orvoslásra váró betegsége föld értéke is emelkedni fog.
ez hazának, mely rövid idő alatt végpusz
tulást tesz mindnyájukra nézve. Kétség
beejtő mostoha viszony eredményezheti azt,
A fé n y ű zés .
hogy a nálunk oly nagy számban élő bir
A mai társadalom megszokottá vált foly
tokosok és földmivelők csekély áron adják
el megélhetésük legbiztosabb eszközét: a ton hangoztatni e szót: korrupezió.
Idegen szó és mégis alig van a társada
földet.
A birtokok értékének ilyen csökkenését lomnak oly rétege, hová e szónak értelme
első sorban az elviselhetlenségig felszaporo el ne jutott volna. A közélet gondoskodik
dott különféle czimii adók eredményezték arról, hogy lélekemelő nagy események
Kövessen el bár minden lehetőt a tönk szé helyett a korrupeziót tárja elénk ezer és
lén álló birtokos és toldmivelö osztály, ezer változatú sötét alakjában.
feszítse meg minden erejét, vonja meg ma
Nem időszerűtlen tehát e tárgygyal
gától és családjától a legszükségesebbeket, foglalkoznunk. A korrupezió nálunk is jelen
tökélyetesitse a földmivclést. még sem képes van sokféle alakban.
boldogulni, mert évi nehéz munkájának
Nem szándékozunk ez alkalommal elősorol
csaknem minden eredményét a tulcsigázott ni e rettenetes társadalmi betegségnek több
adó nyeli el.
féle tüneteit, csupán egyik leghatalmasabb
Alig merítette sarlóját a vetésbe a tényezőjét, a fényűzést választjuk ez alka
töldmivelo, már ott áll a kiméletet nem lommal elmékedésünk tárgyául.
ismerő végrehajtó, ki könyörület nélkül
És erről már nagyon sokat el lehet
ütteti dobra a termést utolsó szemig. Ha a
termés nem fedezi a sokféle adót, eladásra mondanunk, mert a fényűzés nálunk igen
el
van
terjedve népünk legalsó osztályánál
kerül az igavonó barom, legszükségesebb
gazdasági és házi eszköz is. Ily viszonyok is s főképen a ruházatban és más külsőségek
között örül az gazda, ha túladhat föld ben nyilvánul.
Isten jóvoltából az idei termést learat
jén, mely neki oly sok bajt, kellemetlen
ták földmivelöink ; munkásságuk eléggé
séget okoz.
meg
van jutalmazva. A mi az adó és más
Ha már annyi adót zúdít a földtulaj
donos nyakába a kormány, kötelességnek kiadások után a gazdának megmarad, az
ismerhetne módot lelni arre hogy a termés még mindig tesz ki valamelyest : megadja
hacsak közepes áron is elkelhessen. Erre kinek-kinek a módot hogy napról-napra él
nézve semmit, vagy igen kevesett tesz a hessen és okos beosztás, mértékletes életmód
kormány, vétkes közönynyel engedi pusztulni mellett valamicskét félre rakhasson.
a régebben oly boldog birtokos osztályt.
Ámde a fényűzés ördöge nem hagyja
A mostani piaczi árak mellett alig kap békén az embereket; a haszontalan czifratermésért a termelő annyit, amennyi kiadást ság arra ingerli őket, hogy bőven köl
tesz addig, mig az eredményt eladhatja
tekezzenek : ez által sok család igen szomorú
Ha most elképzel jük, hogy nincsen év, | körülmények közé jut, a mi aztán az erkölcsi
mely csapás nélkül múlnék el. hogy fagy. romlottságot, a korrupeziót idézi elő, mely
árviz, jég, sok eső. aszály egymást követik: ha elharapódzik veszélyesebb lesz minden
nem csodálkozhatunk, ha a földtulajdonos bajainknál.
eladja a földjét s ^inkább lesz napszámos,
Azon irók, a kik a korrupczióról, e
mint földes gazda.
rettenetes betegségről Írtak, mindnyájan
Va azonban egy mód, mely földünk úgy találták, hogy e baj forrása a fény
termőképességét fokozza és oly jövedelem űzésben rejlik, illetőleg a fényüzési hajlamot
forrást nyit, számunkra, melyet lm jól keze három indító rugóra vezetik vissza. Első a
lünk. nem leszünk arra kényszerítve, misze büszkeségben van. az ember többnek akar
rint adónkat és másnemű kiadásainat csupán látszani másoknál ; második az érzéki él
a föld terméséből fedezzük: ez az állatte vezetek hajházásában s a harmadik a szépitési érzékben.
nyésztés.
Szeretjük feldíszíteni mindazt, a mi
Azért olcsó nálunk a föld, mert az adó
nagy. elviselhetetlen. Azért olcsó, mert bennünket környez, lakásainkat, eszközein
nincs a birtokunknak megfelelő jószág állo ket, ruháinkat, személyünket.

Jól jegy** meg egy nagy iró, hogy
„gazdagon annak szeret az ember látszani,
a mi. sőt még kissé többnek is; szegény
annak, a mi nem, tudniillik gazdagnak,
legalább bizonyos mértékben s ez nem
lehetetlen, mert ha a gazdagság is elkölcsönöz
hető, a gazdagság jelvényeit, látszatát is el
lehet kölcsönözni, utánozni."
Annyi bizonyos, hogy a magyar ember
szeret urizálni ; rég megrögzött szokás ez.
Évszázadok tűntek, jó és rósz napok válta
koztak felettünk, de e tulajdonságunkat
nem hagyatta el velünk a nyomor és nem
a sors semmi csapása. Ez a legfőbb legna
gyobb oka anyagi boldogtalanságunknak is.
Ámde az ősök fényűzése nem terjedt ki
mindenre s az akkori igények nem voltak
oly tulcsigázottak és annyi félék, mint ko
runkban, s nem vontak magok után erkölcs
romlottságot.
Ma sok ember, hogy fényüzési vágyát
kielégíthesse, képes a legpiszkosabb üzletek
be keveredni. Sokan már nem is fényűzően,
hanem pazarul akarnak élni, nem vetve
számot anyagi helyzetűkkel, nem a becsü
lettel.
Ma sokan az alsóbb osztályok körében
pazarul költekeznek ; ruházatban, élelemben
és más dolgaikban túl akarnkk tenni a
rangosabbakon, hogy ez által tartsák fenn
magukat a társadalomban.
Az ilyen életmódnak aztán csak két
vége lehet : vagy anyagi, vagy erkölcsi
bukás. Legtöbbször a kettő karöltve jár.
Rettenetes balvélemények kezdenek ma
lábra kapni, igy pl. a szegénynek tartatni szé
gyen s a gazdagság bármily aljas eszközökkel
szereztetett is, becsülést tud magának ki
vívni. A társadalom feladata az ilyen embe
reket lehetetlenné tenni; itt volna az ideje,
hogy minél hamarább bekövetkezzék, a mit
hazánk egyik jeles fia mondott, hogy
„csak egyre ne juthasson e hazánkkan
senki, arra, hogy becsület nélkül becsültes
sék." Kérlelhetetlenül el kellene tehát Ítél
ni minden olyan fényűzést, mely aránytalan
az egyesek vagyonához s mely tönkre
teheti magát, az államot is, mely erkölcsi
leg is ártalmas, mely a korrupeziót is elő
segíti.
Még kérlelhetetlenebbnek kellene lenni
a becsületes társadalomban azok iránt, kik
máról-holnapra meggazdagodnak s meggaz
dagodásuk nem becsületes munka, de min
denki előtt tudva levő szélhámos műveletek
eredménye.
Hogy azonban bárki mások iránt szi
gorú lehessen, mindenek előtt önmaga iránt
kell annak lennie. S erre 9ehol sincs oly
nagy szükség, mint itt nálunk, hol a fény
üzési ha jlamok kulminálnak. Sehol sínes oly
nagy szerepe a látszani akarásnak, mint a
a mi — haute volée köreinkben. A száz
holdas gentry utánozza az ezer holdas nagybirtokos passzióit s kedvteléseit és — tönkre
teszi magát.
A gavallér modor és esztelen majmolás
közt ép oly nagy a különbség, mint a
schmutzig fósvénykedés és józan takarékos
ság s vagyoni körülményeink észszerű
számbavétele közt.
Ne schmutzigoskodjunk, de ne éljünk
kalkulus nélkül.
S itt nem mulaszthatjuk el megjegyez-

útjára tévednek, ez erkölcsi sülyedé8 elő
idézésében főleg a vendéglősök hibásak. Ok
azok, kik gyakran a lányokat az elaljasodás karjaiba dobják, mert a pinezérnök
kényszerítve vannak arra, hogy fényüzőleg
öltözködjenek, mert különben a vendég
uraknak nem tetszenének s nem tudnák
azokat „fölcsipni."
E pinezérnök kara természetesen nem
áll csupa vesztasziizekböl, de azt sem kell
hinnünk, hogy e foglalkozásra csupa Mag
dolnák és Pbrynék adják magukat. Sok
hajdani nevelőnö, tanítónő, művésznő stb.
menekül ide. hajótörést szenvedve élete pá
lyáján, — mielőtt a bűn posványába 9Ülyedne. Mint egy szalmaszálba, úgy ka
paszkodik bele e foglalkozásba, még egyszer
és utoljára felveszi a harezot az őt környező
sötét hatalmak ellenében ; de rendesen hiába!
Ha nem őriztek meg lelkűkben elegendő
erkölcsi támpontot, ha nincs elég erejük
arra, hogy a mindenfelől ólálkodó csábítás,
művészetének ellenállani képes legyen,
menthetetlenül tönkre jut, azaz ama bol
dogtalan lények sorába sülyed, kik szégye
nük bélyegét egész életükön át homlokukra
sütve viselik.
Nagy ritkán esik meg egy-egy oly
csoda, hogy e női szolgálattevő testület
valamelyik kiválóan szép vagy szellemes
tagja egy egy biztosított állású s tisztes
férfi szivére oly maradandó benyomást
gyakoroljon, hogy az ne átalljon vele oltár
elé lépd s társadalmi állását m gossza vele.
Jóval gyakoribb az az eset, hogy egy egy
pinezérnő — ki tudván mily utón módon —
nebeny száz forintocskát félre rakosgatott
s kezével egy pinezért vagy korcsra árost
boldogítva, maga nyit férjével együtt egy
uj csapszéket. Az ily helyiségek azonban
nem az istenfélelemnek sem a jámbor er
kölcsöknek tanyái nem szoktak lenni. 9öt
tán ép ellenkezőleg !

Mindezeknek daczára is minden sör
fogyasztó csak jót kíván holtáig a berlini
Hébének, ki Berlin „sörarisztokratikus"
gyártmányát ép oly szives előzékenységgel
nyújtja át vendégeinek mint a münchenit,
kulmbachit, pilsenit stb.

nyer, — nem érzéketlen : igényei azonban
a szivviszonyok tekintetében jóval maga
sabbak mint a konyhahölgyek és kefeseprü
tündérekéi: diák, írnok és hadnagy, — e
háromlevelű lóher tarthat első sorban igényt
szerelmére, s ebből is az a legkedvesebb,
amelyik olyan „fránya*4, hogy még neki is
képes imponálni.
Közelében a vendég bizonyára jól érzi
magát, mert Zelma, Ella, Laura. Frida —
a Hébéknek mind ily regényes hangzású
neve van — elragadó bájjal tud igényeinek
megfelelni. Természetesen azt a szomorú
felfedezést is teheti egyúttal a vendég ur,
hogy az a „pilseni** vagy „bajor." melyet
iszik, Berlinben gyártatott az ily nemű
aggodalmak azonban csakhamar eltűnnek,
mert az olympusi csapos lány csábitólag tud
mosolyogni s figyelmüket teljesen igénybe
veszi. Olykor mellénk is ül s oly kedvesen
tud csacsogni, „de omnibus rebus et i|uibus
dam oliis“, hogy a sör gyarló minősége
csakhamar feledve lesz. Ha netalán idegen
volnál, egész részvéttel kérdezi: „Uraságod
bizonyára nem ide való ?*‘ — s aztán
gyöngéd ezélzásokat tesz a puncs jótékony
hatására, amire minden, csak félig-meddig
is udvarias vendég elragadtatva jelenti k i:
„Kisasszony, a kegyed kívánsága parancs
előttem." Azt meg kell adni a sör Hétéinek,
hogy a vendég iránt támasztható külön
követeléseikben még szerényeknek is mond
hatók, s azt tekintve, hogy a legtöbb ven
déglős vagy igen csekély vagy teljeséggel
semminemű fizetést nem ad nekik s igy
tisztán a vendégek nagylelkűségére vannak
utalva, — a borravalóra való exélzást min
dig igen tapintatosan tudják eszközölni.
Ha az ily szánalomraméltó lények,
kik mint említők, a vendéglős kegyelmétől
függnek, ki nem biztos fizetésre sőt még
csak szerződésszerű viszonyra sincs kötelezve
velük szemben,— a könnyelműség sikamlós

„H a friss sörrel, jó borra l te lt a kapáin,
Zene, de nem hamis ám,
S melléje egy leány,
Ha kőszívű is tán.
Ily élet a vidám !**

Mig a pinezérnök és csaposkisasszonyok
Bachus és Gambrinus istenek szolgálatában
állanak, a s z o d a l i s z k o k e savanyú
szüzek Neptun papnői. Ezek örökké ezt az
elvet hirdetik: „legjobb a viz," — termé
szetesen nem a berlini vízvezetéké, hanem a
szódavíz és „szelter", — „azzal vagy a
nélkül.*
Egész nyáron át ott áldogálnak bódé
ikban a jótékony hölgyek, a fölhevült
emberiségnek hűsítő nedvet nyújtva s öt-tiz
fillérért csillapítják mindenki szomjúságát.
Már ezek rendes fizetést húznak az ivó
csarnokok tulajdonosaitól s erre szükségük
is van, mert mig a sörhébéknek borravalót
szokás adni. senkinek se jutna eszébe, hogy
a széneny savanyu hölgyet azzal megkínálja.
Legepedöbb pillantásaival és legbájosabb
mosolyával iparkodik a szomjazó érdeklő
dését magára vonni, de ah, az ő foglalkozása
oly egyhangú. Mint egy papagály, folyton
és örökké ez egy kérdést ismételgeti: „azzal
vagy a nélkül ?“ — mig ellenben a pinezérnő
szabadon mozoghat s társalgása is feszte
lenebb. Az ily sömymfa koczczint velünk,
velünk iszik, hogy kedvre hangoljon meré
szen ragadja meg a m i tölt kupánkat, egy
hajtásra kiiszsza, igy kiáltva föl:
— Az ön egészségére, uram 1
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A fővárosból kevés az ösztönzés erre amúgy is szűk korlátok közé szorított
szivének nyugalma szemüknek egyetlen bélyegezni, ha kaszinójukban ma esetleg nézve; legalább eddig; különben már ta szerény s csekély igényei kielégítést ne
pillantásától függ, a miért aztán kisértésbe kártyázás a fő dolog és a kaszimói könyv pasztaltuk volna egyik másik tekintetben nyerjenek és nekik a keserű tanítói kenyeret
jönnek, hogy büszkélkedjenek a nekik hozott tár értéktelen, vagy épen selejtes művekből
ezen magasztos tényével megédesitendik.
hatását.
,
.
,
hódolatokkal és játékot űzzenek imádóik áll.
Előfordult a beiratások eredménye Az
Ha némelykor történik is valami a
Elérkezett az idő ; nemzeti létünk jelen
jobb érzelmével. Az együgyü leányka, kit
vidéki szellemi élet emelkedésének érdeké órarendek helyben hagyattak. A polg
a természet kellemes arczczal áldott meg. miveltségi foka megköveteli már tőlünk, ben, hirtelen fellobbanó láng az, mely ép leányiskola uj tantervének tárgyában a
egyszerre fontos egyéniségnek képzeli magát, hogy a magyar társas körök szellemi oly hamar elalszik ; tartósabb nyomot ritkán kir. tanfelügyelőség átirata olvastatott,
kezd kaczérkodni, kegyét az irányában pa mveauja a közönségesnél és megszokottnál hagy, s többnyire csak arra szolgál, hogy melynél Sziebert szólalt föl, hogy a francziá
zarolt hízelgés foka szerint osztogntja és magasabbra emeltessék. Elérkezett az az i- megvilágositsa azokat a fogyatkozásokat, nyelv az I. osztályból töröltessék és hogy
vele született szűzies tartózkodása oly biztos dő, hogy önök, a vidéki társadalmi élet melyeket a vidéken annyira érezünk.
a heti szünet szombatról kedd és csütörtök
Rossz szokások
társalgási gyakorlatot nyer, hogy fesztele hivatásszerű vezetői, a közművelődést minél
A ki egyben másban vezér lehetne, délutánjaira tétessék. Nem fogadtatott el.
szélesebb
körben
terjeszteni
igyekezzenek.
Igen sok embernek az a rossz szokása nül bir mozogni egy tuezat férfi közt. Mi
Az előirányzati költségvetés, mely a
vagy hiányzik benne a kitartás, melyet
van, hogy felebarátjukat mindég fitymálják. emberek a legcsekélyebb indító ok miatt is Rendezzenek előadásokat, melyekből a maga minden actió, akármely téren történjék, ok 40 ezeret közelíti meg, helybenhagyatott. A
Ismerik mindenki hibáját jobban, mint a bukhatunk, ha meghallgatjuk gyöngéiket, sabb műveltséggel még nem biró ifjak és vetlen megkövetel, vagy hiányzik benne a gyermek menhely részére szükséges játé
magukét. „Oly dolgokat beszélhetek önnek hódolunk szenvedélyeinek, vagy pedig sza nők az emberiséget mozgató nagy eszméket a bátorság, hogy az esetleges rosszakaratú kokra 100 frt szavaztatott meg. az ipar.
bad folyást engeduünk hiúságunknak, mig és mindenek felett a magyar haza jelen
erről és erről, hogy bámulni fog."
kritikával, melyet az irigység és a tehetet iskola kiadása] ezentúl az iskolaszék hatásEz képezi a szokásos szólásmódot, mely ellenben a kellő adag önismeret, a műveltség állapotát megismerni és szeretni tanulják ; lenség emelnek ellene, szenbeszáljon; vagy körébe fog tartozni. Kelemen Katalin nem
ekkel a távollevőket szapulják és megfoszt bizonyos foka és az illő korlátok közt ma gondoskodjanak arról, ha kell, népkönyv ha már meg is volnának benne, ő maga is nyugdijaztatik. Végül több magán kérvény
tárak felállítása által, hogy a tanuló ifjú
ják minden tulajdonságától, mely jobb fény radt tartózkodás megóv minden bajtól.
tele szívta magát azzal a semmivel sem ti* részint helyben hagyó, részint elutasító
ben tüntetné elő. Előnyeitől megfosztják, gyön
Karczfalvi. ság és a köznép is kedvelje meg az olvasást rődő indolentiával, mely a provincziát any- végzést nyert, melylyel az ülés véget ért
és alkossanak körükben pezsgő életet, mely
géit pedig szembeszököleg emelik ki. Nem
[dlvonja a jobb sorsra méltó erőket a kár uyira jellemzi. Pedig vezér nélkül semmit
bizom az olyakban, kik legott e szavakban
sem lehet társadalmilag kifejteni; a nagy
kezdik : „Halottá már azt a gyönyörű törnté- N y ílt fe lh ív á s a h a za i ka s zin ó k és o l tya és bor csábjaitól s munkára buzdítsa tömeg mindig egyeseket követ, a ezeknek is
F e lh ív á s a d a k o z á s ra
az ifjakat, kik már már érteni kezdik, hogy
netet?" . . „.Ízt mondják B.-néről, hogy .
v a s ó k ö rö k
e ln ö kség eih ez
Folyó hó 7-én délben a szélvész között
a nemesért és szépért élni a legfőbb boldog olyanoknak kell lenni, kik vagy népszerű
„Különös újságot mondok, de ne hogy tovább
Általános a panasz a magyar szépiro ság. És mindenek felett rendezzenek be kis, ségükkel imponálnak, vagy birtokában van óriási erővel kitört tűz Oszró községben 44
adja, mert még titokban kell maradnia."
lakóházat minden melléképületeivel meg.
Azért nem bizom ezekben, mert rende dalmi és tudományos könyvek csekély kel- de valóban becses magyar nemzeti könyv nak azon tulajdonságoknak, melyekkel a atmmisitett. A pusztító elem nem kiméit
meg lehet szerezni.
sen a családok legtitkosabb magándolgait lendősége felett és az a panasz első sorban tárt és gondoskodjanak annak öntudatos népszerűséget
semmit;
még az útjában levő cseréppel feHogy
az
ország
fővárosa
fejlődésének
ütik a dohra, mert a magánéletet szapulják sújtja a hazai kaszinókat, olvasóköröket és fejlesztéséről, hogy legyen egy mag. mely
lesz e befolyása, s hogy e befolyás milyen dett házak egyrészét is elhamvasztotta. 63
untalan. Nem vagyunk biztosak abban, váj más művelődési czélból alakult társasegye ből a társaskör óhajtott reformja kiindul.
Ezen csekély, de bizonynyal nem áldás lesz, — a vidék haladására, azt most meg család a legnagyobb részben mindenét veszijon nem hívnak e később tanuul, vagy pedig sületeket, melyek hivatásukhoz képest a
té, s most keseregve ül a romok közt, aggónem állitják-e, hogy tőlünk hallották, ha magyar nemzeti érdekeknek és igy első tálán feladat az, mely önökre vár, hogy határozni nem lehetett. Azt mondják, hogy dalommal tekintve a közel jövőre, a majd
sorban
a
magyar
nemzeti
irodalomnak
ápolói
a társaskörök könyvtárainak reformja által ez jogosan feltételezhető és válható; kíván
gonosz nyelvük esetleg rágalmazási pörbe
beállandó télre, hajléktalanul, egyedül a jójuk
őszintén,
s
azt
óhajtjuk,
hogy
az
a
terjesztői
lehetnének.
Jól
tudjuk
ugyan,
hogy
fokozatonként városuk és vidékük társas
keverné őket. Ha ujságolásuk szóárjában a
mozgalom, mely Budapestnek világvárossá indulatu emberek segélyére utalva Bizony
helyeslés vagy bámulat egyetlen szavát nem egy magyar kaszinó pénzüyyi állapo életének újjáalakítását is megkísértsék.
Magyar irók és könyvkiadók a mi tétele érdekében megindult, mentül előbb az a nyomruságnak kenyerét s a keserűségnek
vettjük is .oda, legott felfogják és tovább tához mért áldozatkészséggel szavaz meg
vizét adta Isten e népnek ! Az egymást
viszik , mondván : ez meg ez ugyanezt évenként, néha tetemes összegeket magyar bizottságunk tagjai. A mi feljajdulásunk óhajtott sikert eredményezze.
könyvek
vásárlására.
De
tény,
hogy
mint
felváltó 4 Ízben történt jégverés megfoszti
talán túlzott és nagyon önző. De nem ha
mondta ; ily módon pletyka társat fognak,
kenyerétől, s mig más községek az ősziek
akire hivatkozhatnak és ily módon gyakran egy két ezer társas egylet közül hazánkban bozunk azt nyilvánosságra hozni. Ügyünk
T a n ü g y.
ből még remélhetnének, addig itt egy cső
bajba keveredünk, anélkül, hogy sejtenénk, alig öt száznak van könyvtára és tény, hogy egynttal a nemzeti és tudjuk, hogy önök
Múlt
számunkban
közöltük
,
hogy
kukoricza behozásáról is szó nem lehet.
e
könyvtárak
között
is
igen
sok
egyszerűen
is hasonlóan gondolkoznak ; körük tagjai
honnént származott.
városi nötanitómk az ötöd évi korilletmény
Ily fájdalmas, szerencsétlen helyzetben
Vannak emberek, kik megfogják ke kiselejtezett ajándékművekből avagy ügyes nak legjelesebbjei átérzik teljesen, hogy : —
kinyerése érdemében az iskolaszék elnökénél hol keresnénk vigaszt, kihez fordlnánk segít
zünket vagy kabátunk gombját, megállíta üzérkedők által terjesztetett szenzácziós nyelvében él a nemzet.
lépéseket
tettek,
mely
alkalommal
kérvényt
ségért, mint azokhoz, kik tekintettel arra,
Legyenek azért, ismételve kérjük, gyá
nak és mintlétünkről tudakozódnak. Ezt férezregényekböl és hitvány fordításokból
nyújtottak át, mely a múlt szombati isko hogy e megyében a leginkább sújtott község
követik a politikai vélemények, oly nézetek á l l ; oly könyvtárak tehát, melyek nemcsak molitóink a magyar irodalom felvirágoz
laszéki
gyűlésen
tárgyaltatott.
Kérvényük
nem
felelnek
meg
hivatásuknak,
de
gyakran
a
vagyunk, a szeretet törvénye által vezérel
tatása érdekében általunk megindított moz
kerülnek szőnyegre, miről tudni sem aka
ben utaltak az állam példájára, mely a tetve, az áldozatkészéget meg nem tagadva
runk, de végig kell hallgatnak, mert hát közízlést, sőt a közerkölcsiséget is megmé galomban az által is. hogy jelen körleve
lünket gyülésűküu tagjaik tudomására hoz nőket is részesíti korilletményben. Felem jóindulatú segélyt nyújthatnak, nekünk
az udvariasság szabálya követeli. Ne adja telyezni képesek.
A magyar irók és művészek Társasága zák, vita alá bocsássák, s az eredményt lítik azon megterheltetést mely a kézi tehetetleneknek kiáltó szavunkat meghall
tok felvilágosítást az ily járdataposóknak,
tárgyalás
alá
vevén
ezt
a
komoly
kérdést,
velünk (az írók éé Mümvészek Társaságá munkaoktatásával súlyosodik rájuk s me gatják s kegyes adományaikat tőlünk nem
ezek csupa hirhajhászok, kik közlésre méltó
lyért eddig régebben és másutt jelenleg is
hírek után járnak, amagánlag koczkázta- az alulirt bizotság által jelen nyílt felhívást nak helyiségében, Budapest, Nemzeti szin külön díjazást élveznek: ők pedig ezen külön vonják meg. Azon reményben, hogy e 63 el
tctt megjegyzéseket készpénz gyanánt ve intézi a hazai kaszinók és olvasókörök ház bérháza) közölve, velünk ez ügyben fáradságért nem csak hogy mit sem kapnak, pusztult családnak hazafias áldozatkészség
e megyében is megfogja hozni a vigaszt
szik, tovább adják és ha egyszer fülön csípik, elnökségeihez, hogy figyelemmel a könyv továbbra is érintkezésben maradjanak.
hanem ennek korkövetelte módszeres oktatása és a segélyt, magunkat s szerencsétlen
Maradtunk hazafias tisztelettel
mossák kezüket és az illem szabályain túl tárak alapításának és kezelésének nagy
a
többi
tantárgy
tanításán
kívüli
minden
községünket a jóindulatú emberbarátok mun
fontosságára,
emlékezetes
őket
a
hazai
ka
Budapesten, 1887. augusztus hó.
hajtott szószátyárkodásukat — vigyázatla
idejüket teljes mértékben igénybe veszi s kás szeretetóbe ajánlva vagyunk.
A könyvvásárlást előmozdító bizottság
nul elejtett megjegyzéstek forrására vezetik szinók nagy alapítójának, Széchenyinek
megfosztatnak magánórák adhatásától is,
Oszróban, 1887. szeptember hó 9 én.
ezélzatára . ki nem . mint a magyar
és annak nevében.
vissza. Ők maguk mindig kijutnak a hínár kaszinók jelentéken részéről ma is elmond
hogy tekintve igen csekély fizetésüket a
György Aladár
Jókai Mór
alázatos szolgái:
ból. ellenben mi. kik bizalmas pillanatban hatjuk, „politizáló mokraköröket vagy épen
tisztességes megélhetést részükre némikép
elnök.
tiszt, elnök
leányos Soma,
olyasmit mondottuk nekik, mit nem szokás
lehetővé tehetnék ; nőink a mai fizetésükből
Dolinái Gyula
kártyabarlangokat" akart teremteni ez intéz
K.-C siny-O szrói ev. ref. lelkén.
ismételni, bizalmunkért a legnagyobb kelle
titk á r.
bármily oldalról vizsgáljuk is azt meg nem
ménynyel.
de
a
ki
tudta,
hogy
jól
vezetve
llenfner Lajos, körjegyző.
metlenséget aratjuk. E mellett az ily embe
élhetnek. Növendékeik előtt mindennap Ízlés
és első sorban a közművelődés érde
reknél az a legrosszabb hogy nem egyköny- keit szem előtt tartó társas egyesületek
Vida János biró.
és jó példa nyú jtás fogalmának megfelelőleg
nyen menekülhetünk tolakodásuk elől: olya
A fő v á ro s és v id ék.
tisztességes öltözékben kell megjelenniük,
nemzeti létünknek erős oszlopaivá lehetnek.
nok. mint a kulláncs, mindenütt és minden
Magyarország fővárosa mindinkább vi és igy fizetésük felerésze a drága ruházatra
alkalommal belénk kapaszkodnak. Akarva, A müveit nyugat-európai nemzeteknél : az
lágvárossá emelkedik. Meg vannak rohamos fordíttatik. melyen túl nem tehetik magukat
nem akarva helyt kell államink. Elkerülé amerikai Egyesült államok nagy köztársa fejlődésének
és felvirágzásának feltételei, egy intelligens városban. Ehhez járulnak
sükre csupán egy mód van: módnélküli ságban a hatalom alapját a müveit társa ezt megmutatták az utolsó évtizedek; most még. lakás, fűtés, táplálkozás borsos felté
— A trónörökös Baranyában. Rezső
dalom képezi és e műveltséget a jól szerve
durvaság.
pedig a főváros legkiválóbb egyéniségei telei, melyekre okvetlen szükségük van, trónörökös őfensége a hét elején megyénk
zett
és
mindenütt
feltalálható
társaskörök
Azok. kik a hallgatózás és pletykálás mes
csodálandó, hogy eddig is oly sorsuknak ben, Albrecht foherczeg birtokán vadászott
terségét űzik. többnyire oly műveletlenek, és a nyilvános közkönyvtárak fejlesztik leg szövetkeztek egymással arra nézve, hogy megadó türelemmel várták a 10—15 év szarvasokra. Általános meglepetést idézett
hogy az értelme? embereknek legszüksége inkább öntudatosan és hathatós erővel hazánk gyorsan fejlődő fővárosát mentül előtti ígéret megvalósitását. A jelen helyzet elő az örvendetes bir, mely a fejedelmi ven
sebb tulajdonát se bírják. Ama szerencse egészítve ki azt a népnevelő határt, melyet előbb világvárossá emeljék.
Minden magyar ember szive örömmel kevésbé van hivatva elviselhetővé tenni, az dég érkezését jelezte s mindenikben föltámadt
tiak közé tartoznak, kik semmiből let nálunk még csak az iskola, az értelem
gyermekek
érdekének
szolgáló
és
a
fejlődés
észleli
e mozgalmakat, mert fővárosunk szive annyi keserűség és önfeláldozó fáradsággal a hazafiui hódolat érzete, melyet azonban
tek valamivé és ép azért azt képzelik,
tel jes tanítói életüket, ha meggondoljuk, hogy őfensége előtt nyilvánítani csak kevesek
hogy magasabb polezon állanak előbbi fele re képes és munkabíró ifjak nagy zömét a hazának, s kétségtelen hogy a nemzet
büszke érzettel látja emelkedését. Az 30 év múlva is azon csekély fizetéssel vég nek volt alkalmuk, amennyiban a trónörö
barátaiknál és jogukban van. hogy mások már cserben hagyó iskola végez.
Nincs renkivüli eszközökre, nincs rend utolsó szentistvánnapi ünnepélyek alkalmá zik. mivel 30 év előtt kezdték. A kérvény kös inkognitóban utazott. Három napi vadá
hibáit é* erényeit szapulják. Ezek üldözik
kívül
anyagi erőre szükség, hogy minden val 50,000-re teszik az idegen és vidéki lá ben hivatkozás történik továbbá arra, hogy szat után ugyanazon a vonalon, melyen le
leginkább azokat, kik nem tisztelik őket.
utazott visszaindult Bécsbe. Szerdán d. n. a
Különösen pedig a nó'knél van meg ez a egyes kaszinó minél inkább megfeleljen togatók számát, biztos jele annak, hogy a férfitanitók nagyobb díjazásban részesül három negyed hat órai vonattal érkezett a
rögeszme, hogy mindenki ügyeibe ártsák neme? feladatának és hogy a magyar társas fővárosunk szépsége, gyönyörű vidéke és nek s korilletményt is élveznek, melyet pécsi pályaudvarba, a hol nagy számú in
maguka*. a legcsekélyebb dologgal is törőd körök zöme a magyar müveit társadalom környéke, különféle műtárlatai és intézmé méltányosnak találnak mivel a férfitanitók telligens közönség várta s kiváncsi érdek
nek. legyen az bár valamely vetélytársa egyik központja és a közmüvlüdés ügyének nyei nagy vonzó erővel bírnak, s még na család fen tartásra utalvák, azonban a kor lődéssel kereste szemeivel az udvari kocsi
selyem uszályja. Jaj annak az ifjúnak, ki terjesztője legyen, fsak akarat szükséges, gyobbal fognak bírni, hogyha a megindított pótlékot méltányosnak és igazságosnak vélik ban, a királyfi azonban csak akkor mutatta
nem eléggé mélyen bókol valyamely csevere csak egy kis Ízléssel és műveltséggel biró mozgalom által fejlődése lendületet vesz, részükre, miután több munkával vannak magát, midőn s vonat megindulásákor élje
hölgynek és el lehet rá készülve, hogy egyén bizalma. A Gaboriean, Ponson dér hogyha a tervbe vett rajzok által még job megterhelve, hogy legalább az évek hosszú nekbe tört ki a közönség. Kitekintett s meg
a legközelebbi tánczvigalomnál kosarat kap. Perrad, Gondrecourt,, Montepin Xavér. ban megfogják ismerni Budapest szépségeit, során át szerzett lelkiismeretes működés hajtotta magát.
némi jutalmául és elismerésül a korpótlék
A köznapiasság emlőjén nevelt és az Born-féle s más becsnélküli gyáriregények nevezetesebb intézményeit.
— A megyei egyesület alakulasa Bara
Teljes meggyőződésünk nekünk is az. élvezetében egyenlően osztozzanak. Kifejtik
elemi (iktatás járszalagán felnőtt szükkeblüek helyett, melyek kaszinóink könyvtárában
továbbá,
hogy már két ízben 15 év alatt e nya vármegye szervezendő egyesülete vasár
százával
találhatók,
ugyanannyi
pénzzel
hogy
a
haza
fővárosa
természetszerűleg
ma
mindent képesek feledni, kötelességet, feleba
nap délután 3 órakor tartja a „Hattyú*
ráti szeretetet és hálát, annak azonban kitűnő magyar szépirodalmi műveket és gába foglalja mindazt, a mi a nemzetet a méltányos kérelmet az iskolaszék jogosnak termében alakuló gyűlését. Á meghívók az
soha se bocsátanak meg, ki nem részesíti a nagyszerű külföldi irók magyar fordításait külföldi látogató előtt előnyösen repraesen és igazságosnak ismerte el a tanítónők buzgó
előkészítő
bizottság nevében dr. C z i r e r
lehetne beszerezni. A könyvkiadóktól és tálja, s tudjuk, hogy anyagi és művészi, működésének teljes méltatásával , mégis
kellő adag figyelemben.
Ákos országgyűlési képviselő, megyei bi
Mi dagasztja a cseverék taraját? A magánosoktól koldult rendesen értéktelen irodalmi és ipari központ kell, melyből azu mindez ideig a jövő sivár reményével elé- zottsági tag aláírásával bocsáttattak ki.
kora udvarlás, ez teszi őket hiúvá, azt kép művek helvét csekélyebb számú, de becse tán természetszerűleg mint egy központból gittettek ki. Végül teljes bizalmunkat he
zelik. hogy a szerelmükért versengő ifjú seb könyvek méltán pótolhatnák. Egy-egy minden ismét visszaindul az ország külön lyezik a hatóság méltányos érzetébe azon A megye azon bizotsági tagjai, kik csak
encyclopédiai mű. szótár, térkép, a Magyar- féle vidékeibe. S hova tovább Budapest reményben, hogy az iskolaszék soha sem ugyan — nemcsak szin lég. de valósággal
ország történelmére, földrajzára vonatkozó méltó központja lesz az országnak. Legyen zárkozott el és soha sem volt szűkkeblű szivükön viselik megyei közéletünk ügyeit,
Az ilyen szerencsétlen savanyú szűztől jó művek, a helyi monographiák. az önmű is! Ámde nem kevésbé szükségesnek tartjuk amidőn a nevelés oltárára áldozat hozata a inegye közönségének sorsát: kétségkívül
efféle nem telik ki : eleget boszankodhatik velődés ez első s általános segédeszközei, azt, hogy a vidéknek is legyenek emporu- láról volt szó. igy oly sok évi várakozás meg fognak jelenni az alakuló gyűlésen s
magában, hogy C3ak vizet mér s elefántcsont szintén nem kerülnek sokba és egészen tudo mai. melyek idővel egyes központjaivá vál után a pécsi leánynevelés és oktatásügy igyekezni fognak lehetővé tenni a megyei
togsora között elégszer mormolja magában mányos művek megszerzése különben tem janak saját környezetünknek, mint egv köz javára is meghozandja azt, mely elvégre is szövetkezet szilárd m egalakulását; mert
csak igy remélhető, hogy a megyei köz
ezt az ismert mondást: „Marha iszsza a tartozik a kaszinók feladatai közé. És mily pontjai a műveltség jerjedése tényezőinek. alig nehány száz forintot tenne ki.
vizet s azt hiszi, hogy édes a puncs." — más hatása lenne egy kis gondosan meg Eddig azonban csak azt tapasztaltuk, hogy
A kérvényt kellő méltánylással és az gyűléseken a megye közönségének érdekei
csak nem ihatik tehát vendégei buzdítására válogatott könyvtárnak, habár egyelőre a vidék a főváros fejlődéséhez járult na elismerést híven feltüntető ecseteléssel ter jól meghányva vetve, alapos tanulmányozás
ő is igy. A korcsmabeli kartársnő olykor csak egy-két száz darabból állana is. mint gyobbá™ úgy exensiv tekintetben, a meny jesztette a gyűlés elé Aidinger János kir. mellett, jó egyetértéssel, üdvös sikerrel,
champagneit is kap tisztelőitől.................... a mostani legnagyobb részt selejtes, sőt er nyiben rohamosan nagyobbodik a lakosság tan. elnök, méltányolva a kérelem jogosult juthassanak érvényre. Távol minden pártNeptum papnőjének ily inyenez dolgok — kölcsrontó tartalmú könyvgyűjteményeknek! száma, valamint intensiv tekintetben is, a ságát, melyért Reberics tantestületi képvi színezettől, kizárva minden személyeskedést,
legalább hivatásának gyakorlása közben — És mily hatása lenne később, ha a könyv mennyiben az ipari, szellemi és művészi selő köszönetét szavazott. Hasonló méltatást az egyedüli czél: mindenkor és mindenütt
nem jutnak osztályrészéül.
tár meger ősödve valóban komoly férfiaknak téren minden a mi a kiválóságra igényt tart. tanúsított Majorossy főjegyző is, azonban a megye javát, a megye fölvirágoztatását
S mind ennek daczára is jobb sorsuk is segítségül szolgálhatna !
Budapesten központosul össze. De csak is daczára mindeme jóakaratnak, az ügy még előmozdítani. S ez oly nemes czél, a mely
van mint a hébéknek, kiket a vendéglős
Lehetetlen, sőt az egyes helyi viszonyok Budapesten, a vidéki nagyobb városok nem sem nyert oly elintézést, melyre bizton előtt mindenki kalapot emelhet s azt hiszbármely perezben elcsaphat, mi meg is tör ismerete nélkül igaztalan is volna, ha mi fejlődnek arányosan a főváros haladásával, számítani lehetett az előzmények után. 8zük, hogy nemcsak szép. jó és nemes
ténik mindannyiszor, ahányszor a napi innen a központból általános jellegű taná sőt nem csalódunk talán, ha azt hisszük, Hosszabb eszmecsere fejlődött ki s a jóaka cselekedetet müvei az, a ki ezen czél sikeres
bevétel soványul üt ki s nem csaltak elég csókát akarnánk adni a vidéki kaszinók hogy ez által, hogy mindaz a mi csak né- rat a sok „ha“ és „ha" felülkerekedésével előmozdításán fáradozik, de egyszersmind
sárgarigót lépre. Mig ezek se fizetést, se könyvtárainak kezelésére és gyarapítására mikép kiválik Budapestre tódul, a vidék léket kapott, melyet befoltozni a közgyűlés elodázhatatlan hazafiui kötelességet teljesít,
ellátást nem kapnak, hanem a vendég jóté nézve. Nem is akarjuk. Mi csak arra kérjük érzékeny s nem hamar pótolható vesztesé leszen hivatva. Ugyanis meleg pártolás mert a haza méltán elvárja s megköveteli
konyságára s ama vékony jutalékra utalvák. önöket, hogy ne hanyagolják el a közkönyv geket szenved. Súlyossá teszi ez állapotot, mellett határoztatott a kérvénynek a köz polgáraitól, hogy a nemzeti nagy munkában
mely nekik a vendégre rátukmált pohár tárakat,mint eddig hazánkban legtöbb helyen- s az adott feltételek mellett lehető haladást gyűléshez leendő áttétele. Mi nem akarunk a haza sorsának intézésében otthon is a
a megyei
sör vagy bor után jár : a szodaliszknak nem tö rté n t; igyekezzenek évről évre minél is megakasztja társadalmunk szervezetlen előre is pálezát törni az iskolaszék jóindu s z ü k e b b h á z t a r t á s b a n
ily szomorú az élete. Neki nem is kell nagyobb összeget fordítani annak czéljára sége, az osztályoknak egymástól való izo lata fölött és készek vagyunk inkább életben is vasszorgalmu s jóindulatú tevé
faragatlan emberektől mindenféle goromba és mindenek felett művelt tagtársaink láltsága. a mi az együttműködést bizonyos feltenni, hogy a kérvényt a közgyűléshez kenységet fejtsen ki.
ságot eltűrni, abban a reményben, hogy véleményét meghallgatva ne bízzák a meg szebb czélok érdekében lehetlenné teszi. S nem végleges elsimítás s ad acta tétel végett
— A pécsi kiállítás alakuló ülésa
majd dús borravaló lesz érte jutalma : ő rendeléseket többé kevésbé a véletlenre; azért ha nem is egyenesen visszaesést, bizo teszik át, hanem inkább azon következetes Szerdán délután 3 órakor volt a rendezendő
női méltóságát is megőrizheti. A női becsület különsen vegyék bírálat alá a regény for nyos tekintetben stagnatiót tapasztalunk a és tapintatos előrelátás szempontjából, hogy kiállítás nagybizoAságának első alakuló
e lealacsonyitása a vendéglősöknek válik dításokat, melyek két évtized óta irodal nagyobb vidéki városokban, melyben az nem óhajtana az iskolaszék költséggel járó gyűlése a városház nagytermében. A meg
szégyenére s valóban ideje volna már, hogy munkban valóságos szemétdombot képeznek, anyagiakon túl szellemi mozgalmat, művé határozatok hozatalába belebocsátkozni, ha hívottak szép számmal gyűltek egvj*a pinezérnők gazdáiktól rendes fizetést kap a melyben az igaz gyöngyöt csak szakértő szi, irodalmi műipari tekintetben hiába ke az még oly szükséges és szent kötelességgel Nádossy Kálmán előadva a kiállítás ezéÍját
janak, s ne legyenek mintegy hivatalosan fedezheti fel. Ne feledjék önök, hogy a tár resünk. Hiszen a vidéki színészetnek állapota párosult méltányos érzet megvalósításának és vázolva annak keresztülviteli módjait,
az erkölcstelenségre kényszerítve. Mily egé saskörök könyvtárainak nemzeti missziója sohasem volt oly súlyos mint az utóbbi folyománya, ha arra esetleg a közgyűlési alapját, megnyitotta az ülést. Dr. ZáraV
szen máskép áll a dolog Bajor , Szász- vagy van; a legtöbb ifjú innen nyerni a lelkese években. Még ott is, a hol az állandó szín bizottsági tagok hozzájárulását tekintve a Károly az előkészítő bizottság titkára föl;
Osztrákorszában ; ott a pinezérnők határo dést vagy a mérget és a legtöbb nő, a házak vannak sem képes tartósaikban gyö fennforgó viszonyokat — nem nyerhetné olvasta az elkészített szervezési és személyi
zott bérszerződésben állanak gazdáikkal, s jövő nemzedék nevelői, a kaszinók regényei keret verni a vidéki színészet, nem pártolja ki. Mi ugyhiszszük nem csalódunk, hogy a tervezetet, mely felöleli magában a kiállíts*
erkölcsileg is jobbak. A savanyuvizes hölgy nek hatása szerint alkotja meg a társas élet azt senki, s nem találnak eszközt a mely- város intelligens köztörvényhatóságának czélját, minőségét, helvét, idejét, tartamát,
nem kénytelen pompás ruhában pávázni hangulatát; ne feledjük, hogy a jövő nem lyel e pártolást előidézni lehetne.
fentkölt8zellemü nemes gondolkozása dia a beküldendő tárgyak nemeit s azokra
mint a pinezérnő, az ő öltözete egyszerű, zedék, mely a könyvek nagy hatásáról már
Tárlataink nincsenek; közkönyvtáraink dalra segíti a kö/óhajnak megvalósulását s vonatkozó egyéb tudnivalókat, a kiállító*
de ez igénytelen ruha sokkal kedvesebb tiszta fogalommal fog bírni, önöket teszi nincsenek, egyszóval mindent nélkülöznünk nem engedi, hogy az egykor értelmes és által fizetendő térdijakat stb. Dr. Szeredv 11
nekem, mint a bűn ragyogó diszöltönye.
felelőssé vidékük műveltségének más álla kell, a mi a legmagasabb szellemi mozgalom erkölcsös anyák nevelésére és oktatására szervezet kinyomatását és széles körben
potáért és az örök működését fogják meg nak lendületet adna.
egyedül hivatott tényezők, a cőtanitók való terjesztését indítványozta, hogy • ***
ni, hogy csak az az ember lehet valóban
független, a ki rendezett anyagi viszonyok
közt él. Ez már magában elegendő ok arra,
hogy óvakodjunk a materiális tehetségein
ket meghaladó
fényűzéstől s okszerű
berendezéssel példát adjunk az alsóbb tár
sadalmi köröknek.
S. K.

szeptember 17-én.
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jlliumi szándékozok a kiállítás bizottság- tember k6 19-től; — az A ran v W v N aiv
Budapesti H rlap. Hogy a magyar “. ajtó az utóbbi
— Uj plébánia. Rácz-Töttös fiók egyház
— Tériké leányom ird te. Már én nem
« » "W
kuau"aeí? tájékozhassák Szkókó, alsó és felső Gyukés K i S - r Ws község 1888.^ január 1-vel a német bólyi évtik a la tt hova fejlődő't, annak legszenibe.'/.oköbb
•* * * ■ Z*'*y niegnyugtatulag hozta tu-1 és nagy P„ icsiz.na. U m C Á b K v á ro m Gesi anyaegyháztól külön szakadva, önálló plé bizou yili-ka a „Budapesti H ilrap '. Magyarország legter- jól látok . . . .
A szerződés megköttetett és a Krautjedtebb, legkedveltebb újsága, mely naponkint im már
Jjffiasul. hogy ez mar a szervezőbizottság | tenyés, Bánom, Czirék Pkis és Nagy Meszes
bániává alakul. Templomot már 1870-ben
példányban jelen tik meg, am ennyit eddig nem wurst családnál ki sem volt boldogabb e
.„nkaprograiMBjaba tartozván, az a szer-; Diós, a barom UaindLl Kismélyfolyy kU épített magának a község, a plébánia ház annyi
m utatott fül nálunk egye.tleu egy magyar lap sem ;
vezetet prospektus alakjaban kifogja nyo-lés nagy Posta völgy, végül megveri fsn y u építése pedig a lefolyt héten érte befejezését. jele ez a müveit magyar közönség oly mérvű bizalm á napon.
Egy fél óra múlva, az egész utcza
nak. a minővel sajtónknak még egy orgánuma sem d i
szétküldi. (gáti Konidi dűlőben „‘e p te m S h ó s K ! l
fsussig borkereskedő a pénzbeli a la p o t___ engedélyeztetik. Uportó (portugizi) szőlő a A község a plébános javadalmazására évi csekedett. A „Budapesti ^Hírlap** p rog ram m ját: magyzr beszélte, ho y egy milliomos költözködött a
1200
frtot
stipulált
készpénzben.
szellemben
működni
a
niagyaiságért,
fényesen
igazolta
postatisztékhez
ki halálosan beleszeretett a
látja az előlegez költségek fedezésére, mire ■*15*** határidő előtt is szedhető, mely
partkulönbség nélkül. A lap vezér Tenke kisasszonyba.
yádossy kijelentette, hogy az előkészítő körülmény azonban a rendőrkapitányi hivatal
— Derűre
ború. Érdekes dologról cazik olvasóközönség,
k e i m indig a közvéleményt fejezik k i függetlenül
Az irigység és kíváncsiság majd meg
bizottság megtette a lépéseket, hogy az ban előzetesen bejelentendő. A rendőrkapi tudósítják lapunkat. A képviselö-válaszstás és nyílta n ; tarcza és szépirodalmi rovatai becses »
előlegez költségekre fedezetet teremtsen tány ezen rendelete ellen vétő szőlősgazdák folyamán ugyanis a sásdi járásban ki lett érdekes olvasmányok egész tömegei adjak ; a napi esi ölte a szomszédokat. Délután nem győzte
menyekről
pedig
úgy
a
szerkesztőség
belső
tagjai
m
int
Krautwurstné
fogadni a vendégeit. Csapott
jgj- Pécs városa a gazdasági egyesület, a a hivatkozott szabályrendelet 30. g-ának adva a parancsolat, de nem violaszin pecsét
dolgozótársak munkája á ltal oly gyors, hű és is olyan ozsonnát a 120 írtból, hogy no . . .
.1kos függetlenségi külső
teresk. és iparkamara megígérték anyagi rendelkezéséhez képest 2—50 frt terjedhető alatt, hogy Czirer
kim erítve érte.- ítésekkel szolgai, m int Magyarországon
Persze a kávénál csak az uj lakóról
párti képviselőjelölt ellen minden eszközzel egyetlen más lap sem. Ügy a haza vidékein, m int az
támogatásukat. A kiállítás többi költségeire pénzbüntetésben tognak marasztaltatni.
kell korteskedni. Különösen a községi egész külfö ld nagyvárosaiban 8<jat tudósítói vannak, beszéltek.
, kiáilitás bevételei, a térdijak, a belépti
a
k
ik
minden
nap
távira
tokban
közük
a
Budapesti
Szüreti
ünnepély.
A
„Pécsi
Dal
koszorú
Találgatták,
hogy kicsoda, micsoda?
jegyzők
bízattak
meg,
hogy
csak
folyjon
Jj,ak stb. ennél fogva a kellő alap megvan.
H irlap "-pal a nevezete.ebb eseményeket. E naponkint Egyik másik még azt is megkoczkáztatta,
Ízért fölhívta a gyűlést, vájjon határozza e dal- és tánczczal egybekötött ünnepélyt tart bor a korcsmákban. A jegyzők kővettek is oly
bő
és
érdekes
tartalommal
megjelenő
lap
kedve:
hogy a kiáilitás megtartassák ? A gyűlés október hó 2 án mire nézve a meghívók már a parancsot. De most jön a java. A mér vendége lehel miuden magyar háznak és szívesen lá t hogy talán namis pénzt csinál, hogy annyi
általános helyesléssel felelt a kérdésre. a napokban szétküldetnek. A 70-es évek sékelt ellenzéki jelölt Radócsay Sándor fő hatja minőén csalad is, meri a szerkesztőségnek gond a bankója. — Húsz forintot egy ilyen kis
van rá, hogy a „Budapesti H írla p 1* m indig a jó íz szobáért!! Nagy pénz ez . . . valami bi
Több oldalról oly tartalm a fölszólalások elején egyszer Pécsett rendezett ily nemű szolgabíró megbukott. A választási zajok ja
szolgája. Rendkívüli elterjedése m ellett rendkívüli béje van a dolognak — szólt Hajósné.
történtek, hogy a kiállítás anyagi garan- ünnepély még most is sokaknak élénk elnémultak, de megmaradott a sok kifizetet lést
olcsósága
is negyedeveukint csak 3 f r t 50 kr.
— Hát beleszeretett a Terikébe ennyi
vziáját teljesen preczidirozva nem látják s emlékében van igy remélhető, hogy e rit len számla a korcsmák lián. Az jegyzők föl Budapesti H írlap megérdemli, hogy eddigi nagy sikere
ka
mulatság
mind
látogatottság
mind
szólították Radocsayt. hogy az o érdeké még jobban fokozódjék és maradjon minden magyar az egész. Szerelmes ember . nem sajnálja a
így a deüczit eshetősége
w merül fö_l: vájjon
,_ M _
közönség
kedveli
cxe
Az
előfizetések
vidékről
legczélsiker
tekintetében
ritkítani
fogjapárjat.
pénzt.
Nem biz a . . úgy e szomszédasszony
ben
tettek
megrendelést
a
korcsmákban,
miből födöztetik az. Erre nézve Záray titkár
postaulalvanynyal eszközölhetek következő
— Istenem, csak már látnám, mondá
— A phylloxera. A pbylloxeiát vizsgáló tehát fizesse ki a számlákat. Radócsay erre szerübben
körülményesen kifejti, miszerint a deüczit
ozim a la tt: A „Budapesti Hírlap kiadóhivatalának,
Fánika, a házikisasszony legjobb barátnéja.
előre is ki van zárva. A kiállítás oly ala- kiküldöttek legújabban a követkbzö szőlős azt teleli, hogy a ki megbízta őket erre, IV kerület, kalap utcza 16 szám.
— Ugyan mond csak, milyen, szőke ? barna
pokou indul meg, melyek minden szubvencziót, gazdák szőlőiben találtak phylloxerát: attól kérjék. A jegyzők közül némelyik 2.
. . magas . . .
700
írtig
úszik
kocsmai
adósságban
—
vagy különös anyagi támogatást nélkülöz Viasits M. Maruska (Póstavölgy), öreg
másért.
Nem
merik
fölszólítani
azt
a
nagy
Marits
András
(Póstavölgy)
Hajnal
Pál
Másnap délelőtt olyan népes volt a
nek . de ép ezért úgy kellett tervezni a
Irodalom.
Mogyoró utcza, mintha küvetválssztás volna
dolgot miszerint a kiáilitás minden körül (Rigoder), Dunagnzhajózási társaság (Lám megyei matadort a kiegyenlítésre, a ki őket a
készülőben.
G ró f Benyovszky M óricz életrajza, saját emlékmények között megteremthesse a szükséges pás), Schmidt Mátyás (Kis Póstavölgy) és korteskedésre fölhívta. Most hát a jegyzők
ta i és útleírásai. Képekkel, térképekkel, autograpMinden ablak, minden kapu megtelt
födözetet. Így pl. a kiállítás egész területe Didovácz György (Basamalom.) — dél hadd fizessenek másért, máskor majd nem ira
hokkal stli. 2-ik füzet Életrajz. Ir ta Jókai Mór. Ára kiváncsi alakokkal.
ütik
orrukat
olyan
dologba,
mely
hozzá
után
a
pbylloxerabizottság
üléstjtartott,mely
ingyen all rendelkezésre, építeni alig kell,
40 k r K iad ja Ráth Mór Budapesten.
— Jön az uj lakó! — hangzott nagy
mert a kiáilitás területén már vannak en tárgyalás alá vették a phylloxera elle juk nem tartozik.
Teljes ülési döntvények, melyek a magyar k ir.
•pillétek. A gyermek kert helyisége és a ni védekezés tárgyában hozandó szabályren
— Az iparostanonezok iskoláztatása. A curia k ir ítélőtábla és a magyar k ir p. ü. közig, bíró sokára
ság
által
hozattak
s
1881
1885
évek
folyamán
hite
És föltűnt a láthatáron tíz hordár, és
tornacsarnok ingyen engedtetett át, a színkört deletet, melyet a megszerkesztésére kiküldöt próbaidőre
felfogadott
iparostanonezok lesíttettek. — A ra : fűzve 40 k r., kötve 60 kr. K iad ja:
egy ur.
csekély összegért kapják meg. Így hát a teken kívül a pécsi szőlősgazdák egyesülete iskoláztatása ügyében a kereskedelemügyi Ráth Mór Budapesten
is
előzetesen
megbeszélés
tárgyává
tett.
Az
egyik hordár egy nagy targonczát
miniszter a következő határozatot hozta : A
hová a kiállító leleszi a kiállítandó tárgyát,
A kereskedelm i levelezés I ézikönyve Irta Jóuis
— Erdoori szakvizsga Pécsett, a földmi- próbaidőre felfogadott iparostanonezok is János, a poszoni keresk akadémia igazgatója. I. rész : tolt maga előtt, a többi pedig egy-egy
az a hely nem pénzt követel, de pénzt hoz;
1887. K iad ja Stam|>fei Károly, k ir. udvari és akad. faládát czipelt.
költség tehát nincs. Költség csak az irodai velési. ipar és kereskedelmi minisztérium koláztatása ügyében azon körülmény, hogy könyvkereskedő
— A ra fűzve : 2 fr t 80 kr. — Vászon— Mi lehet a különböző nagyságú
szervezésnél fordul elő a nyomtatványokra rendelete folytán az erdőöri szakvizsga f. az ipartörvény 61. $-a értelmében a tanon- kötésben : 3 fr t 40 kr. — Ezen kitnuöen összeállított
ládákba!?! ezt szerette volna tudni mind.
■gyéb efféle dolgokra. Erre pedig van évi október 10-én és az erre következő ezok fölvétele alkalmával kötött szerződésben szakkönyvtárt az érdeklődök figyelmébe ajáljuk.
Egyhamar azonban nem lett kielégítve
A magy váltó törvény tankönyve Tekin tettel a/,
már 5000 forint, a mi bőségesen elég. A napokon fog megtartatni a vármegye próbaidő lett-e megállapítva vagy nem,
váltó-rendszabályra, kereskedelmi iskolák hasz kíváncsiságuk.
már meglevő kiállítás egyéb költségei, házán. Azok. kik ezen szakvizsgát letenni mely utóbbi esetben az 58. §. rendelkezései általános
nálatára és magántanulásra Ir ta : dr. Hermán Sándor
A délutáni órákban egy zongorát is
melyek már nem oly nagyok, a kiáilitás óhajtják, kötelesek hites bizonyítványokkal lépnek érvénybe, az sem az iparost, sem a ügyvéd a sz.-fehérvári keresk. akadémiánál, a keresked.
váltójog tanára.
K ia d ta : Székesfehérvárott Klok- szállítottak a lakásba, minek nagyon meg
bevételeiből födöztetnek. Csak ilyen alapos fölszerelt folyamodványaikat a vizsgák tanonezot a 61., 62., 63., 64., 65., és 66A ján ljuk ezen gondos örült a szomszédság, számítva a jó zenére.
költségvetés garancziája mellett mert az székhelyére nézve illetékes kir. erdöfeliigyc S okban körülirt kötelezettség alól föl nem ner Ede A ra l tr t 50 kr.
figyelemmel összeállított munkát az érdeklődök figyel Kár volt igy sietniük.
menti, hanem az idézett szakaszok az mébe.
előkészítő bizottság is belefogni a dologba. lőhöz benyújtani.
Eltelt 4 —5 nap, Nánássy urat látni
Mindezek daczára Taussig még is úgy
Zene irodalom. Hoffer Károly székes- iparosra ép úgy. mint a tanonezra nézve
A rany iános hátrahagyott ira ta i és levelezése.
fölvétel napjától kezdve, nem csak a 3- füzet. Első időszak. A forradalom végéig 1845— 1849. sem lehetett. De hallani már jobban !
kívánta, hogy adakozás utján szereztessék egyházi énekes, ének-és zenetanár újabban
Naphosszait zongorája mellett ült és ská
kr. K iadja Ráth Mór Budapesten.
be az előleged költség s a maga részéről
zeneirás művelésével is foglalkozik. Csak próbaidő után válnak kötelezőkké. Az idé Á ra 4 0 Életemből
Igaz törtéuetek. — Örök emlékek — lázott.
szívesen hozzájárul 100 írttal, mit a gyűlés nemrégiben emlékeztünk meg Valentin Ká zett törvény 68. §-a csakis a tannnezszer- Humoros leírás.
Irta
Jókai Mór. 8-ik füzet. Á ra :
Csodálták türelmét.
éljenzéssel vett tudomásul. Ezután a szemé roly tía kiadásában megjelent két csinos zödés kötelező erejére nézve tűz ki batár 40 kr. K iad ja Ráth M Budapesten
Hatodik nap már hegedüczinczogás
Shakspere színmüvei F ord ítjá k többen. Beveze
lyi szervezet olvastatott fői s ennek alapján zenemüvéről, (Népfölkelési induló és Leány- időt azon czélból, hogy ha a szerződésben
ellátta Csiky Gergely. Ezen, közel 600 illuszt- zavarta föl Krautwurstnét. Reggeli öt óra
a kiáilitás elnökének a gyűlés egyhangúlag sziv mazurka), s már ismét két újabb állapított vagy az ezen szakaszban kitűzött tésekkel
ráczióval elláto tt m iiből niegjelont a 9-ik füzet : Romeo volt.
megválasztotta Nádossy Kálmánt, másodéi darabnak rövid idő múlva való kiadását határidő alatt akár az iparos, akár
és Júlia folytatásával. Á ra : 40 kr. Ráth Mórnál Bpest.
A testes hölgy csak most akarta reg
nőknek Aidinger János polgármestert, alel- jelezhetjük. Az egyik a „Szegfű", a Imásik tanoncz vagy ennek szülői, illetőleg gyám
D im itri Rudin Punin és Rahurin Heléna. Irta
tett tapasztalatok folytán a tanszer Tnrgenjev Iván Negyedik füzet. Á ra : 60 kr. Kiadja geli álmait kezdeni és ez, zenekisélettel nem
nüköknek Ráth Mátyást és Csepreghi egy mazurka. A „Népfölkelési iiululó“-t és
igen
tetszett
neki. Duzzogott is. De Tériké
Ráth
Mór
Buda;
esten.
Schapringer Joaebimot, titkárnak dr. Záray
„Szegfű"t már a népzenészek bemutatták ződésben felbontani kívánja, ez minden
elragadtatva susogá : ..Minő zseni** !
Károlyt ; a pénztárnok megválasztása a
közönségnek, s általános tetszésre talál károsítás vagy más nehézség nélkül tehes
Mintha áthallatszott volna e hang ;
Ezekből önként következik az. hogy
központi választmány hatásköréhez tartozik. tak. Rövid idő múlva Hoffer darabjait a
heakarta mutatni zseniálitását.
azon iparos, 'a ki tanonczának felvételétől
Csarnok.
Nidossy elnök tudomásra hozta, hogy a katona-zenekar is fogja játszani.
Hegedű után megszólalt a klarinét,
kezdve az idézett 61 — 65. ij-okban előirt
küzp. választmány a tervezetet megvitatja,
Jo lesz óvakodni. A napokban váró
A z uj lakó.
kesergett a czitera, pengett a czimhalom.
azt kinyomtaatja s szétküldi, aztán hivatik sunk egy előkelő házához bement egy kötelességeit teljesíteni elmulasztja, vagy
Rajz.
Délután megnyílt a többi láda is és meg
issze a nagy bizottság, mely sanctionálni tisztességes ruházatú, középkorú zsidó atyafi azok ellen vét, ez által a törvény 157.
szólalt a havasi kürt, sivitott a trombita és
I r t a : Kempfné Boostyani Irm a.
fogja a tervezetet.
azon neszszel, hogy ő neki kiválóan bizalmas, ának a) pontja értelmében büntetendő el
éjfél felé pergett a dob.
járást
követ
el.
A
Krautwurat
család
kétségbe
van
esve
— Tűzoltó ügy. Az önkéntes tűzoltóság •sak négy szem között elmondható beszél„Ez már nem zenekedvelő, ez már
bankett. A lapunkban kellő vilá Három hó óta üres a kiadó szoba. Nincs, zenebolond** hangzott minden oldalról.
parancsnokai gyűlést tartottak a héten, Igetése volna a ház asszonyával. Ez nem
hogy megbeszéljék azon legszükségesebb ! tudta elgondolni, hogy mi lehet az a bi gitásha helyezett s a tiszta valóságnak szobaúr! Minő egyszerű mondat és minő
„Ki kell dobni** zúgták. Hiszen még
borzasztóan hangzik azok fülében kiknek
intézkedéseket, melyeket a város hatósága j zalmas szó, mikor ö nem is látta soha ezt megfelelő tényállását a szóban forgó hanketéjjel is alig pihen egy órát.
egész
lakliérét
az
illető
szobaur
van
hivatva
nek
néhány
szivén
talált
s
a
vámolás
nemes
tói a tüzoltó-iigy és a város vagyonbizton- az embert. De hát az illedelem megkívánja,
Interpellálták a művészt. De ő eré
fizetni.
ága érdekében a város hatóságától megkö ! hogy az ily kérelemnek eleget tegyünk. A mesterségéből élő molnár, felsőbb utasításra
Es ha a szobaur még a kisasszony lyesen kijelentette, hogy szobájában azt
vetetnek. Tudvalevőleg az önkéntes tűzoltóság j nö bevezeti a szobába az embert, ki is letagadni próbálta a „Mohács és Vidéke" udvarlója is ! Mennyi előny ! Elkíséri a tesz amit akar. Nem azért tizet 2<» frtot,
újjáalakulásakor a tűzoltó-szerek a lehető (azonnal egy csomagot kezd kibontani — •zimü lapban, de ezt akképen cselekedték, „Rézharang" egylet estélyére, eltánezolja hogy csak aludjék benne. Mit volt mit
legrosszabb karban találtattak. A P o r . 1egy nagy kendő volt benne, melyet (állítólag) hogy a nyilatkozat magva, lapunk közle vele a második négyest, limonádét, gazeuset tenni ? Felmondtak neki. lijah, de szerzőliszok és rozsda összeette az eszközöket, egy úri családtól hozott ide, hogy reá ményét megerősíteni látszik. Ezen méltatott ajánl, kidrukkol egy hatos kapupénzt, a désszerüleg csak 6 hó múlva költözködhetett
ítgvnehezen megtisztogatták, összetoldották j „kölcsön" pénzt kapjon) még pedig 30 irtot, esetből r ’folyól.tg jövő számunkban majd mamát karonfogva vezeti a lépcsőn stb.
el. Most sült ki nagylelkűsége, a 120 írttal
foldották a még valahogy használható | A kamat, melyet Ígért nagy volt. Ha pedig elmondunk egyetmást a — m o h á c s i
Aztán a közeliét a sziveket is közelebb csak önmagát akarta biztosítani.
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tárgyakat s megkezdték működésüket egy hónap múlva a kendő ki nem váltatnék.
Gyűlölte is Krautwurstné e csalárd
hozza. A megszokás nem egyszer rávitt
Azonban a hamarosan fölmerült tüzesetek hát akkor itt marad. A kendőnek értéke az
— Öngyilkosság. Járányi Árpád 19
fiatal embert a házasságra A szatócs leányát ságért. Hát még mikor neki is felmondott
alkalmával bebizonyult a tüzoltószerek ember szerint 50 arany. Még azt is meg pécsi születésű iparossegéd Budapesten az Krancsó Málit is a szobaur vezeti oltárhoz. a háziúr, miért fogadott ilyen muzsikus
elégtelensége. A meglévő szivattyúk közül jegyezte emberünk, hogy nem akarta zálog ősz utcza 3. számú házban széngázzal megPedig Krautwurstné leánya, a kis urat lakóul. A nagy öröm után bánat.
kettő használható: már periig egy házba vinni, inkább az ő általa oly tisztelt mérgezte magát. A szerenrsétlen fiatal ember Tériké igaz, hogy csak 28 éves, de szebb
A Mogyoró-utcza lakói pedig öt hó
nagyobb tűzesetnél két szivattyú elenyésző úrnőhöz hozta. A nő mindjárt gondola jómódú családból származott. Atyja Pécsett is, jobb is Málikánál. Olyan gömbölyű, alatt mind idegessé lettek. A sok zenebona
hogy
valami
furi’
a
ngnak
kell
itt
lenni.
lég csekély. A tömlők nagyobbrészt lyuka
városi pénztári ellenőr volt: azonban szülei kövér, piros pozsgás, mint egy jómódú hen- egészen kihozta őket a sodrukból. Az egész
: s ha csak lajtban nem hordják a vizet, De azért Ígért egy összeget, nem ugyan már évek előtt elhaltak. Gyámja egy egy tesné. Pedig milyen keve. et eszik, mennyi utcza csak „bolond muzsikusnak hívta az
szivattyú a magaerejével nem szívhat 30 frtot. hanem csak 20 at. Emberünk erre osztályt járatott vele 9 aztán beadta egy eczetet iszik, de mind nem használ. Legfel uj lakót, kinek a gyerkőezök elég borsot
elegendő vizet magába a víztartókból. Az azt felelte, hogy neki 30 írtnál kisebb raézeskalác908boz A fiatal embernek azonban jebb pattanásai nőnek nagyobbra.
törtek az orra alá. de őt meg nem változönkénytes tűzoltók számot vetettek maguk összeget felvenni a kendőre nem engedték nem volt kedve a mesterségéhez : tanulni
Tériké kisasszony is eleget busult a tatá semmi és csak büszkén, elégülten ke
ka!. ,i fenforgó körülményekkel s elhatároz meg az illetők, hanem majd előbb engedélyt akart s mestersége mellett is folyton a lakó hiánya miatt, ő maga ragasztotta a zelte ezután is a zongorát. hegedűt,
ták, hogy a város tanácsához egy kérelmet kér. Félóra múlva ismét eljött az ember s a könyveket bújta és irkálgatott. Legutóbb kapura a ezédulát, hogy: „Egy csinosan klarinétot, ezimbalmot, kürtöt és dobot.
fővárosban Ludvigh mézeskalácsosnál bútorozott szoba kiadó, földszint 3. szám . Évente kétszer költözködik és maholnap
terjesztenek, melyben fölsorolva a hiányokat örömmel mondotta, hogy kivitte, miszerint
alig lesz utcza, melyben nem lakott volna.
zükséges újításokra és berendezésekre 20 frt kölcsönt is vehet föl reá. A no erre dolgozott s az ösz-uteza 3. szánni házban
Még meg sem nézték.
bizonyos összeg raegszavaztatását k érik ; azt mondot a, hogy- meggondolja magát : egy kis bútorozott külön bejáratú szobában
A második hónapban már ritkított Vigasztalja azonban az a gondolat, hogy
évente nagyobbodik a város és ő nem marad
egyúttal kijelentvén, hogy’ csak az elöter jöjjön el tehát délután ; a kendőt azonban lakott. E mellett gyenge, beteges testalkatú betűvel Íratott melléje: „igen olcsón.**
jesztett föltételek mellett hajlandók tovább hagyja itt. Az ember engedett a kérésnek. volt. A napokban az első sorozásnál végleg
Mig a harmadik hónapban ötször alá lakás nélkül és igy átzenélheti az életet.
is megmaradni az intézmény kebelében, A nő, hogy biztos tudomást szerezzen arról, alkalmatlannak nyilvánították, ami a sorsával húzva diszlett a ezédulán : b á r mi l y á r o n
vájjon
mit
ér
meg
valóban
a
kendő,
elkülamúgy
is
elégedetlen
fiatal
embert
annyira
ellenkező esetben pedig visszalépnek. Tagad
k i a d ó.
hatatlan, hogy újításokra, újabb beszerzé dötte a zálogházba, hogy ott váljon mit elkeseiitette, hogy tegnap este 11 óra után
Közgazdaság
A sarki hordár, házmester, mosónő,
eekre nagy szükség van . de az Í6 bizonyos, adnának érte. A zálogházban csak b á r o m szobájába bezárkózott, kályháját megrakta mind halászta a szobaurat, persze kiába.
A
g
y
ü
m
ö lc s te rm e lő k fig y e lm é b e
hogy túlságos költségeket nem lehet a város frtot igéitek. A zálogházba ha csak enny-it szénnel, a tetejét levette s lefeküdt Krautwurstné kétséglieesése nŐttön nőtt. De
kongó kasszájából kierőszakolni. Csak türe igéinek, hát akkor értéke 10—12 frt lehet, azzal a szándékkal, hogy magát megmérgezze. türelem . . . szobaurat terem.
Időleges gyiimüleskiállitás (gyümölcs
lem. Lassan, lassan kell a beszerzéseket így akarta becsapni emberünk az ő általa El is érte ezé Íját, mert midőn reggel rátörték
Végre felviradt a dicső nap hajnala. vásár) 1887. évi október havában.
eszközölni; mert hiszen ha egyszerre 4 —500q annyira tisztelt úrnőt a kendővel, melynek az ajtót, már meg volt halva. Holttestét
A budapesti kereskedelmi muzeum,
Nagv ölömmel ront be Tériké kisaszfrt kiadást követelnek tűzoltóink, akkor minőségét alig lehetett fölismerni, oly kitü bevitték a Rókus halottas házába.
szony egy reggel mamájához, ki éppen helyiségeinek (nagy iparesarnok) időleges
nőén
volt
utánozva.
Azonban
nem
lehetett,
bizon jobban megijed a polgárság, mintha
— Őszinte szó magyar háziasszonyainkhoz. fésülködött, hogy egy ur akarja a szobát kiállítások számára föntartott részében gyűegy két szalmás viskó ég le. Hisszük, hogy mert a nő délután azt mondotta, az embernek, Az utóbbi időben többször volt szó a lapok megnézni.
möleskiállitást, illetve gyümölcsvásárt ren
áros köztörvényhatósága méltányolni hogy nem ád reá semmit. Emberünk lehor- ban a hazai pótkávéipar föllendüléséről.
Az örvendetes esemény annyira kihozta dez, mely f. évi október hó első napjaiban
lógja az önkénytes tűzoltók kérelmét s a gasztott orral távozott. Jó lesz tehát óva El volt mondva, hogy pótkávéért még a Krautwurstnét sodrából, hogy teljesen meg m^gnyittatik és ugyan e hó 31 én bezáratik.
legszükségesebbekre meg is hozza az áldoza kodni, nehogy véletlenségbóíl valaki becsa múlt évben is két millió forint magyar pénz feledkezve nem épen bájos pongyolájáról,
E gyümölcsvásár czélja :
pódjék. Nem is legrosszabb üzlet. Ha napon vándorolt ki a külföldre. Hogy e nagy sietett az ismeretlen elé.
tot. Kívánatos hogy úgy is legyen.
a közönséget Magyarország téli gyiiként
csak
egy
házban
tud
fölvenni
imitált
mölcsfájaival
és beszerzési forrásaival meg
— Isten hozta uram, szólt nyájas
nemzeti gazdasági karnak eleje vétessék, több
— Uj hittanito A városi polgári leány
iskolában megürült hittanitói állomásra az selyemkendőre, melynek értéke 10 —12 frt, magyar gyártmányt vegyenek gazdaszonya- mosolylyal. Tessék belépni a szoba gyönyörű, ismertetni, a hazai gyümölcs kelendőségét
20—
30
frtot,
hát
urasan
megélhet.
Jó
lesz
ink ? Bármelyik
magyar gyártmány tiszta, világos, tágas. Nincs benne semmi előmozdítani és annak uj piaczokat szerezni.
iskolaszék pályázatot hirdetett s a múlt
A kiáilitás tá rg y a i:
jobb,
mint a legjobb
külföldiek A néven nevezendő bogár. Az ágy nagy, széles,
szombati iskolaszéki ülésen azt be is tó •ötté. tehát óvakodni!
—
Uj
tanítóAz
ipar
és
kereskedelmi
alma, körte, birs, lasponya stb .;
magyar pótkávé-gyárosoknak nincs okuk ketten is elférnek benne.
pályázók voltak dr. Rézbányái József
dió, mogyoró, mandula és gesztenye;
Tériké elpirult, az idegen mosolygott.
•apnöveldei tanulmányi felügyelő és Neues iskolai bizottság Imre János rajztanár he egymásra agyarkodniok s ha még akad, ki
gyümölcsfák, gyümölcscsomagolási esz
Krautwurstné folytatá szóáradatját. A
lonor irgalmasrendii áldozár. Károly Ignác/, ly’ébe H o l l ó Zsigmond festőt választotta mikxturákról" és nyereséghajhászatról be
^peres-plébános Rézbányáit ajánlotta, hang meg 300 frt évi fizetéssel a buda külvárosi szél. az szükkeblüségében feledi, hogy ha kilátás gyönyörű kertre nyílik, a szomszéd közök. A muzeum igazgatósága kizárólag
gyakorlati
ezélokat tartván szem előtt,
ipariskolába
a
szabadkézi
rajz
tanítójául.
az összes magyar gyárosok test véri lég meg ság csendes . . .
súlyozván különösen kvalifikáczióját, Majo
— Mikor avatjak föl a székesegyházat? osztoznak az eddig külföldre vándorolt két
— Jó, jó, szólt a fiatal ember, de mi csupán oly gyümölcs beküldését óhajtja,
rossv Imre főjegyző Nemest ajánlá, kiemelve
mely minőségénél, vagv termelés menny’t"leg, hogy minden theologiát végzett pap Az építkezés mai előhaladottsága mellett millión még akkor is hasznukat látják ők az ára ?
. . . Húsz forint . . . . hebegé az gégénél fogva nagyban eladásra és kivitelre
az ország is. De az a kérdés is fölme
elegendő ismerettel bir a leányiskolái hit az elöleges megállapodás szerint 1888. év
nyarán
a
székesegyház
már
teljesen
elké
alkalmas.
Ennélfogva fölkéretnek a terme
rülhet : melyik hát a magyar pótkávék közt asszonyság.
elemzésre. Erre aztán a szavazás küvetkeAz idegen zsebébe nyúlt. Itt van 120 lők. hogy csak oly gyümölcsütt jelentsenek
*ett. Nemes Ili szavazatot kapott, Rézbányái szülhetne: mivel azonban — mint ez mo a legjobb ? Erre a feleletet már megadta a ío
10-et, s ekként N e m e s lett Rézbányái numentális épületeknél előfordulni szokott gyásztó közönség azzal, hogy aránylag rövid forint előlegesen hat hónapra. Kérek nyug be. melyből nagyobb készlet fölött rendel
ellenében polgári leányiskolái hitoktatónak — utólagosan némi pótlások szükségessége idő alatt bámulatosmértékbe a Lenekkávét ka tát és kötelezvényt, hogy hat hó a fÖlmon- keznek és a melyre nagyobb megrendelése
merülhet tol : úgy annak teljes befejezése és rolta föl, mely aroma és »z alkatrészek dási idő. Gyűlölöm a költözködést, sok a ket elfogadhatnak. A legkisebb mennyiség
választva.
ennek kapcsán ünnepélyes fölavatása 1889 ki kifogástalan minőség tekintetében jóval holmim és mindig törnek, rontanak valamit. mely beküldhető : almából, körtéből, birsal
~ A szüret. A rendőrkapitányi hivatal
mából 100 drb, a többi gyümölcsfajokból
év tavaszán van kilátásba helyezve.
fölülmúlja
versenytársait. A mi taná Különben nevem Nánássy Achill.
szőlőkben való rend megállapítása és a
Krautwurstné belesápadt, mikor annyi 10 kilo. Az igazgatóság további tülszólitá_ Adakozzunk !Az oszrói tüzkárosultak csunk tehát ez : vegyenek háziasszonya
ie&yrendőrség szervezése tárgyában alkotott
sáig az első küldemény amazoknál ne ha
szabályrendelet 29. ij-a értelmében köztiulo javára ezennel gyűjtést indítunk meg s az ink minden esetre magyar pótkávét, ha pénzt látott. Azt hitte álmodik.
— Uram . . . . susogá. igazat beszél ? ladjameg az 5000 darabot, az utóbbiaknál
Jjásra hozza folyó évi szüret megkezdése a adakozások sorát magunk részéről 3 írttal pedig a legjobb e nemű hazai gyártmányt
a 100 kilót. Kivételt képeznek oly gyűHaviboldogasszony. Makárhegy, Makára Íja, nyitjuk meg. Egy névtelen 6 Irtot küldött akarják, úgy kérjenek füszerkereskedőjiiktől Nem álmodom ? Ennyi pénz !
— De hisz annyi a lakbér egy fél mölcspéldányok. melyek hazai gyümölcsfaCsoronika, Rókás, Friebeisz, Kálvária, Tettye, be hozzánk, özv. Koller Lipótné 1 frtot Lenek kávét.
l
tenyésztők által a gyümölcsfákat veuni
évre, jó asszony. Csat* úja nyugtát
Csurgó, bálics és XisSakókó dűlőkben azep- volt szives adományozni.
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38-ik szám.

4344. SS. 1887.
óhajtó közönségnek hemntattatni szándékol
Köszönet nyilvánítás.
tatnak és a melyekből egyes példányok is
Árverési Hirdetmény.
A
lu
líro
tt
nem
mulaszthatom
el
a
legmélyebb
mintakép beküldhetők. Ez esetben az eladó
kösznuetemet
nyilvá nítani — pécsi lakos tekintetes
Pécs szab. kir. város tanácsának
gyümölcsfacsemeték száma közlendő. A be- Schwarz
Frigyes orvostudor árnak, k i nőmet ióbb évi
jelentés f évi Szept. 2()-áig eszközlendö. A be szenvedés után a legveszélyesebb anyaméh - bajb ó l: fenti sz. alatt kelt határozata folytán
jelentett g . ümölcs legkésőbb f. évi szeptember minden ntókövetkezmény nélkül a legsikerais ben ki- — ezennel közhírré teszem, miként a
hó 25-ig beküldendő. A gyümölcs kosarak gyóp yitotta.
lévő
m it a szenvedő emberiség javára nyilvánosságra Mindenszentek temploma mellett
ban vagy hordókbaa szállítandó. Minden hozniA kótelességmuek
tartom , s mindenkinek a 1<göszin- mintegy 1 */, hold régi temető térség
kosárba vagy hordóba a kiállító nevét, a téblien ajánlani bátorkodom.
/. évi kán-ember l-tüt kezdve ti egymás
gyümölcsfaj elnevezését és a darabszámot,
Somogyvár, 1887 szeptember 6-án.
után! évre —évi 120 II bérösszeg kivagy súlyt magában foglaló jegyzék csa
Bánasz János.
tolandó.
.Somogy vári néptanító. kiálltása mellett hivatalos helyiségem
A kiállítók vasúti igazolványt nyernek,
ben (Városház II emelet 33 ajtó)
melynek alapján a vasúti szállítási dij
folyó Szeptember hó JO án d. e. 9 óra
50° 0 nak elengedésére tarthatnak igényt.
kor tartandó zárt ajánlati tárgyalással
Térdíj nem fizetendő"; a szükséges átlványoegybekötött nyilvános árverés utján
kat és asztalokat a muzeum igazgatósága 947., vgr. 1887.
díjtalanul szolgáltatja ; hasonlókép a gyü
fog bérbe adatni.
mölcs kiállítására szolgáló tányérok is in
Felhivatnak a bérleni kívánók,
gyen bocsáttatnak a kiállító rendelkezésére.
miként a kikiálltási ár 10” „ ának meg
A muzeum által eszközölt eladások és megAlulirt kiküldött végrehajtó az 1881.
rendelések után 10° 0 jutalék fizetendő. A évi LX. t. ez. 102. ij-a értelmében ezzennel felelő bánatpénzzel ellátandó zárt aján
muzeum igazgatósága a beküldött gyümölcs közhírré teszi, hogy a pécsi kir. járásbíróság lataikat legkésőbb folyó hó I'J-én d. u.
hiraUdnál
elromlása esetében nem nyújthat ugyan 9083 87. számú végzése által
Kelemfi 5 óráig a jxdgánnesteri
kártérítést, mindazonáltal megteendi mind- Jánosné végrehajtató javára Kelemfi János nyújtsák be; avagy ily bánatpénzzel
azon intézkedéseket, melyek a gyümölcs cserkuti lakos ellen 140 írt tőke, ennek ellátva, a szóbeli árverésen jelenjenek
jókarban tartására szükségesek. Azon gyű- 1öö7. évi aug. hó 11. napjától számítandó
mülcs. mely a kiállítás betejeztéig el nem tj 0 ü kamatai és eddig összesen 5ö írt 50 kr. meg
A részletes feltétetek alulírottnál
adatott és a mely fölött a kiállító november perköltség követelés erejeig elrendelt kiéhó ő áig nem rendelkezett, elárvereztetni és ) iégitési végrehajtás alkalmával biróilag le- a délelőtti hivatalos órák alatt bár ki
a befolyó összeg 10°, „ levonásával a kiállító fogla.lt és lOtil írt 50 k n a becsült ta, 1 által megtekinthetők.
og. Bővebb t<-i- p4iinka kazán, 1 szekér, 1 kocsi, - db ló,
Pécs 1887 Szeptember 13 án
világositás és bejelentési ívek kaphatók a ^ db ökör, árpa és búzatermésből álló
JILLY Antal
kereskedelmi és iparkaumaranal.
ingóságok nyilvános árverésen eladatnak.
Városi tanácsos
Mely árverésnek a 9502 sz. kiküldést
1
F E R E I T C Z .
rendelő végzés folytán a helyszínén, vagyis i
laptulajdonos.
Cserkuton alperes lakasan leendő eszközlésére
K I s .1 II Z s K F,
VAKA1)V FERKXCZ 1887 ik ev szeptember ho 20. napjanak dél-;
felelős szerkesztő.
fömunkatárs.
után 3 oraja határidőül kitüzetik ea ahhoz)
A m agyar ipar
a venni szánékozók ezennel oly meg
Nyilt-ter. )
jegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett
ingóságok ezen árverésen az 1881. évi LX |
11- ez. 107. cj-a értelmében a legtöbbet igé
leginkább az bizonyítja, hogy oly
Köszönetnyilvánítás
dnek becsárun alul is eladatni lógnak.
elismert jóságu terméket képes
Mindaz oknak, k ik istenben boldogult szeretett
Az elárverezendő ingóságok vételára
rendtarsunk Lázik Ödönnek f. hó 16-án megtartott
létrehozni, mini a milyen a
. ■ ■i.lel forrt köosöaottkot nyíl
az 1881. évi LX. t. ez. 108. §-ban megálla
tűit jak
pított feltételek szerint lesz kifizetendő.
A pécsi irgalmas rendhaz tagjai
! Kelt Pécsett 1887 ik évi szept. hó 7 napján.
o . £
Klemmel* Ferencz
) Ezen rovat a la tt megjelent közleményekért nem
valla l felelőseget a s z e rk e s z tő ig
kir. bírósági végrehajtó.

Hirdetések.
Árverési hirdetmény.

életrevalóságát

Lenck-kav

Önkényt es ár ver és.
A va iszlói uradalom bérnöksége. a bérletnek 1'. évi október 1-én
íiinést* le lylán. a bérlemény területén létező összes gazdasági felszerelést

ökröket lo v a k a t k o c s ik a t, g é p e k e t m indennem ű g a zd as á g i e s z k ö z ö k e t stl>.

b p x á d i p - u j s z t á m ., 1 S S V
s z e p te m lo e i 2 0 - é n n

é v i

és következö n upjain tartandó nyilvános árverésen eladja,
.Miiül a venni szándékozók azzal értesittetnek, liogv az árverés alá í
bocsa it andó Iái •vak jegyzéké' E y e d y S á n d o r bérlő urnái G örcsönben betekinthetik.:

A b é rn ö k sé g .

mely illa! és az alkatrészek kifo
gástalan minősége tekintetében,
fö lü lm ú lja az összes, eddig ismeri
kávépótlékokat s nem drágább.mint
a legjobb külföldi pótkávék.
Lt n k k á v é kapható minden
füszerkereskedésben s a hol még
nem volna vagy a készlet elfogyott
volna, a t. közönség k ö v e t e l j e ,
mint M A G Y A R G Y Á R T M Á N Y T

Nagyban
Aliutak

Házeladás.

Óvás ! Betegek felkérétnek emlékezetökbe tarta n i, hogy caak a mi
eredeti készítményünk

6--' Pécsett a főuezában egy
emeletes ház, kerttel együtt,
azonnal eladandó. — Czim a
kiadóin vatalban megtud ható.

*

. Pain Expeller horgonynyala valódi.
Richter F. Ad. és társ

"w*

Rndolfstsdt és Bécs.

TÍTzlet a^CLegxi^rltás.
Ismételt felhívás, és a tisztelt közönség igényeinek megfelelhetése czéljából, egy e téren nem létezett

festék-, lak- é s e e se t-ra k tá ra t
állítottam fel, mely különösen dústarlalma

dörzsölt festék, olaj, keneze és lakok
által a nagyközönség nagy- és kicsinybeni szükségletére kényel
met és előnyt nyújt.
Üzleti helyiség Széchényité 10. z. a
Egyúttal bátorkodom szobafestés és mázolási üzletemet is a közön
ség figyelmébe ajanlani, hol a minták a legegyszerüebbtöl a legművészi
esebb kiállításig a lehető legjutányosabb ár mellett eszközöltetnek.
Mély tiszte lettel

i ± j . E -u .d .a .3 7 -. ej

Í5 3

ra-,

j

Széchényi'fo tér. Pécs baranyai központi takarékpénztári épület II. emelet.

H égi

Zongora

zongorák

kikölcsönzés

újakkal

vidékre is.

b ecseréltetn ek

Hazai és külföldi első zongora gyárak gyártmányait raktáron tartón
Hégi zongorák újra huroztatuak, bőiöztetnek és teljes használható karba helyeztetnek.
Hossza szárny zongorák rö vid stutz zongorákká átala kitatnak.

M T - Vétel reszletfizetesre is eszközölhető nalam.

LÉNK S. pö! ka végvára

Ajánlom gazdagon felszerelt zenemükere*kedés«met, melyben a világ és hazai zeneirodalom mindén j
rabja kapható. Kívánságra zenemüvek k ü ld e tn ik a házhoz megtekintésre díjta lanul és vidékre oakis a pota
költség megtérítése mellett.
Ok-só Zongora ládák miuden féle nagyságban kaphatok.

SOPRONBAN.
i u g y e u és b é r m e n t v e.

Valentin Károly fia
könyv- zenemű- és papir-kereskedése, Széchényi-tér, szinház-épiikJ
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Hirdetmény
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E lapkiadóhivatalában

®©
©© Pécsett, Jáiios-utcza 8. sz. a. ©©I
©©
©©
©©
©©
©
©
m igen
előnyös áron ©I
©©
vétetnek föl.
©

hirdetések

A várostól egy óra távol
ságra. egy felülcsapó

vízi malom
sziibüd kézből e l a d ó , vagy
azonnal b é r b e a cl a n cl ó.
Tudakozódhatni a kiadóhivtaunkban.

A Ü u n a - S z e k c s ő i közös uradalmak részéről ezennel közhiri
letetik, hogy tulajdonukat képező

borm erési jo g
1. évi október hó 1-én reggeli 9 órakor
az uradalmi irodában 1888 évi január hó 1-től számítandó három egymi
után következő évre a legtöbbéit Ígérőnek nyilvános árverésen haszonbért
adatni fog.
A bérleti feltételek Duna-Szekcső község jegyzői irodájában beti
kint bet ők.
Kelt D u n a - S z e k c s ő n . 1887. szept.’l-én.

A közös uradalmak igazgatósás

Hirdetmény.
Mely szeriül

a pécsi k ö lc s ö n ö s s e g é ly z ő eg y let igazgatósági
állal a t. ez- egyleti tagok értesiltetnek, bogy

f o l y ó é-vz-i olstóber i - t ő l k e z d v e
váltókra, kötvényekre és zálogokra úgy ingatlanokra adót
kölcsönök után
kivétel nélkül
6 ° 0

é v i

k a m a t

lóg számíttatni és a szokott időre előlegesen megvétetni; továbbá
heti tö rlesztésre h a t évi időszakra m egszavazott kölesönöknél eg
a lá irt részlet u tá n jö v ő re 190 frt. fog kölosönkép kiadatni,
mely kölcsön hetenkint 5 0 Is o . tel© © é s 12-4 l©x_ y - a -rrv at. ossz*
sen 7 s kr lieti lörlesztés állal lóg a társulati hat év alatt visszafizettetniKelt a Pécsi kölcsönös segélyző egyletnek 1887 évi szeptember I1
I <3-án tartott igazgatósági üléséből.

Veréb Jankó
Előfizetési árak; egész évre 6 frt. félévre 3 frt. negyed évre 1.50 kr.
Az előfizetési pénzek a kiadóhivatalba küldendők:
P é c s, J á n o s - u te z a 8. sz á m .

K in d l József,
vezérigazgató.

P é c si k é p e s élezlap
Megjeleli számos csinos képpel.
P o litik á v a l nem fo g la lk o z ik

A legegészségesebb humor tárháza itt-ott helyiér
dekű ezélzásokkal.
szerkeszti
V Á R A D Y

FERENCZ.

hírlapíró.

