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A „Pécsi dalárda.^
(V.) Ez a derék egyesület, melyre 

oly büszkék vagyunk s büszke lehet 
az egész ország, ez az egyesület, mely 
a külföld előtt is szép hírnevet vívott 
ki magának s a magyarnak, ez az 
egyesület, mely annyi ünnepeltetés után 
tavai ülte dicsőségben fünállásának 
huszonötéves jubileumát s dúsgazdagon 
részesült fényes kitüntetésekben ; ez az 
egyesület ma szomorú válság elölt áll.

Lehet, hogy még csak nehány nap, 
pár bét vagy egy-két hó az élet: de 
annyi bizonyos, hogy a föloszlás gyó
gyíthatatlan kortünetei kiütöttek rajta 
— és ez nekünk fáj.

Egyik kulturális intézményünk a 
másik után szűnik meg : a színészet
nek nincs ma már otthona nálunk, a 
zeneegylet fölosztott s most a .Pécsi 
dalárda, van soron.

A napokban értekezletet tartottak, 
mely ugyan szükebb körű volt s nem 
birt hivatalos jelleggel, még is azt ered
ményezte, hogy három legkitűnőbb tagja 
beadta lemondását. H o f f e r Károly, 
kinek neve előtt az ország összes da
lárai kalapot emelnek, kinek mindenkor 
oroszlánrésze volt a sikerek kivívásában,
a ki teljes odaadással, szívvel, lélekkel 
fáradozott a dalára fölvirágoztatásán, a 
ki nélkül a dalárda -— legyünk őszin
ték — bizon-bizon nagyon, de nagyon 
hiányos : — leköszönt. W a c h a u e r  
Károly, ki a dalárdának kezdettől fogva 
máig. tevékeny napszámosa, több, mun
kavezetője volt. kinek zenei-tehetsége 
ritkítja pártát, kinek mi csak egy tubá
ját tudjuk, hogy nagy n é me t ,  bocsássa 
meg a magyarok Istene neki: szintén 
beadta lemondását. A harmadik: J 11 I y 
Alajos, a kitűnő bass-bariton. a dalárda 
alelnöke, kinek hangja mindig jelenté
keny számot tett a dalárda annyi re
mek hangja közt — csak akkor nem. 
midőn a hírlapírókat akarta kizárni egy 
nem régiben tartott estélyükről.

Ily erőknek vesztesége, oly érzékeny 
és kínos veszteség, a melyet elviselni 
nem lehet a nélkül, hogy magára a 
testületre végzetessé ne váljék.

De vájjon mi okból vonulnak vissza 
ezek a jeles erők ? Fölmerült a kérdés 
a kiváncsi és tudnivágyó emberekben 
s kutatják az okokat.

A verziók különbözők.
Vannak, a kik azt mondják, hogy 

amikor valami elérte a tetőpontját, 
akkor már csak visszafelé eshetik : 
a Pécsi dalárda, betetőzte diadalaival

T Á R C Z A .
E z m á r  s o k !

Mikor .Szirtes Gábor kilépett a fényes 
kávéház magától záródó ajtajából, az a bi
zonyos sürü füstszagú fojtó köd 9ötétité el | 
az utezákat, a minővel minden unalmas an-1 
goi regény kezdődik és a melynek behatása 
alatt Gábor kedvetlenül gyüré fel felső 
kabátja gallérját, nagy haragosan szidva a 
kalendárium összes szentjeit és az összes 
korcsma és kávéház kelnerjeit.

De micsoda hunczut tempó is azoktól 
a fiuktól. hogy ilyenkor vadászni mennek és 
engem egyedül hagynak ebben az Istentől 
elfelejtett városnak a veszett kávéházában! 
S milyen istentelen vacsora volt ez már 
megint.

S milyen egyedül vagyok mióta az a 
szegény jó Muki elsorvadt mellőlem ! Ó le
galább futott és theát főzött mire haza

Í>ttem ; — de most az a gézengúz Jobann 
izonyosan megint berúgott és lakásom hi 

'lég lesz mint egy farkas verem.
És úgyis volt . . .
Gábort a hideg borzogatta amint a esi- 

1108 de rideg lakásába lépett. Hirtelen elha
tározással lámpát gyújtott, tüzet rakott, 
vizet melegített, otthonkát öltött, s hinta 
zzékébe ülve pipázva várta theáját.

Lehetetlen igy tovább élnem; zsebken
dőimet ellopják, ingeimet karboílal vagy 
mi az ördöggel kiégetik, a poharaimat össze
törik, az ágyamat be nem húzzák, a sziva
romat elszívják,és a czipőmet jóformán magam 
Puczolom! — S ez a hatodik inas ebben a
hat hónapban!

A kályha-ajtó kinyílt és a vizesen 
«*>torgó rosszul égő három hasáb közül 
fKyik nagy robajjal esik a már amúgy is jól 
•‘égetett Smyrna szőnyegre. — Gábor felug- 
J1* eltöri pipáját; feldönti a spirituszos thea- 
foralót, és egy pillanat múlva három tűz- 
*** között áll yaczogó fogakkal*

működésének phantheonját s visszaha- 
nyatlani nem akar : ez okból inkább 
a megsemmisülés örvényébe veti ma
gát. Mások meg azt mondják, hogy 
belháboru tüze emészti az erőket s a 
nagyok nagyobbak akarnak lenni egy
másnál, a vezérszerepért áhítozik titkon 
egyik is, másik is, de mert poleza nem 
sikerül jutniok, inkább visszavonulnak 
a küzdelem teréről s innét van az a 
zsibbasztó közöny és hanyag léhaság, 
melyet a dalárda bomlásának csalha
tatlan jeléül oly hangosan emlegetnek.

Ez is, az is lehet az oka. de egyik 
sem az igazi.

A fejétől szaglik a hal; tartja a 
példabeszéd s ez a valódi ok.

Aidinger János polgármester, a da
lárda elnöke elhanyagolta az egyesüle
tet. Erős vád, de igaz s ha az igaz 
szó. be is szokta törni az emberek 
fejét, kimondjuk, mert meggyőződésünk 
és lelkiismeretünk sugalja. Aidinger 
soha a dalárda felé se nézett, vagy 
csak nagy ritkán, a mikor a dicsőség
ben való osztozkodásról volt szó. mi
kor ünnepeltethette magát: holott mint 
ügybuzgó elnöknek, ha mindég nem is. 
gyakran ott kellett volna lennie a da
lárdában, hogy szivének barátságos 
szeretetével folytonosan átölelve tartsa 
az egyesületet, hogy lelkének melegé
vel tevékenységre, kedvteli buzgóságra 
hevítse a dalárokat. Ha gyakrabban 
köztük van. tapasztalhatja a hiányokat, 
bajokat s egy kis jó akarattal elejét 
lehet venni a nagyobb bajnak. Hanem 
persze a polgármesteri teendők nem 
engedték. Azért nem kell annyi tisztet 
elfogadni s olyan tiszteket, a melyek
nek tisztességgel nem felelhet meg az 
ember. Különben is. az a legigazabb. 
hogy Aidinger a kulturális intézmények 
iránt nem valami nagy szeretettel visel
tetik. Az ő atyáskodása alatt jutott 
Pécsett árvaságra a színészet múzsája, 
a zenészét, a Szepessy-szobor ügye s 
fájdalom az ö keze alatt beomladozik 
most a dalárda is.

Nem volt oly hosszú idő alatt hiány 
a közművelődési mozgalmakban: egyik 
vagy másik téren, tudományos vagy 
művészeti, közhasznú vagy jótékony- 
sági irányban, a társadalmi élet eme
lése, fejlesztése körül sok fontos, sok 
jelentőségteljes eszme fölkarolásával 
mindig ébren tartatott a sokszor ki
aludni látszó közszellem s ha egy-egy 
terv hajótörést is szenvedett, ha egyik 
másik életrevaló egyesület a mindin
kább növekvő anyagi küzdelmek bénító

Ez már sok! . . . .  orditá dühöngve és 
szerencsés de lenem irható oltási kísérletek 
után a pamlághoz vánszorog, de előbb az 
ajtóba beleüti fejét.

I t t  az összes élő és élőhalott Istenekre 
esküszik, hogy megnősül, — meg ő! nem 
hányja ha olyan csúnya leszen is mint, — 
Vénusz és olyan mérges mint egy — őzike, 
csak egv a fő, fő. fü !

Főzni tudjon, fűteni tudjon, és jó gaz- 
dasszony legyen mert bizony ha már elsza
kadok a világtól hát meg legyen itthon a 
kényelmem. De hiszen majd adok én nektek, 
hogy igy elhagytatok! Nem ismerlek benne
teket többé, elpártolok, zárdaszent leszek 
és holnap elmegyek a Virgil tánthozj: majd 
szerez az nekem szerető feleséget!

Hatot is . . . . motyogott fél álomban.
íme hölgyeim pályázzanak. S ha leszá

molnak az élettel jöjjenek el hozzám, majd 
protegáltatom önöket a Virgil tánt által a 
ki öccaikéje számára nem is követelő. — 
Szép legyen gazdag és szellemes, azonban 
természetesen egyszerű, takarékos és ódaadó. 
— Imádja Gáborkáját, jól főzzön neki. várja 
meleg szobával, meleg szívvel, meleg theá- 
val, fehér kötővel, és ne is gondoljon szín
házra, bálra, hangversenyre, hanem sapkát 
h o r g o l j o n  nyugodtan . . . • hogy Gá
borka édesdeden h o r k o l j o n .

Ki pályázik hölgyeim! S . . Z. Józsi.

E gy szép  asszony  nap ló jábó l.
Ne sirassuk a holtakat, 
kiket koporsóba zárnak . .

Csak a czimpt adtam én meg ennek a 
tárcsának; a mi benne elmondva van, azt 
egy rendkívül szellemes szép szőke asszony 
mondja el naplójában, a melyet szives volt 
a legnagyobb diszkreczió mellett áttanulmá- 
nyozáa végett nékem átadni.

A naplóban a szép asszony szellemi és 
erkölcsi világa nyer kifejezést, a melyet 
ékes szavakban bölcsészeti elmélettel és ügyes 
sytillel mond el önönmngának. 

t ilcst a napló hasábjain lerakott gondo-

hatása alatt megszűnt is; ha gyakran 
aggály, kétség és rosszakaral vett is 
erőt egyeseken, mégis újra meg újra 
föllángolt a város kulturális haladásáért 
küzdők kebelében a lelkesedés; mell 
volt a ki a közszellem szikráját lövette 
beléjük.

Volt szinészetünV, volt zeneegy
letünk, volt szép kultúránk s ma már 
kulturális intézményeink nagy része 
elpusztult, a mi még meg "an, mahol
nap az is romokba dől,

S indokolatlan-e, ha följajdulunk és 
jogtalan-e a vád, ha azt mondjuk, hogy: 
— hányattunk!

Nem jól van ez igy, de még rosz- 
szabbul is lehel, ha a polgárság tovább 
is tétlenül nézi közhasznú intézménye
ink rohamos romlását.

Hol a hazafiság?!
Hol a társadalmi élet, ha egyik ha

zafias és kulturális intézményünk a 
másik után pnsztul el?

Sehol.
Mindenütt az érdekek piaczi har- 

cza. üzérkedés, haszonlesés; a szép, jó 
és nemes irányú törekvések útját elön
tötte a társadalmi piszkok salakos ár
adata.

Szégyen gyalázat!
De még nincs minden elveszve; 

igyekezzünk jóvá lenni a mások hibáit 
s mentsük meg az enyészettől féltett 
kincsünket, országos hirü jeles dalár
dánkat, — ha még lehet.

Hazafiui vétek volna pusztulása! 
összekulcsolt kézzel — tétlenül nézni. 

-•*
E lm é le t és g y a k o r la t a  tá rs ad a lo m b an .

A sajtó sok száz nyelven osztogatja 
naponként a jó tanácsokat; a tudomány 
férfiai ünnepélyes beszédeikben térnek rá az 
örökös thémára. mely oly régi és mindig 
uj marad; ideális ábrándozó fők népszerű 
felolvasásokban, aprópénzben adják tovább a 
magas gondolatokat : szászféle váriácziókban 
elmélkednek a fölött, vájjon hogyan és mi 
képen lehetne, a társadalom sokféle bajain 
segíteni; hogyan és miképen lehetne meg
szüntetni azokat az akadályokat,melyek a tár 
sadalom javulását, jobb irányban való fejlő
dését gátolják.

Ezernyi bajban leledezik az a sokfejüösz- 
szesség. melyet társadalomnak neveznek.

Az egyik az erkölcsök hanyatlását a 
vallástalanságnak rója fel, mely szerinte 
napról-napra jobban elharapódzik, s a társa
dalmat az erkölcsi romlás ürvényéuek szélére 
viszi.

A másik a szocziálizmus terjedésében látja 
a társadalom veszedelmét és jósolja jelen 
alakjában való teljes romlását és azután 
újra való alakulását.

A harmadik az újkor szabadelvű eszmé
inek tulajdonítja azokat a betegségi tüne

latok, titkok. Azok senkinek sincsenek Írva. 
Rege a múltból a jövőnek. A jelen küzdelme I 
a múlttal.

Tikos érzéseit örökité meg a hullámok-! 
bán csapkodó lélek. Töiedéke a napi élet
nek a gondolatoknak. Háztartásról vezetett í 
n a p i  ó; napló magas számokat nélkülöző 
kontók nélkül — olyan a mely a , köszö
nettel felvettem “el elátott számlákra való 
hivatkozás alkalmával kellemetlen reminisz- 
ezeneziákat nem kelt — a férj szemében, 
mert a férj szeme elé annak soha sem sza 
bad kerülni.

Az unalmasságig tudós fér j, vagy az asz- 
szonyt semmibe sem vévö ledér férj oldala 
mellé lekötött, ideális fogalmakkal eltelt 
női szív  küzdelme a papíron. Szemre hányá
sok sorozata a reális egyhangúság ellen. 
Bölcsészeti fejtegetések, a melyre senki sem 
adhat választ csak a szív . Panaszlángok, a 
melyet mindenki megért csak az nem a 
kihez azok intézve vannak. A boldogtalan 
szív  kesergő panasza. De olvassuk a naplót.

„Milyen boldogtalanok azok'az emberek, 
a kiknek nincs érzékük semmi nemesebb, 
semmi fenköltebb iránt, mint a mit a min
dennapi próza nyújtani képes, ennyi neki 
elég. Öntudatuk jobbján visszatér a nyuga
lom . . . Az isteni nyugalom! Tehát csak
ugyan az öntudat adja az isteni nyugalmat? 
De mikor a boldogtalanság, mindig olyan 
öntudatos és sohasem nyugodt? Hát láttál 
embert a ki boldogtalan és nyugott; Oh az 
emberek akkor nagyon ritkán boldogtalanok, 
mert ők rettenetesen nyugodtak ! Vagy csak 
színlelt volna az a nyugalom? Akkor bámu
latos önmegadással rendelkeznek. Rossz né
ven veszik ha valaki boldogtalan. A tragi
kumot egyéni hibául róják fel. Tehát csa
kugyan olyan kevés szomorú epizód van az 
ember kedélye mélyén, hogy veszélyeiktől 
eltekintve mindég, és mindég jól érzik ma
gukat. Nem látják és nem hallják azt a sok 
| zsomoruságot. mely Őket környezi, és ben- 
|nük lakozik. Vagy nem akarják látni, mert 
'az szomorú? Uk vígan akarják élvezni az

teket, melyeket a társadalom organizmusá
ban észre lehet venni.

A negyedik a tőke tulhatalmaskodásának 
tul jadonit minden jelenséget, melyet az újkor 
társadalma felszínre vet

Persze hogy mindenki segíteni is akarna 
a bajon, és saját felfogásához képest a 
gyógyszereket is ajánlja. JjBiztos sikert nem 
mindig mer jósolni, de úgy hiszi: probatum 
est.

Az, a ki az erkölcsök hanyatlását a 
vallástalalanságnak tulajdonítja, visszakiván- 
ja a középkort, a melyben a hitélet erősebb 
volt; ámde nem oly kétséget kizáró bizo
ny osságu dolog, hogy az erkölcsök az egy
szerű életviszonyok daczára sokkal jobbak 
lettek volna, sőt sok tekintetben, habár a 
bűn, bűn marad mindig, ez sötétebb volt. 
Csak a távol múlt tűnik fel szebbnek előt
tünk, éppen azért, mert távol van.

A ki a socziálizmus terjedésében látja 
a veszedelmet, az a munkáskérdés megoldá
sát sürgeti. Csakhogy erre ügyesen kikere- 
kitett theóriáknál nem igen talál praktiku
sabb gyógyszert.

Nehéz kérdés is ez.
A szigorú rendszabályok, melyeket a 

soeziálismustól meglátogatott államok al
kalmaznak, ideig óráig az erőszak alkal
mazásával segitenek ugyan a bajon, de 
nemhogy gyengítenék a soezialisztikus pro
pagandát, hanem erősitik; a soeziálisták 
tábora folyton gyarapszik, növekszik, mert 
a kérdés a gyomor és a nyomor kérdése; 
mely kérdésnek békés utón való megoldása 
nem lehetetlen ugyan, de a melyet megol
dani eddig nemhogy nem sikerült még, de 
benne még a kezdet kezdeténél sincsenek 
tói.

A legsajátságosabb gyógyszert ajánlják 
azok. kik az újkor szabadelvű eszméinek 
tulajdonítják a társadalmi bajokat és min
den téren a reakezió szószólói. Ezek a 
haladó emberiség szekerét vissza akarják 
tolni, visszaidézvén a kort, a melyben elő
jogok és kiváltságok a születés kedvezmé
nyéhez voltak kapcsolva s hatalmaskodó 
osztályok a polgárság és nép nagy zömét 
csak misera plebs contribuensnek tekintet
ték, melynek adózni és robotolni kell, mig 
amazok gúnyt űztek az emberiségből.

Ezek az éj lovagjai, kik a tudatlanság 
és a babona félhomályában éreznék jól 
magukat.

De elfelejtik, hogy az emberiség az ő 
legbecsesebb vívmányait a szabadelvű esz
méknek köszönheti, azon szabadelvű eszmék
nek. melyeknek még a közelmúlt időszak 
annyira örült s melyek most már annyira 
vesztettek értékükből. Pedig tévedés hinni, 
hogy a társadalom bajainak kutforrása 
ezekben az eszmékben keresendők.

Egyaránt ideális és humánus életnézlet 
eredménye a valódi szabadelvüség, melylyel 
persze nem tud és nem akar megbarátkozni 
az önzés és kapzsiság, az előjogaira büszke 
kasztszellem, mely különbséget tesz ember 
és ember között, s jobbbnak tartja az egyiket 
a másiknál, nem azért, mert valóban jobb, 
hanem azért, mert más rangban született, 
más arezszine van és a többi.

Pedig hát bármennyire is vájudjék az 
idő. a társadalom égető kérdéseit csak a 
humanitás segítségével fogja megoldani,

bármennyire is discreditált legyen ez a fo
galom az újabb időben. Az önzés, a kap
zsiság, az előjogokra való hivatkozás, ez 
embertársát lenéző büszke gőg : ezek vá
lasztják el, osztják meg és bénítják a tár
sadalmi erőket. Összefűző, összekapcsoló 
ereje csak a humanitásnak és az ebből folyó 
valódi szabadelvüségnek van.

Ostobaság az, a mit a rosszul felfogott 
humanitásról beszélnek; a humanitás át 
csaphat a túlzásba, de még mindig jobb 
mintha az emberben előural kodókká lesznek 
8z állatias, vad ösztönök, melynek nemcsak 
az emberi méltóságot lealázók, hanem az 
emberi haladást is akadályozók s a jöven
dőre nézve is veszedelmesek.

A társadalom ugyan jól ismeri álla
potát, bajait, de kevés ereje van arra, hogy 
magán segítsen; pedig csak önmaga orvo
solhatja bajait; s erre nézve nem elegendő, 
hogy a napi sajtóban mint tükörben folyton 
lássa a maga elijesztő képét, hanem hibáiról 
le kell tennie, és a szép tbeóriákat át kell 
ültetni a gyakorlatba.

Valósítani kell mindazt, a mi egy 
lépéssel előbbre viszi regeneráeziójában, 
hogyha ebben egy egy kedves, de téves és 
veszedelmes szokásról le is kell mondani.

Zala.

M a g y a r  posztó

A nemzet önállóságát csakis a nemzet 
hazafisága, szorgalma és kultúrája biztosítja. 
Az ország iparképessége az állam önálló
ságának egyik fokmérője.

Mert a nyers termelés még nem elég 
az önérzet kielégítésére. Az anyagok észszerű 
földolgozása és az azokban rejlő érték ki
aknázása biztosítja csak az igazi hasznot. 
A fölfedező génié törpévé silányul, ha a 
találmány realizálásának érezfalát lerom
bolni gyengének bizonyult. S milyen szá
nandó helyzet súlya nyomná azt a népet, 
mely idegen ország lakóival süttetné ke
nyérré nagy mennyiségű gabonáját, mivel 
ő maga már arra nem volna képes ?

És e szomorú példa csaknem frappáns 
alkalmazást nyer a mi viszonyainkra.

Gyapjutermelésünket, mely a saját 
gyáraink feldolgozásának elkerülésével kül» 
főidre kerül, a külföld szövi meg nekünk 
posztóvá, s kész anyagjával annyira elárasz- 
ja hazánkat, hogy alig akad intelligens 
ember, akinek testét ne az idegen kéznek, 
az idegen gyárnak a szövete burkolja.

Pedig a szövő ipar Magyarországon 
az utolsó évtized alatt meglehetős lendületet 
nyert.

Szerencsétlen szokása van a magyar 
embernek. Azt hiszi, hogy az, ami messziről, 
ami külföldről jő, az jobb és talán szebb, 
vagy divatosabb a miénkénél.

Pedig a magyar posztó épen azon a 
magaslaton áll ma már. mint a külföldi 
gyártmány.

Tartósság és jóság tekintetében egy 
eseppet sem áll alacsonyabb fokon akár az 
angol, akár a franczia posztónál.

Sőt egy tekintetben a magyar posztó
nak meg van az az előnye is, hogy nem a 
nagyközönség félrevezetése czéljából, egy
szerűen spekuláczió, száraz kereskedői szem-

'úgyis rövid élet min ién gyönyöreit. Ah, de 
az élvezetek is csak ritkán élvezetesek, ha 
azokat kierőszakolni akarjuk.

Az emberek legnagyobb része minden 
áron boldog akar lenni, de vajmi keveset 
törődnek azzal, hogy boldogítsanak is. Az 
önösség még soha sem vezetett boldogságra. 
A boldogságnak főjellemvonása, hogy csak 
ha igazán szeretünk, tagadjuk meg önössé- 
günket. Es milyen kevés ember képes még 
az igazi szerelemben Í9 az önösségröí lemon
dani ! Mert szereti mindenek felett önönma
gát. Ah mennyi boldogság, mennyi nyugalom, 
— a ki önmagát szereti! . . . •

Vájjon kinek van még a földön rémé 
nye? Azaz-lehet e még olyan embereknek 
reménye, kik öntudattal bírva, ismerik az 
élet nehéz küzdelmeit? És milyen nehéz 
remény nélkül élni! És vájjon mi az a re
mény? Az én véleményem szerint: öntuda
tos nyugalom, midőn nem félünk semmitől, 
mert átérezzük a napnak, az időnek jótékony 
varázszerii hatását, melyben minden „él.* 
Él, szeret, és szerettetik.

Milyen különös, hogy az érdeket liaj- 
liászó világban még szeretet Í9 van! Vagy 
talán az is csak önzés, mert félnek az 
egyedülléttől; nem azért közelednek mások
hoz mivel szeretik azokat, hanem mert sze
retik önmagukat velük tudni.

„Én gazdagon fogok meghalni, mert 
reális ember vagyok, mert tudok élni eszem 
mel.“ így beszélt hozzám egy piperkooz 
férfi a ki ugyancsak „szegény" volt, mielőtt 
egy gazdag leányt vett el feleségül. Tehát 
nem a boldogság főtörekvése, ara nézve az 
élet paragraphusa csak egy szakaszt diktál: 
nője vagyonát c. saját maga czéljára fordí
tani. Ebben még nincs lélektani probléma, 
de van ama nö hallatlan rövidlátásában, a 
ki ilyen (!) férfihez vonzódni képes. Én 
azt hiszem hogy igen kevés férfi tud 
igazán szeretni. Az embereknek nagyon 
rossz az emlékező tehetségük. De rossz ám (!); 
nem az emlékező tehetségük, hanem a szi
vük, a ha nem rossz a szivük, kát kevéa.

Éppen úgy mint sok embernek kevés az 
esze, úgy a legtöbbnek még kevesebb a 
szive. Mit tehet róla, ha csak egy húron 

endül benne az érzés. Ugyanezt az egy 
angot könnyű megtalálni meglehetős gyors 

egymásutánban. De ha csak egyetlen egy 
húr áll rendelkezésünkre, hol találjuk meg 
az öszhangot, hát a dallamot, hol . . . hol ? 
Sehol! Ez az egy húr csak kong mint a 
vészharang, ha a faluban tüzet jeleznek. És 
az ilyen emberek képzelt boldogságát, egy
ügyű nyugalmát irigyelhetnök. Ha én az 
embereket csak mintegy tömeget látom és 
sohasem igyekszem az emberek kedély-vi
lágába hatolni, akkor csupa blasirt kedély
nélküli embert fogok magam körül látni, a 
kik mindig csak azt teszik, a mi nekik tet
szik, és sohasem mások hanem mindig ma
gukat akarják boldogítani. Csuda e hát ha 
úgy ítéljük meg az embereket? Magunk is 
idővel ilyenek leszünk. Kedélytelenek és 
önzők. A ki pedig kedélytelen és önző, an
nak nincs szive. A kinek pedig szive nincs 
az nem lehet boldog soha. Eötvös mondja: 
„A ki mindég utiára néz, melyen halad, az 
nem csodálkozik, ha azt fárasztónak találja.” 
Az egész világ költészete, hiúságon alap
szik. Vagy csak önmagunkban látunk hiú
ságot ? Bár úgy volna. Bár az egész vilá
gon, egyedül csak én volnék hiú, és volna 
a világon egy igaz érzék, a mi nem hiúsá
gon önös8égen alapszik. Milyen szörnyű 
gondolat: nem reményleni, nem hinni többé, 
hogy szeretet, szerelem létezik a földön. 
Kétségbe ejtő gondolat: nem hinni, nem 
bizni másban, csak önmagunkban. A közöny, 
és a bizalomhiány szülik a legsötétebb gon
dolatokat. Azt hallottam, hogy a szerelem 
olyan mint a kígyó. Ezt habár mennyire 
keresztül vágod is külön külön minden 
ize él.

Ebben sok igazság van, de az eredmény 
mégis csak a kiszenvedés. Úgy értem, hogy 
a szerelemnél, meg a  kígyónál is.
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pontból vitetik a piaczra : hanem czélja a 
versenyképességen kívül a közönség bizal
mának ébresztése mellett a megelégedés 
kinyerése.

3 ma már nem csak a középosztály, 
hanem a nagyúri igényeket is képes kielé
gíteni a magyar posztógyár.

A német-prónai magyar posztógyár 
gyártmányait a legnagyobb választékban 
bocsájtja a hazai piaczra. Készít: legújabb 
divatszöveteket nadrág és öltönyökre. Kam 
garne kabátszöveteket, cheviotte, costuen, 
tiffli és posztót különféle színekben. Fekete 
pervient, doskinot, ladutazurt. Ezenkívül 
szalmaposztót, pokróczokat, kocsi és lótaka 
rókát.

A gyár a szövetek előállításához csakis 
tiszta gyapjút és hamisítatlan színeket 
használ.

Tehát ma már egy cseppet sem szorul 
a külföldi posztógyárak készítményeire, sem 
az űr, sem a polgár ember.

Hanem mindenekelőtt legyünk hazafiak 
és akkor a magyar gyapjú nem kerül többé 
oly nagy tömegben a külföldi gyárakba, 
a mi ^élhetetlenségünk fölkiáltójeleképpen, 
hanem majd földolgozza azt maga a magyar 
ipar, a magyar közönség számára.

A hazafias érzelmű magyar szabók 
tegyék szivükre kezüket s legyenek lelkes 
úttörői a magyar posztó széles elterjedésé
nek. Magyarázzák meg vevőiknek a magyar 
posztó fontosságát és előnyeit rájuk nézve 
és magyarázzák meg azt is, hogy a külföldi 
posztó mellőzése milyen előnyére válhatik 
nemzetgazdaságunknak.

Az országos iparegyesület a német- 
prónai posztókról a következőképen nyilat
kozott : A szakosztály örömmel észleli a 
készítményeken a föltűnő haladást s mig 
egyrészről azokat az egyesület lapjai utján 
a közönség figyelmébe ajánlja, másrészt 
teljesíteni határozza a posztósok budapesti 
képviselőinek (Moravitz Adolf) ama kérelmét, 
hogy a készítménynek az országban való 
megfelelő terjesztése végett az egyesület 
a minisztérium támogassa.4*

A magyar sajtó lelkes támogatója volt 
még mindig mindannek a mi magyar, 
azért mi is hazafias kötelességünknek tartjuk 
fölhívni a magyar közönség figyelmét 
magyar posztóra, a magyar posztóból készült 
ruhára, mely alatt jobban lüktet a magyar 
vér s szabadabban és mélyebben érez a s z í v .

Orsi. É rt.

A z irodalom  és s zó n o k la t jó té k o n y  
b e fo ly á s á ró l.

Igazgatói megnyitó beszéd, melyet a Szent-Fái 
társu lat ez évi első nyilvános közgyűlésén, szept. 20-á i 
mondott dr. Rézbányay József, theol. tanár, a Szent. 
Pál társu lat igazgatója.

Tisztelt közgyűlés ! Társulatunk az ön
művelődés eszméjét tűzte ki nemes felada
tául. És e feladat megoldásában kettős 
irányú működés merül föl előtte: a honi 
és az európai irodalom tanulmányozása 
egyrészről s jelesebb szónoki munkák beható 
elemzése és praktikus alakítása másrészről.

Az irodalmat kell e szerint tanulmá
nyunk tárgyává tennünk!

Midőn a művész a holt anyagba életet 
lehel, nem nézi a köznapi élet alakjait, 
hanem felülemelkedik a halandók látható 
körén s teremtő erővel onnan meríti az 
eszmét és alakot, a hol az élet olyan, a 
minőnek a művész hatalmas szelleme alkotta, 
a hol úgy mozognak és élnek az emberek, 
a mint a tökély eszméje megkívánja, a hol 
nincsen rút. nincsen sötét és visszatetsző, 
minden szép. minden magasztos és nemes: 
az eszmény világából!

Midőn ma önöket az irodalom tág 
mezején vezetni, lánggal illetni és e lángot 
keblükben éleszteni szándékozom, nem a 
köznapi élet szabályait veszem irányadóul, 
hanem az eszményt tekintem, a milyennek 
az írónak lenni kell s a milyen az igazi 
iró, ha valóban nagyot, művészit és mara
dandót terem t, a milyen az irodalom, ha 
az igaz és szép eszméjének meghódol; a 
milyen a mű, ha a kor szellemének, viszo
nyainak és hiányainak ismeretéből fakad és 
a kor géniuszának megfelel.

Nem lesz azért tanulság nélkül, ha az 
irodalom befolyását figyelemmel szemléljük, 
kik az irodalommal lankadatlanul foglal
kozunk !

összes hatalmát, fényének egész varázsát, 
isteni származásának egész gazdagságát.

Ott van egy Milton, ott van Tasso, 
ott van Dante! És ua az élőszó bámulatos 
hódításait keresik: egy aranyszáju szt. 
János, Chrysologus, Lactantius és szent 
Ambrus !

Az emberi nem minden nevezetesebb 
korszakában voltak egyszersmind kimagasló 
nagy szellemek, kik az írott, vagy élő szó 
hatalmával, politikai vagy társadalmi s 
lyoknál fogva, vezették, befolyásolták 
század irányát s a kiknek működésében 
vagy tévedésében visszatükrözve látjuk 
egész korszakot, ők voltak — végelemzés
ben — a kik megteremtették; vagy kihalni 
engedték a nemzetben a czivilizácziót, föl 
emelték, virágzásra és dicsőségre, vagy 
hanyatlásra juttatták a nemzetet.

És a ki a nemzetek életébe egy pil
lantást vetne, látná, miként virágzik « 
nemzet élete ott, a hol a társadalmi és 
családi életben az erkölcsöt tiszteletben 
tartják és ápolják, a hol az irodalom és 
szólás hatalma a valláséi'köles! élet szolgá 
latában működik, a hol lelkesedéssel mond
hatni, hogy minden jó és nemes az irodalom 
által terjesztetik; a hol az irodalom és 
élőszó a tiszta erkölcsök éber őre, hathatós 
pártolója és előmozdítója!

Mert a legfőbb rugót és tényezőt — 
uraim ! — a vallás-erkölcsi életet, nem 
szabad e helyütt figyelmen kívül hagyna1 k. 
Ez föfeltétele a nemzetek művelődésének és 
haladásának ; — nélküle az irodalom és
művészet a régi sötétségbe hanyatlik vissza!

Ha valódi nagyot akar alkotni a 
művész, benső világába vonul vissza és 
annak fényénél veti vászonra a képet; — 
és a ki látja, eláraul a képen : fölismeri 
benne az igazság erejét és a valódi művé
szet értékét. Szintúgy, ha az író az örök 
igazság kimeríthetetlen forrásaihoz száll le 
és onnan hoz elő tárgyat, ha a nemzeti 
élet kutforrásait fölkeresi és onnét meríti 
az anyagot; ha — melyhez századok óta 
zarándokolnak a nemzetek és nagy szelle
mek — tanulmányozza a kinyilatkoztatás 
örök forrásait, — akkor a hatás is, melyet 
a nemzetre és igy közvetve a századra 
gyakorol, áldásos és jótékony és hozzá : 
maradandó ; ellenben ideiglenes, ártalmas és 
megmételyező.

Üssük fel bár az európai, vagy 
világrészbeli népek történetét, ez igazságot 
elegendőképen illusztrálva találjuk. Mig 
Hellasznak, Rómának vallási irodalma virág 
zott, — volt légyen a népnek bármily fo 
galma a vallásról, — virágoztak az erköl 
csők ; mig volt, a ki Írott, avagy élőszóval 
ápolta a népnek keblében az Istenek tiszte
letét, voltak anyák, a kik hősöket szültek 
és neveltek a hazának, kiknek áldozatra 
kész lelkesedése, erős karja, nemes küzdel
mekben megedzett melle védőfalul szolgált 
az ellenség soraival szemben. Az irodalom 
elfajulásával együtt korcsosodott el a nemzet 
és a vallás tiszteletének elhalaványultával 
együtt dőle meg a birodalom ! Az erkölcs
telen irodalom mindenkor korcscsá nevelte 
és elpusztította a nemzeteket, s egy-egy 
hanyatló czivilizáczió romjai mögött rendesen 
ott látni a népnek feslett erkölcsi életét is?
E  kettő karöltve já r: virágzó irodalom és czi- 
rilizáczió — virágzó erkölcsök; — hun gátló
irodalom és czirilizáczió — hanyatló erkölcsök?

Csak nagy nemzet nevel nagyfiakat, 
csak szigorú erkölcsű család ad a nemzet
nek tiszta jellemű hőst. Lehetnek valamely 
nemzetnek magas elméjű vezetői, lehetnek 
vitéz harezosai. de mély benyomást csak az 
gyakorolhat a századra, a 1 kinek áldásos 
működése mélyen a nemzeti élet alapjában 
gyökerezik, 'főtörekvése a nép erkölcsi vilá
gára irányul!

Annyi bizonyos, hogy országok és bi
rodalmak elenyésztek, de a diadal, melyet 
Dávid világraszóló zsoltáraival, Milano püs
pöke dicsénekeivel, aranyszáju szt. János 
feddö és dorgáló beszédeivel ült a világ 
felett, soha el nem halaványul. A századok 
csak növelik dicsőségük fényét, mert az 
ilyen halhatatlanok száma csak korszakonként 
kevesl/edik s a lelkes utódok mindegyike egy-egy 
levéllel tovább fonja a köszönd, melyet a hálás, 
nem feledő idő számukra fenntartott ?

Az emberi természet mélyén ott rejlik 
az ösztön, mely szerint az eszme, mely 
belül él, kifelé tör s e kifelé törekvésében 
megtestesülést keres.

Ott vannak a szobrok, ott merednek 
a tornyok ! Egy-egy megtestesült eszme ; 
e8y'e(Sy megkövült ima.

E törekvés adott létet a művészetek
nek és iparnak, a szónoklatnak és zenének, 
szóval a művelődés és haladás legkiválóbb 
hordozóinak. Az emberiség művelődni, ha
ladni akar és e művelődési, haladási útjában 
maga választja meg az eszközöket, me
lyekre támaszkodni és az alapot, melyre 
építeni óhajt.

így született az ének és zene, a szob 
rászat és festészet és a művészeteknek 
egyéb ágai, és igy lön az emberi természet 
maga a művészeteknek édes anyjává. Innét 
fakadnak a művészi hajlamok, és ez nyújt 
e hajlamok magasabb fejlesztésére bőséges 
anyagot.

A képzőművészetek már akkor élénken 
foglalkoztatták — bár primitiv alakban — 
sz emberi nemet, midőn az még gyermek
korában szunnyadott. Már akkor megterem
tette az ember — magasabb inepiráczió jó
tékony behatása alatt — a legszükségesebb 
kifejezési módot: a beszédet és Írást. S a 
mit az emberi szellem hatezeréves fejlődé
sében nagyot és messzebatót teremtett, a mit 
milliók fáradsága, leleményessége és buz
galma létrehozott, a mit az emberi művelő
dés és haladás művészetekben és iparban 
elért..— mind egyesítette és egymásra hal
mozta e kettőben : az írott és élő szó hatal
mában. £  kettőben tette le az emberi szellem

egy ügy, a melynek végleges 
égető szükséggé v á lt; ime egy 
i melynek megoldása halasztha

A  cselédügy.
Íme 

rendezése 
probléma, 
tatlan.

Végzetes tévedésben vannak azok, 
akik azt hiszik, hogy ez ügy egyszerű dolog, 
melyet a cselédtörvény (1886. évi XIII. t. 
ez.) már megoldott, s hogy reá csak a tör 
vény betűit kell alkalmazni, s meg vannak 
az irigylésre méltó állapotok, a minők csak 
kívánatosak.

Ez a kérdés sokoldalú s egyes vonat
kozásaival mélyen belevág a közélet társa
dalmi, ethikai, nevelési, családi s vagyon 
biztonsági viszonyaiba. Bizonyítják ezt 
legjobban azok a panaszok, melyeket utón 
útfélen és szünetlenül a gazdaasszonyok 
ajkairól hallani. Ezek a panaszok egy lé
nyeges társadalmi bajra mutatnak, melyet 
egész terjedelmében felfogni sem lehet, ha 
n cselédkérdést csak közgazdasági oldalról 
taglaljuk, csupán csak a szolgálati viszonyt 
s ennek közelebbi és távolabbi körülményeit 
véve tekintetbe; s hogyha az ügyet nem 
egyszersmind annak erkölcsi oldaláról te
kintjük, mely jelentőséges mozzanattá válik, 
ha a puszta szolgálati viszonyon kívül azt 
a viszonyt is szemügyre vesszük, mely a 
cseléd és a család között fönnáll.

A cselédügy rendezetlen volta egyp- 
tomi csapásként nehezül a társadalomra 
ös8zeségében, mely ccapástól szabadulni sze
retne mindenki, de nem lehet; s úgy hisszük, 
hogy jelenlegi viszonyaink mellett szaba- 
badulni alig lehet a bajtól, de a szükséges 
rendszabályokkal úgy hisszük, lényegesen 
javitni lehet a nagyon is ezomoru állapo
tokon.

Mikor a rossz, erkölcstelen és haszon

talan cselédek fölött halljuk keseregi 
háziasszonyokat, körülbelül sejtjük, hogy 
mily nagy előny, hogy ne mondjam áldás 
a családra nézve egy jó, erkölcsös, használ 
ható cseléd, a ki minden tekintetben meg
bízható és hű, mert az ur és cseléd közötti 
változott viszonyok daczára nem szűnt meg 
a cseléd integráló, nélkülözhetlen része 
lenni a családnak, mely részre nézve nem 
közönyös, hogy mily tulajdonokkal bir ?

Valóban furcsa is helyzetünk cseléde
inkkel szemben. A cseléd minden lehetőre 
elszegődik gazdaasszonyához, állítva, hogy 
mindent tud ; mikor aztán egypár napig a 
házban van, akkor tűnik ki, hogy voltaké- 
pen semmit sem tu d ; a szakácsnő nem tud 
rendesen főzni, a cseléd nem tud mosni, a 
szobaleány nem tud takarítani, konyhában 
szobában rendet tartani egyik sem. Éz még 
kisebb baj volna ahoz képes, hogy fel sem 
veszi a megintést gazdaasszonyától; akara
tos, durczás visszaszól, a munkához nincsen 
kedve magaviseleté illedelmetlen. S mivel 
kevés belátása van, s kitartása nincs s meg 
sem tudja ítélni helyzetét s szentül meg 
van győződve, hogy a család ő érette van, 
csekély becsület és erkölcsi érzéke járulván 
még az előbbiekhez, helyzetével többnyire 
elégedetlen : azért jogosulatlan követelésekre 
agadtatja magát, nagy a vágya az élve

zetek, a mulatozás iránt, ez okozza, hogy 
gyakran letér a becsületesség útjáról, meg- 
lopja gazdáját, a miért lelkiismerete nem is 
furdalja. Az elégedetlenség azután folyto
nosan helyet változtat vele, a miben nagy 
segítségére vannak az úgynevezett hely- 
szerzőnök, a kiknél a cseléd gyakran he
lyének változtatása előtt vagy után napokat 
eltölt, henyél és dorbézol, erkölcstelen életet 
él, 8 még jobban elromolva kerül uj gazda 
jához, a kinél szintén valami nagyon sokáig 
meg nem marad. Ezek a cselédváltozások 
ráksebet képeznek, melyet a helyszerzőnök 
még veszedelmesebbé tesznek. Tulajdonképen 
ők az okai a cseléd gyakori változásának, 
mert a hányszor a cseléd helyét változtatja, 
ők itt is, ott is dijaztatnak. S hogy a 
cselédet dicsérik, bármily rosznak ismerik 

nagyon természetes, mert hasznot 
húznak ebből és saját káruk volna, hogyha 
tiszta bort öntenének a cseléd tulajdonságai 
tekintetében, a melyeket talán némelykor 
maguk sem ismernek.

A hű, megbízható cselédek faja nem 
halt még ugyan ki egészen, de valóban 
nagyon ritka speczies, s boldog az a család, 
mely ilyennel dicsekedik.

Nem csodálhatjuk ezt, hogyha meg
gondoljuk. hogy 
felel meg a czéljának.

Nem felelhet meg. mert nem védi meg 
a gazdát a cselédek ellenében, ezeknek ki
hágására pénzbüntetést szabva. Hol biztosít
hatja magát a cselédtartó arról, hogy jó, 
megbízható cselédet kap, mikor az említett 
eljárás egyenesen demoralizálja a cselédet? 
ha a cseléd tudja, hogy rósz bizonyítványt 
nem irhatok könyvébe, akkor a javulás és 
javítás lehetősége ki van zárva; ha meg 
nem tűrik : gondol ja magában : Gombház, 
ha leszakad lesz más. Hiszen már az a 
körülmény is igazán nevetséges volna, ha 
oly nagyon boszantó nem lenne, hogy 
cseléd az éjszakai kijárást előre kiköti ma
gának. vagy pedig kiköti azt, hogy szere
tője a mikor tetszik neki, hozzá bejuthasson? 
Milyen befolyása van ennek egy család 
gyermekeire, azt csak az képzelheti el, a 
ki tudja, hogy a gyermekek rendesen sze
retnek a cseléd körül lenni, sőt a legtöbb 
esetben el nem kerülhető az, hogy a cseléd
del ne legyenek, hiszen mindig a házban 
van. a szülők sem lehetnek mindig a gyer
mekek mellett s kényszerítve vannak azokat 

legtöbb esetben a cselédre bízni.
Látjuk tehát a cselédkérdés rendezése, 

a jelen türhetlen állapotok javítása szüksé 
ges. A helyszerzőnök intézményét mint 
határozottan károsat egészen be kell szün
tetni, s a helyett közvetítő intézetet létesí
teni , mely a városi hatóság szigorú 
felügyelete alatt állva, némi erkölcsi garan- 
cziát nyújthatna a cselédek megbízhatóságát 
illetőleg : de nem ám olvst, mint a minőt 
a meglévő nyújt. Ezenkívül nagyon szük
séges volna, ha a cselédtörvény a cseléd 
tartó és cseléd közötti viszonyt szabályozó 
pontjaiban módosíttatnék, s különösen több 
eszköz adatnék a társadalom kezébe, hogy 
a cseléd erkölcsi életét befolyásolólag sza
bályozhassa, magát a rósz cseléd elől kellő 
lég meg védhesse s ne legyen kénytelen 
vele, hogy családja ki nem számítható kárára 
és hátrányára legnagyobb ellenségét saját 
keblén táplálja.

g) Uj találmányu iparczikkek, uj szerke- [ doskodni, ha az Ínségnek kitett népet úgv 
zetü ipari munkagépek és szerszámok Ma-1 az uzsorásoktól, mit a bűn utjától visszatar-
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tárgyak Ma

gyarország minden vidékéről és a külföld
ről is.

h) Művészeti és régészeti 
gyarország egész területéről.

i) Pécs Baranya tanügyi állapotát fői- 
tüntető tárgyak.

Bejelentések a kiállításra f. évi decz. 
hó végéig fogadtatnak el. A kiállítás a 
tornatéren s az azon levő középületekben 
és építendő csarnokokban tartatik meg. A 
kiállítás összes területe 13600 □ méter.

A kiállítás rendezése a pécsi kereske
delmi és iparkamara és a baranyamegyei 
gazdasági egyesület köréből indul ki.

A folyó évi szeptember hó 17-én meg
tartott kiállítási nagy ülésen megállapittatott 
a kiállítási szervezési szabályzat s megala- 
kittatott a végrehajtó bizottság s a külön 
böző szakbizottság. Ugyanezen alkalommal 
megválasztatott kiállítási elnöknek n. Nádosy 
Kálmán földbirtokos s gazd. egyesületi elnök, 
másodelnöknek Aidinger János kir. tanácsos 
polgármester, alelnököknek Ráth Mátyás 
Kamarai elnök és Csepr. Schapringer Joachim 
bankháztulajdonos, kiállítási titkárnak pedig 
Dr. 'Záray Károly közgazd. előadó és ka
marai titkár.

Pécs város és Baranyám egye közön
ségének a kiállítás iránt már eddig is tanú
sított lelkesedő érdeklődése és áldozatkész
sége s a kiállítás rendezésében közreműkö
dők ügybuzgósága a kiállítás sikerét ille
tőleg a legjobbat engedik remélni.

tani óhajtják.

Különfélék.

H a lv a  s z ü le te tt  ja v a s la t .
Folyó hó 12-én Baranya-Sellyén Bar- 

tosság Imre megyei főjegyző elnöklete alatt 
egy értekezlet tartatott a sellyei, oszrói és 
vaiszlói jegyzöségek körébe eső községek 
lelkészei, tanítói és községi elöljáróiból 
megalakulva.

Az értekezlet czélja volt tanácskozni s 
megállapodni a felett, hogy mily úton s 
módon lehetne segíteni a többszöri jégverés 
s tűzkárok következtében Ínségnek kitett 
vidéken.

A főjegyző javaslatot terjesztett az 
értekezlet elé, hogy az ínséggel fenyegetett 
községek folyamodjanak a megyei bizottsági 
közgyűléshez a m. árvatárból 4* 2 ° 0-ra utal
ványozandó oly összegű kölcsön engedélye
zéséért, mely elégségesnek mutatkozik a 
lakósok legnélkülözhetetlenebb szükségletei
nek fedezésére. — E kölcsönt a község, mint 
erkölcsi testület nyerné, tehát az egészért 

selédtürvény épen nem is a község vállalná magára a szavatosságot,;

A z  1 8 8 8 . évi pécsi á lta lá n o s  m ű-, ip a r-, 
te rm é n y - és á lla tk iá l l i tá s .

Már említettük, hogy Pécsett a Du
nántúl e legjelentékenyebb városában na- 
gyobbszabásu kiállításra készülnek, mely 
1888-ban aug. 12-től szept. Ló 12-ig tartatik 
meg. A kiállítás tervezete igen előnyösen 
elüt a szokásos vidéki kiállítások tervezeté
től. E kiállításban a regionális és szakki
állítások s illetve országos és helyi érdekek 
lesznek összekapcsolva.

Kiállithatók u. i.
a) Bárány amegy éböl minden mezőp 

sági, borászati, erdészeti, bányászati 
egyéb őstermelési termény valamint ál
latok.

b) Külföldről az a) pont alatt felsorolt 
termények csak annyiban, a mennyiben 
azok Magyarországon csak igen gyéren vagy 
épen nem fordulnak elő.

c) Kézmű. és gyáripar czikkek Baranya, 
Somogy és Tolnamegyék, vagyis a pécsi 
kereskedelmi és iparkamara egész területéről.

d) Magyarország egyéb megyéiből olvan 
iparczikkek, melyek az 1881. évi XLlV. t. 
ez. alapján állami kedvezményekben része
sülő gyárakban állíttattak elő.

e) A királyhágón túl levő megyékből a 
fonó-, szövő- és bőripar czikkei.

f) Háziipari czikkek Magyarország minden 
vidékéről.

mig a kölcsönt felhasználó egyesek a község 
adósaivá lennének.

A javaslat, tekintettel a nép adósság- 
szaporitó hajlamára, ellenzésre talált s vele 
szemben két más javaslat tétetett.

Az egyik szerint a kormány volna 
felkérendő segélynyújtásra ; a másik a megyei 
utak nagyobbmérvü kiépittetése által kívánt 
a vidék lakóinak keresetet nyújtani.

Az utóbbi két javaslat azonban, 
elnöklő főjegyző s a szt.-lőrinczi főszolgabíró 
szavai után, csekély eredményre nyújtott 
kilátást.

Végre a szt.-lőrinczi főszolgabíró több 
szőri felszólalása után, abban történt meg 
állapadás. hogy az értekezlet tagjai által 
az olcsó kölcsönzést való kérvényezés ajánl 
tassék a községeknek.

A megye főjegyzőjétől eredt javaslat 
kivihetetlen s igy halva születettnek kell 
mondani. Hogy miért ? kitűnik, ha elmon
dom : milyen sorsban részesült az L. köz
ségben.

Az értekezlet estéjén közöltem azt az 
összehívott lakosokkal, azon hozzáadással, 
hogy ki-ki gondolkozzék a felett s a követ
kező nap estéjén jöjjenek ismét ossza, hogy 
nyilatkozzanak az iránt: igénybe akarják-e 
venni a kölcsönt, vagy nem.

Az első alkalommal összejött a gazdák 
nagyobb fele; a második nap már csak 
negyedrésze, azok t. i. kik a kölcsönt 
óhajtották. Ezeknek ismét fele volt olyan, 
ki már nyilvánkönyvileg is tulajdonos; mig 
a másik fele, bár örököse is a kezén levő 
birtoknak, de még a telekkönyvben nincs 
birtokosnak kitüntetve.

Ugyan ekkorra a község elül járói is 
megállapodnak abban, hogy mily feltételek 
alatt készek az egyeseknek segélyt adni a 
felveendő kölcsönből, másként véleményük 
szerint az egyetemleges szavatosságot 
község magára n e m  vállalhatván, kimond
ták ugyanis azt, hogy a nyilvánkönyvi 
tulajdonosok csak zálogjogi bekebelezés 
mellett kapnak kölcsönt oly összegig, hogy 
*/4 telek a már rákebelezett adósságokkal 
együtt 400 frtnál nagyobb jelzáloggal meg
terhelve nem lehet, a nem nyilvánkönyvi 
tulajdonos pedig úgy, ha olyan nyilván- 
könyvileg tulajdonost vagy tulajdonosokat 
állítanak kezesül, kiknek birtoka a fenti 
értékarány szerint a kölcsönösszeget két
szeresen fedezi.

Az elüljárÓ8ágnak is igaza volt, midőn 
ily feltételeket állapított meg a 
érdekében; de a segélyt kívánóknak 
igazuk volt, midőn azzal a nyilatkozattal 
oszoltak szét: igy hát nem kapunk semmit.

Kezességre ugyanis senki sem vállal
kozik, s igy a nem telekkönyvi tulajdonosok 
kölcsönt nem vehetnek föl; de a telekkönyvi 
tulajdonosok sem vesznek fe l; mert 6°/0-os
kamatra kapnak kölcsönt más pénztárból s 
lViVt-nyi csekély kamatmegtakarítás ked
véért a község nem látja érdemesnek 
kölcsönközvetités gondját és felelősségét 
magára vállalni; sőt maguk a kölcsönre 
szorultak is szívesen megfizetik a kis több
letet, csak hogy egyenesen a hitelező pénz
tárnál fizethessenek, nem pedig a község 
egyik vagy másik megbízott elüljárójánál, 
midőn a sikkasztások mai divatos korában 
kétszeri fizetéstől is félhetnek.

Azt hiszem, hogy a javaslat, talán a 
leégett Oszró kivételével, mindenütt hasonló 
sorsban részesül. — A megye intéző körei
nek tehát a segély más módjáról kell gon

— Ez év harmadik negyedében 
jelen számunk lévén az utolsó, fölkér
jük lapunk járatóit, hogy legyenek szí
vesek előfizetéseiket megújítani; a hát
ralékosok pedig szíveskedjenek tartozó 
saikat mihamarább beküldeni. A kik 
lapunkat tovább járatni nem kívánják 
legyenek szívesek a lapot el n e m 
fogadni.

— Személyi h ir. Dulánszky Nándor 
megyés püspök bérma-utját csütörtökön 
Dombóváron befejezvén, onnét Walter Antal 
oldal kananok kíséretében az országgyűlés 
megnyitására Bndapostre utazott. — Robot 
István kir. tanácsos, a Ferencz József rend 
lovagja, a „Somogy“jeles szerkesztője tegnap 
este érkezett Pécsre, hogy városunk neve
zetességeit megtekintse. Őrömmel üdvözöljük 
a derék kollegát.

— Tudós administrator. A megyés püspök 
dr. L o n c s á r József volt jogakadémiai 
tanárt M u c s i b a (Tolna megye) plébános- 
helyettessé nevezte ki. Kívánjuk a kineve
zettnek, hogy univerzális műveltsége, rokon- 
szenvesen megnyerő modora, általánosan 
ismert emberszeretete ezen uj — minden 
esetre á t m e n e t i  — hatáskörében sze
rezzék meg neki a környék értelmiségének 
becsülését és barátságát, a mucsii népnek 
pedig ragaszkodását és bizalmát, hogy 
ekként szenvedett veszteségei legalább 
részben pótolva legyenek. Mivel pedig Muesi 
község oly szép csöndes magány, ne feledje 
hogy ö képesített egyetemi magán tanár, 
mint ilyentől az irodalom — még méltán 
vár. A mucsiiaknak pedig gratulálunk, mert 
nemcsak tudós embert, de egyúttal csupa 
szív  jó embert is nyertek.

Tanfolyam egy éves önkénytességrr 
Azon helyzetben vagyunk, hogy művelt 
fiatal embernek, egyéves önkéntességre 
előkészítő tanfolyamot ajánlhatunk. Ax 
előkészítés tartalma előnyös, mert a kik i 
középtanodák alsó osztályának tárgyaiban 
jártasak, az egy éves önkénytességre jogo
sító fölvételi vizsgálatra 3 hó alatt elké
szítettnek. — Bővebb értesítést ad a szer
kesztőség.

— Megyei egyesület. Baranyamegve bi
zottsági tagjainak szine.java megjelent múlt 
vasárnap délután a „Hattyúdban, hol a 
megyei egyesület alakuló gyűlése tartatott 
meg. Dr. Czirer Ákos üdvözölve a szép 
számmal egy begy ült bizottsági tagokat, 
kifejtve az egyesülés hazafias és közhasznú
zélját, megalakulásra szólította föl a bi

zottsági tagokat. A megnyitó beszédet nagy 
lelkesüléssel, közhelyesléssel fogadták ? 
elnökül megválasztották : dr. Cz i r e r  
Ákos orsz. gy. képviselőt, alelnükökül 
B e n k ő Gyula szentlőrinczi ügyvédet és 
O t t o c s k a  Géza gyulai bérlőt, jegyzőkul:
L i n d e r György orsz. gy. képviselőt és 
F e j e s Zsigmondot. A tisztviselői kar éké- 
pen megalakulván, választatott huszonnégy 
választmányi tag. Az egyesület ezzel megal- 
kottatott, kívánjuk, hogy áldás kisérje 
működését.

— A pécsiek a pápának. A pápa áldó-
zárságának 50 éves jubileuma alkalmává 
az egész világ kath. hívei hódolatuk kife
jezéséül ajándékot küldenek a pápának sj 
ebben elüljárnak magok a fejedelmek. A 
magyarországi hivek között különösen élénk 
a mozgalom ez irányban. Minden egyes 
ros iparkodik túltenni a másikon. És e széf 
munkában a nők azok, kik odaadó tevékeny
séget fejtenek ki. P é c s v á r o s  h öl g vei 
is páratlan buzgalommal egyesültek e czélra-1 
A bizottság következőleg alakult meg 
Cseh Kövér Anna foelnöksége alatt: Du 
lánszky Adolfné elnök, Czirer Elekné alel- 
nők, Hinka Lászlódé jegyző,Watzech FraiH 
cziska pénztáros, Mendlik Teréz ellenőr.j 
Mendlik Ágoston, vezérigazgató. Választ! 
nyi tagok: Aidinger Jánosné, Angsi 
Józsefné, Czury Józsefné, Dulánszky Máiú| 
Erreth Kálmánná, Eizer Jánosné, FöntC 
Béláné, Hoffmann Lajosné, id. KraszniJ 
Mihályné, Koch Ferenczné, Magyarív Gy 
láné, Schaurek Bódogné, Schulcz Imrér 
Ritka tevékenységet fejtett ki a bízottá 
Egyrészt a szükséges pénzt gyűjtötte 
másrészt hölgyeket iparkodott megnvei 
kik majd a szükséges kézimunkákat elvi 
zik. Fáradságuk kárba nem veszett. Városa 
kath. hívei a legnagyobb készséggel adakoij 
tak tehetségük szerint; a jó módúak forint 
tokkal emelték az összeget, mig a szegén*] 
filléreivel járult hozzá. Hölgyek is 
számban ígérkeztek kézi munkákat vége: 
Fáradságos munka után végre elkészülte 
A szebbnél szebb egyházi öltönyök tanúi 
nagy munkának. Érdekeseknek tartjuk a!" 
neveit közölni, kik a szükséges szép ki 
munkákat teljesítették : Aidinger Riza,Anf 
tér nővérek, Aronffy nővérek, Bonip 
nővérek, Bubregh Amália, Dulánszky nővél 
Decleva vilmosné, Eizer nővérek, Fari 
Irma, Friedl nővérek, Futyma Sarol] 
Gálovits nővérek, Gervay Louise. Gon< 
Mariska, Gőzön Margit. Gyerraek-menl 
Hanny Valerie, Hinka nővérek, Horvfl 
Mártha, Hölbling Mária, Hölbling Angelj 
Kelemen nővérek, Kellauer nővérek. 
Congregation de Notre-Dáme. Littke Mi 
Littke nővérek, Leordinay nővérek, Liel 
féle leánytanoda növendékei, Moravitz 
vérek, Moser nővérek, Németh Hona, N< 
Józsefné, Ottocska Gézáné, Oertzen 
Rammeshoffer Gizella, Richmer Vi 
„Rudolphinum**-árvaház, Saághy 
Simon nővérek, Schultz nővérek, Sói 
Emanuelle, özv. Szinkovitcs Pálné, i  
Mariska, Thaly nővérek, Tost Ilona, Uj’ 
Kamilla, Wittenbarth nővérek, Werner 
leányt&noda növendékei, Zöld nővérei-



szeptember 24-én.
•PÉCSIŐ FIGYELŐ, c

alkalmunk már látni az ajándékokat, 
hlyeknek szépsége, finomsága teljesen megle- 
*tt. bér nagy igényekkel léptünk fúl velük 
ginben. A pécsiek ajándéka méltó helyet 
tog elfoglalni a vatikáni kiállításon.

— A papanak szánt ajandek kiállítva. A 
lelkes hölgyek általapápa alanymiséjére

készített egyházi öltönyük a püspöki rezi
denciában kiállítva lesznek f. hó 24 étöl, 
t-gesz 30-ig- A kiállítás ingyen tekinthető 
meg. A kiállítás megnyitása ma d. u. 3 
oraKoi tog eszközöltetni, melyre a nagy 
közönség is megjelenhet. A nevezett napokon 
a tárgyakat d. e. 9—12-ig, d. u. 3-fi-ig 
lehet megnézni.

— A pécsi szőlősgazdák egyesülete va
sárnapi gyűléséből Horváth Antal ügyvéd, 
mint az egyesület választmányi tagja kikül
detett. hogy az amerikai szőlővesszök phy- 
loxera ellenállását tanulmányozza, mert több 
helyről azon értesítés vétetett, miszerint a 
phy loxera ellenállásnak hirdetett vesszők 
nem minden talajban állanak ellent.Evégből 
a nevezett az ország különböző vidékeit 
togja meglátogatni és tapasztalatairól jelen
test tbg tenni. Ismervén Horváth szakértel
met es buzguságát: kiküldetésétől sokat 
várunk. A pécsi szőlősgazdák egyesületének 
életrevaló eszméjét pedig üdvözöljük.

— Hymen. Haksch Lajos a „Pécsi Hír
lap* szerkesztője. eljegyezte Mezei Olga kis
asszonyt. Mezei Péter volt színész, jelenleg 
a budai hegyi pálya pénztárnokának leányát. 
F e r d e l  Lajos, az osztrák-magyar állam- 
vasút központi tisztviselője Budapestről, 
oltárhoz vezette Mohácson aráját, M i n d- 
j i e a t y  M a g d u l n a  kisasszonyt, Mind- 
sxenty Aurél leányát. B o d r o g h y  Lina 
naiv színésznőt, a pécsi színházba járó kö 
zönség egyik nemrégi kedvenezét eljegyezte 
Nógrádi dános, a Thalia színész-szövetkezet 
tenoristája.

— Fuzy Szániszlo. irgalmasrendi tartó
mányi főnök, e hó ltf-án több zárdafőnökkel. 
Pataky Lucidus helyhelyi zárdafönök és 
főorvos látogatására jővén, pár napig itt 
mulatott. E pár nap úgy a látogatókra, 
mint a látogatottra valódi ünnepély volt, 
melyre a háznak több külbavátja is megírna 
lón. Megtekintették az uj tornyot és a többi 
épületeket is. melyek mindnyájuknak tetszé
sét megnyerték. Aztán meg lett tartva az 
úgy nevezett ..Hausnudli'* mely alkalommal

39-ik szám

egy£neket alkalmazhat, kik fedhetetlen elő 
életűek, borüzletekkel iparszerüleg toglai- 
koznak, borügynöki iparhatósági engedély
be.1 bírnak, valamint a kereskedelmi törvény 

<j. szerint naplót vezetnek.
A pécsi fögymnazium irodalmi önképz 

körének tiszti kara az 1887,8-ik tanévre 
következőleg alakult meg: Alelnük : Mauer 
Mihály V ili. o. t. Főjegyző: Kiss Jenő 
Vili. o. t. 1. aljegyző: Pauer Károly 
V ili. o. t., 11. aljegyző: Ponauer Kálmán 
VII. o. t., 111. aljegyző: Vukailovics Vilmos 
VII. o. t. Titkár: Németh Arthur Vili. o. 
t. I. seged titk á r: Czvenics Antal Vll. o. 
t., 11. segédtitkár: Kameshotlér Béla VII. 
o. t. Pénztáros: Kokn Károly Vili. o. t. 
Rendtartó : Lakuer Lajos Vili. o. t. Ellenőr: 
Miháltly Vilmos Vll. o. t.

— Mikepen es „m ennyiért.„ Laptársunk 
a „Füntkirehuer Zeitungu csütörtöki számá
nak uyilttereben dr. T á r n á i  Károly mohá- 
esi ügyvéd aláírásával szellemesen megirt 
s erős vádakkal telt czikket tesz közzé, 
melynek éle Be r n á t  Béla jogszigorló ellen 
vau irányítva s mind a inellett J a n k o v i c s  
iJenes mohácsi aljárásbirő nyakát szeli. 
Többek közt azt mondja, hogy „Jankovicsról 
a kaszinóban, a járásbíróságnál s uton- 
utlélen azt beszélik a beavatottak, hogy 
az aljárásbirő ur mi k é p e n  és „ me n n y  í- 
é r t “ (!!!) s z o l g á l t a t j a a z  i g a z s á 
g o t !  Ilyen társadalmi halott ül bírói széket 
a jó mohácsiak fölött." Hát biz ez h a t a l 
ma s  vád, a mely kétségkívül fölkeltette a 
közönség figyelmét s hisszük, hogy a j.jr 
ügyész figyelmét sem kerülte el. Bizon-bizon 
megbotránkoztató, bugy a mi igazságszul 
gáltatásunk minő kezekben van. Ilyen vád. 
— miképen és ,.m e n n y i é r t 1' ! Szégyen 
gyalázat! Volt idő, midőn szánakoztunk 
Jankovicson, tekintve korát és családi vi
szonyait, de ma — föltéve, hogy a vád, 
nielylyel Tárnái illeti, való tény, a miben 
különben egy csepp okunk sincs kételkedni; 
egy parányi szánalmat sem érezülik iránta, 
mindössze megvetés az, melylyel illethetjük.

— Kinevezés. A pécs barcsi vasúti társa
ság üzletigazgatósága Czanggl Károly volt 
joghallgatót vasúti gyakornokká nevezte ki.

— Lodijazás. Vasárnap tartotta a me 
gyei lóvizsgáló bizottság a szokásos év 
szemléjét a budai külvárosi vásártéren i 
lótenyésztő gazdák által bevezetett lovak

a házi ur Pataky Lucidus csakugyan & csikók tölött. Ott voltak Jeszenszky Fe- 
kitett magáért, részesült is annyi megérde- reDCZ alispán mint a bizottság elnöke, 8zily 
melt telküszöntésbon, h »gv nö . . . Felkö 1 • • — - "
szöntot tartottak
tartományi főnökre és a többi perjeltársakra.

nak büszke érzetében pocsékká silányitja 
valamennyi nálánál idősebb lapot. 8 mi tör
ténik eztán ? Az okosabb hallgat. Sa „Hírlap1* 
roppant nagy pöfiészkedéssel felüti gőgös 
fejét és azt képzeli magában, hogy — tönk 
re tette ^laptársát és ennek az örömére a 
redaktor hozat a szedőtíuval kontóra egy 
zsemlét és részletfizetésre 10, azaz tiz kraj- 
czárért, a sajtó munkásához illöleg: sajtot, 
mit a legnagyobb étvágygyal költ el akkor, 
midőn látja, hogy a saját lapjába van gön
gyölve, mert ez elvitázhatatlanul a lap ke
lendőségére mutat. Es ez nagy szó! Megjelenik 
hetenkiut egyszer 100 előfizetőnek oOOpeldány- 
bán s a világ legelterjedettebb lapja. Egy ily 
világlapnál természetesen a tekintély a fő, 
Vau is arra a redakcziónak gondja. Minden 
ünnepélyes alkalomra kiváltja a frakkját a 
zálogházból s ha esetleg a tináncziális vi
szonyok nem engednék, ágya frakk — kölcsön 
kéretik; de lenni kell, mert ez a redakezió 
tekintélyéhez múlhatatlanul szükséges. Van
nak aztán emberek, a Kik uierö juxból haj 
ladoznak a nagy képüsködő redakezió előtt, 
mint az olyan bolond előtt szokás, a ki azt 
képzeli magáról, hogy korona van a fején, 
holott csak rongyos tókfüdö borítja szeren
csétlen kobakját. De hát valamint a farka
sokkal tanácsos együtt üvülteni, azonképen 
jó az efféle redakczióval is együtt fújni a 
Követ, különben nincs pardon. Innét magya
rázható, hogy vannak körűié olyan emberek 
is, a kik csak tettetésből tántorognak, külön
ben józanok. Ezeknek nincs is bántódásuk; 
de jaj és ezerszeresen jaj annak, t ki nem 
akar a „Hírlap11 előtt kalapot emelni s 
vele egy búron pendülni. Az Íróasztal alsó 
fiókját kihúzzák s elővesznek egy ujdonat 
uj pakli tekintélyt s azt ütik az illető fejé
hez. Nesze tekintély! H ja a redakczióval nem 
szabad paczkázni: mindegyik tagja egy szel
lemóriás, egy félisten — tessék előttük térdre 
borulni. Az ő nimbusuk káprázatba ejti a 
gyarló halandók szemét. „Hírlap"! kit a 
bürger viz-esze föl nem ér, csak lomhán 
érző lelke kérődzve sejt: léted világit mint 
az égő gáz, de szemünk bele nem tekinthet 
— mondja egy Isten tudja miféle ... z s e n i .  
Azt meg m i mondjuk, hogy úgy látszik az 
illető redakezió nem tudja, hogy a sajtó 

. köpenye még nem elég az üdvösségre. Ezóp 
1 meséje szerént egyszer a szamár is belebujt 

az oroszlán-bőrbe, hanem hát fölismerték, 
mert kilátszottak a — f ü l e i .  Meg aztán 
hát ismertünk mi olyan hírlapírókat is, mint

• K iir - | , . • ~ . . . .  milyen a Steegmüller, meg a Kiehter volt.
iMgy no reiKo ]iás2i6 Nadossy István, ifj. Jeszenszky he- Hogy ezek a redaktor urak, m i l y e n
Pataky Lnvidu  ̂a | rencz, Otocska Géza. és More Nándor bízott-1 sajfuió „urak" voltak az 

sági tagok, továbbá Dezső Gyula m.
azt nemcsak pécsi

tartományi főnök a szatmári, perjel, a százados
mohácsi prej>ost és Verbőezy tanár : Pataky 
Lacidusra. — Ezenkívül még több felkö-! 
Müntések is voltak. 19-én d. c. a vendégek i 
elutaztak.

Requicscat in pace. Végre hát meg-

Kn • | rendőrség és kir. ügyészség tudja, hanem a 
a nagy atádi méntelep parancsnoka | szomszédos Mohácson és Tolnavármegyében

tudják. Különben semmi közünk a „Hír
lapihoz. A mesét egyik felső megyei lap- 

mint k u r i ó z u m o t  
közöltük. Hála Istennek, nálunk más sajtó
viszonyok vannak. A mi laptársaink tudják

mint a keresk.- és földmivelésügyi miniszte 
rium kiküldötte. Hubka Vincze m. kir. ál 
latorvos, Thaler Gusztáv m. kir. kerületi | társunk beszéli el 
állatorvos. Jegyző: Vaniss Sándor megyei 
aljegyző. A bizottság rendelkezérére 80 drb.

kapta az a szegény vén színház, mely hosszú tizfrankos arany állott. Ebből 18 dij jutott mj akollegiálitás : tisztelik, beesülik s s
vtizedeken át volt melegito fészke a magyar 

síin művészetnek, a kegyelemdöfést. Maga 
belügyminiszter volt az. ki megtette az öreg

szopós csikóval bemutatott anyakanczákra. 
dij a 3 éves kauczacsikökra és 2 dij két 

vés kanczacsikókért. Méncsikó 4 lett elöve

Fe

nek ezt a szamaritánus szolgálatot, csupán j zetve, de a bizottság egyet sem talált di
nért. mert — megakarta a mi árva szili- jazliatónak. Szojiós csikóval bemutatott anya-

drb. Dijat kajitak 
Schneider Henrik 

N.-Bóly ) 7 drb aranyat, Végh Ferencz Szt.-
drb. 
Kas

renez iN.-Bóly). és Antal Sándor (Csúza) 
drb. aranyat. Schneider János N.-Bóly) 

leiratból | és Józan Pál (Csúza) 4 drb. aranyat. Gáli 
János (Beezefa). Kerner Mátyás (Gyód), 
Verner János (Nyomja). Keller Miklós 
(N.-Bóly) 3 drb. aranyat., I'ataesi András 
(Szt.-Jlenes), Vass János (Ózd) és Hotimann 
Menyhért (Hidor) 2 drb. aranyat, Vild 
Márton (Babarcz) és Vámos Lipót (Old) 1 
drb. aranyat. — Három éves kanezaesikó- 
(12 drb. vezettetett föl: dijat kaptak a kö. 
vetkező gazdák: Kis Pápa István Csúza

házunkat újítani. — A színház tulajdonosai j kaneza fölvezettetett 
folebbeztek a városkapitánynak drakonikus a következő gazdák 
követelményei ellen és a mit a miniszter ur (I 
kíván, az még több a lehetőségnél. — mert Dénes) és Verner János (Nyomja) ti 
kivitetlen. Említettük annak idején, hogy a j aranyat, Iván Sándor (Szt.-I)énes,) 
belügyminiszter Bérezik Sándor főmérnököt 
küldötte ki a színház tüzetes megvizsgálá
sára. — és a mint a miniszteri 
látjuk, ugyan csak jól megnézte a vén házat, 
mert talált annyi rosszat rajta, hogy bizon 
csak a föld maradna meg, melyen a színház 
áll. ha eleget tehetnének e követelmények 
nek. Kóstolóul ide iktatunk egyet mást abból 
a mit tenni kellene, hogy újra kitárja a 
színház ölelkezni vágyó karjait. Tisztaság, 
léghuzam eltávolítása, kellő szellőzés, köz
ponti légfűtés, angol árnyékszékek, uj öltöző 
szolgák, ruhatár, zsinór-padlásra uj padlózat 
cserépből, karzat padozandó, álló és ülő 
helytol korláttal elválasztandó, díszletraktár, 
színpad elválasztása a nézőtértől tűzfal

4 drb. aranyat, Pasza István (Csúza) 3 drb. 
aranyat* Hegenrőder János (Babarcz) 2 drb. 
aranyat, Fodor István (Csúza) és Ábrahám 
Sándor (N.-Harsány) 1 drb. aranyat. — 

által, vasszerkezetű függöny, a színház j Kétéves kanczacsikókért (fölvezettetett 10 
padlása a bérház padlásától tűzfallal válasz- dili.) dijat kaptak Schneider János (N.-
tandó el, a zsinórpadlásra vezetendő főlép
cső' vaslépcsőkkel látandó el, a nézőtér nagy 
csillárja a színpad csillárjával közös gáz
órával láttassák el, külön légszesz vezeték 
színpadnak, kulisszáknak, suftitáknak, fo
lyosónak stb. Az igényeknek többé meg nem 
felelő kulisszák helyett, mozgatható uj ku
lisszákat. a zsinórpadlásra szellőző lyuka
kat. hogy esetleges tűznél a füstgomolyag 
utat találjon, a színpad két oldalán külö - 
folyosó, víztartályok, melyekből csövek visz
nek a különböző emeletekre, minden elő 
•dásnál nedves pokróczok és vizes vödrök 
tartassanak készletben, külön lejárót páho
lyokból. mely a nagy folyosóba nyílik, 2 
külön lejárat a karzatokról, a szomszéd 
házak udvarára, vagy pedig az utczáról, a 
foldszinti-zártszékek oldalán levő járda meg 
hagyandó és a középen uj 1 méter 5 ct. 
8zéles járda vágandó s az álló és ülőhelyek
ü l korláttal elválasztandó — no fegyéb 
semmi! De nem is kell ennél több, 1 ng y  a 
pócsi színház kapui örökké zárva maradja
nak ! Ezen ezélt a miniszter elhiheti — 
valóban elérte.

— Borügynökök- A borügynökök szabály
zatát a „pécsi borkereskedők egyesülete" 
életbe léptetvén, kötelező szabályként elfo
gadta, hogy ha egyesületi borkereskedő a 
véteit ügynök által közvetíti, igy a Pécs és 
Baranyamegyei borüzleteknél csakis az egylet 
által alkalmazott ügynököt használja, kinek 
eljárása és felelőssége szigorúan szabályozva 
van ; ellenben a saját, vagy nem ügynök 
által tett vásárlásoknál felmerülő minden
nemű visszaélésekért és esetleges károkért 
®aga a borkereskedő felelős. A borkercske- 
déssel foglalkozó ügynököknek e szerint 
enját érdekükben áll magukat az egyesületbe 
egy borkereskedő ajánlata mellett felvétetni. 
A jelentkezés Bolgár Kálmán egyleti tit
kárnál történhetik, megjegyeztetvén még, 
H y  bői ügynökökké az egylet csak oly

Boly) 2 drb. aranyat és Tischler János 
(N.-Ból) 1 drb. aranyat.

— Lótenyésztők figyelmébe. Fölhivatnak 
mindazon lótenyésztők, kik a jövő födöztetési 
idényre az állami méntelepekböl mént bé
relni kívánnak, hogy ebbeli szándékukat 
legkésőbb f. é. november, hó 1-ig akár ezen 
minisztériumnál, akár az illető méntelep 
parancsnokságnál bejelentsék, minthogy ezen 
határnap után beérkező jelentkezések figye
lembe vehetők nem lesznek. A bérbe kerülő 
mének számát a fönt jelölt határidőre a 
minisztériumnak azért kell biztosan tudni, 
hogy a födöztetési állomások alakításánál 
pontosan tájékozhassa magát a rendelkezésre 
maradó anyag mennyiségére nézve. Végül 
figyelmeztetnek a bérlő urak, hogy a meny
nyiben a fönti határidőig a bérelni kívánt 
mén egyedisége iránt még nem határoztak 
volna, úgy ezt tenni legkésőbb deczember 
hó 31-ig kötelesek, mivel azon túl a beje
lentett ménbérlési szándékuk meg nem 
történtnek fog tekintetni s mint ilyen a 
nyilvántartásból töröltetni. A földmivelés-, 
ipar- és kereskedelemügyi m. kir. minisz
térium.

— Mese egy „H ír la p iró l.  Hol veszi magát 
hol nem, egyszer csak útnak indul Bolond Is
tók gyanánt s azt akarja elhitetni a világgal, 
hogy ö a legszebb, legjobb, legokosabb és 
legolcsóbb lap a főid kerekségén. Beköszönt 
minden házba, hogy hát adjon Isten s ha 
elmarad a fogadj Isten, nem resteli a kö
szöntőt megismételni és ha épen arra kerül 
a dolog, hogy kiteszik az ajtón a szűrét, 
hát ott az ablak, begurul azon. Szóval na
gyon élelmes. De van egyéb jó tulajdon
sága is. Szeret marakodni: hol az egyik 
laptársának, hol a másiknak kap a lába 
ikrájába. Ha aztán a harapásra a t. lantárs 
füljajdulni merészkedik s azt mondja hogy 
„Czaki!" . . . akkor a „Hirlap" tart az 
fülemről" Kukli-predikáeziót s tacskó-korá-

tik egymást:
— A jegyzők nyilatkozata. Lapunk múlt 

számában „Derűre ború" ezim alatt egy 
újdonság jelent meg melyben megírtuk, 
hogy a képviselő választások alkalmával a 
s á s d i járásban a jegyzők föllettek szó 
litva korteskedésre Radoesay Sándor főszol
gabíró, mint az egyik jelölt mellett. A 
jegyzőknek meg lett mondva, hogy szükség 
esetén a korcsmában itassanak, a költség 
meg lesz majd térítve. A választások zaja 
elnémult, de megmaradt a korcsmái adósság. 
A koresmáros attól kéri a pénzt, ki ren
delte. a jegyző meg nem meri kérni attól 
a matadortól, ki őt erre megbízta, nehogy 
azt így megsértve, annak kegyét elveszítse. 
Kérte tehát a néhai jelölttől, ki most azt 
feleli (és egész helyesen), hogy ő nem ren
delte, nem hatalmazott senkit föl reá, tehát 
nem is fizeti. — Erre az egyik helyi lap
ban. egy nyilatkozatot tesznek közé a hegy
háti járás jegyzői, melyben azt Írják, hogy 
közleményünk valótlanságot tartalmaz, mert 
ők amit tettek a korteskedés terén, azt nem 
megbízásból, hanem saját akaratukból tet
ték. S tagadják, hogy Radoesaynál kifize
tetlen számlákkal alkalmatlankodtak volna. 
De b e i s m e r i k ,  hogy áldoztak, de 
mennyit, ahhoz szerintük senkinek semmi 
köze, az az ö privát dolguk. Mi ezen nyi
latkozattal szemben kijelentjük, hogy hatá
rozottan föntartjuk e tárgyban azt. amit 
irtunk, mert az i g a z s á g o n  alapszik. 
A jegyzők e nyilatkozatban v a l ó t l a n 
s á g o t  Írtak alá, mert tudjuk biztosan, 
hogy az egyik jegyző közülük, kinek ily formán 
300 frt adóssága van, l e v é l b e n  szólitá 
föl Radocsayt a számla - kifizetésre. S e 
jegyző jó barátainak maga panaszolta el, 
hogy miként kell neki fizetnie másért. Nem 
akarjuk sérteni a jegyzőket, de föltételezzük 
róluk, hogy ismerik azon törvényeket, 
melyeket okvetlen kell ismerniük. így pél
dául a képviselőválasztásról szólót. Ebben 
pedig az foglaltatik, hogy nemcsak a 
hivatalos közegeknek (köztük vannak a 
jegyzők is) nem szabad korteskedni, hanem 
még más személyeknek sem. Az itatás pedig 
épen szigotu büntetés alá kerül. Pedig a 
jegyzők maguk beismerik, hogy ők önként 
tették a korteskedést, a mint tőlük tellett. 
Tehát Írásban s nevükkel erősítik, hogy a 
törvényt megszegték, melynek megtartására 
pedig megesküdtek. Nagyon széj> az őszin
teség. — Mi nagyon tiszteletre méltó állás
nak tartjuk a jegyzői állást, igy tehát nem 
tudunk magyarázatot adni, még a legna 
gyobb udvariasság mellett sem, azon sza
vaknak, hogy : ismert szivjóságával és ,,n e- 
m e 8 a t y a i "  bánásmódjával mindnyájun
kat ,.h á l á r a  k ö t e l e z e t  t “. Mi úgy 
tudjuk, hogy nem szolgái a jegyzők a 
főszolgabírónak, e szavakból pedig körülbe
lül ezen viszony magyarázható ki. Amint 
a jegyzők szerint semmi köze senkinek 
ahhoz, hogy ők mennyit áldoztak I .do- 
csayért. ugy senkinek (tehát a jegyzőknek) 
sincs köze ahhoz, hogy mit írunk mi la- 
jmnkban. Már t. i. akkor, ha valót állí
tunk. Mi különben az egész nyilatkozatot 
kényszer nyilatkozatnak tartjuk.

— Személy azo osságl bizonylatok bé
lyegmentessége gyámügyekben. Magyar ki
rályi belügyminisztérium 51368. szám Bara
nyai közigazgatási bizottságnak Pécsett. A 
vármegye árvaszéke f. é. julius hó 14-én 
5047. sz. a. kelt felterjesztésében kérdést 
intézett hozzám aziránt, vájjon a gyámpénz
tári kezelés alatt lévő örökségek kiszolgál
tatása alkalmával a személyazonosság bé
ig azolása czéljából a felek által bemutatandó 
községi bizonyítványok bélyegmentesek-e 
vagy sem ? A m. kir. pénzügyminisztérium 
vezetésével megbízott miniszterelnök úr, a 
kivel az említett kérdést közöltem, f. é. ju 
lius hó 28-án 4303b. sz. a. arról ^értesített, 
hogy mindazon záradékok, melyek különös 
szabályok alapján ellenőrzés vagy hitelesí
tés tekintetéből egyes okiratokra hivatalo
san vezetendők, az illet, díjjegyzék 22. 
tételének r. pontja értelmében íetlétlenül 
bélyegmentesek. Midőn erről a küzigazga 
tási bizottságot tudósítom, egyúttal felhívom, 
hogy a lentieket a vármegyei árvaszékkel, 
hivatkozással idézett felterjesztésére és ár
vapénzek kezelésére engedélyt nyert közsé
gekkel közölje, s egyszersmind intézkedjék 
aziránt, hogy a szóban forgó bizonyítványok 
a községi elöljáróságok által jövőben záradék 
alakjában, a felek részéről a gyámpénztár
oknál benyújtandó nyugtákra vezettessenek, 
mely esetben az illető záradékok az illet, 
díjjegyzék 22. tételének r. pontja értelmében 
feltétlen bélyegmentességben részesíthetők. 
Budapesten, 1887. évi augusztus hó 13-án. 
A miniszter helyett Benitczky s. k. állam
titkár.

Pánszláv honvédiíszt. Dr. Gojkovits 
siklósi ügyvéd és tartalékos úonvédhadnagy 
f. hó 19-én este a miholáczi albiró és ügy
véd társaságában borozgatván a nagy ven
déglőben, e társak között egészen ráczor- 
szágban képzelé magát. Mig ugyanis az 
általa huzatott ráez nótákat a jelen volt 
magyar közönség türelmesen végig hallgatta, 
a mámoros fejű süldő ügyvédke és h o n 
v é d t i s z t  a magyar dalokat és a Rákó- 
ezyt, melyeket földvári Schmidt huszárfő
hadnagy egy pécsi nőtársaság kedvéért 
játszatott, kocsis módra szájába dugott ujjai 
koszt üvöltve kifütyült. Egy darabig ezt is 
eltűrte a társaság, de midőn a felszólítások 
daezára is folytatta a neki vadult pán- 
szlávoeska botrányos magaviseletét, a hu
szárfőhadnagy katonásan elébe állva bemu
tatta magát neki és keményen rápiritott; 
másrészt pedig hivatalos feljelentés is téte
tett a botrány okozó ellen a honvédségi 
hatóságnál. Meglátjuk, lesz-e bátorsága a 
hősnek majd helyt állani. A közönség fe
szülve várja az ügy kimenetelét.

— A felső. bar. ev. ref. egyházmegye egy 
bűnét jóvátette Drávafok község derék lel
késze Hetesy Viktor és presbyteriuma, — Írja 
a „Néptanoda" — amennyiben megválasztotta 
tanítóul Garzó Pál volt zalátai tanítót, kit 
az egyházhatóság ezelőtt két évvel fosztott 
meg kenyerétől csupán azért, mivel nem akart 
elődjének — mint annak idején bőven ismer
tettük az ügyet — nyugdijt fizetni s mivel 
bátorkodott az egy. hatóság igazságtalan 
tette ellen a megyei hatósághoz félfolyamodni. 
Igazán szívből örülünk, hogy derék kartár
sunk. ki a megye egyik legjelesebb tanítója 
s ki nyolczadmagával maradt kenyér nélkül 
— most ily módon nyert elégtételt. Kívánjuk, 
hogy nyerje vissza lelki nyugalmát, boesás 
són meg üldözőinek s éljen egyedül az isko
lának és családjának. Nt. Hetessy Viktor 
lelkész pedig fogadja legmélyebb tiszteletünk 
s elismerésünket.

— A halálba kocsizott. Múlt héten te
mették el Ozdon Molnár Józsefet, kinek sze
rencsétlen halála annyival inkább említésre 
méltó, mivel az illetőnek atyja szintén 
szerencsétlen véget ért, a kútban lelte ha
lálát — mint az akkor e helyen említve 
volt — s épjien két hóval előbb a hónap 
ugyanazon napjának ugyanazon órájában 
lett eltemetve. — A fentnevezett 53 éves 
ember kissé ittas állapotban kiment kocsival 
a szérűre szalmáért. Fölrakta a szalmát, de 
nem kötötte le. A fiatal lovak megbokro-

lelkészlak előtt levő eperfára, mit ha tenni 
elmulasztana, arra való figyelmeztetéssel, 
hogy amint a tavaszszal szigeti szállása 
felgyújtatott és leégett, úgy a házát is fel 
fogja gyújtani. BükÖ8 a levelet a csendör- 
ségnek átadván, ennek tanácsára a kívánt 
zacskót — de nem bankók, — hanem papír
darabokkal megtöltve — a leirt fára aggadta. 
Két csendőr pedig lesbe állván, várta, hogy 
Tasi eljön-e a zacskóért. Éjfél is elmúlt már 
és még senki sem jelent meg a zacskóért; 
mig végül éjfél után egy órakor megjelent 
Tasi J  ózsef és levette a fáról a zacskót; a 
csendőrök azonban nyomban elüállván, el
fogták őt és másnap átadták a mohácsi 
kir. járásbíróságnak, hol, miután a levél 
tartalmához képest alapos a gyanú, hogy 
Tasi gyújtotta lel tavaszszal Bükös szállását, 
a vizsgálatot ez irányban is kiterjesztik.

—  Meglőtte az apját. Males Proko, Males 
György mohácsi földmi vés fia, nemrégen 
haza kerülvén a katonaságtól, rósz szemmel 
nézte, hogy atyja rendesen mélyebben szo
kott belenézni a boroskaucsóba, mintsem 
józan gazdaemberhez illik, mi által gazda
sága bizony inkább hátra ment, mint előre, 
A fia tett is emiatt többször szemrehányást 
atyjának, de hát ki tehet róla, hogy az 
apa nem szokott a katonai regulákhoz, nem 
is szereti ezeket s annál kevésbé engedte 
magát fia által megreguláztatni, ki ha katona 
is, még sem parancsol ő neki, hanem meg
fordítva, ő mint apa amannak, mint fiának. 
Ezen véleményeltérésből többször viszály, 
czivódás keletkezett, igy múlt szerdán is; 
a mely alkalommal végleg elszakadván 
fonala a fiú türelmének, revolvert fogott és 
rásütötte apjára. A golyó, mely az öreg 
egyik oldalán elől fúródott be és hátul ismét 
kiment, nemesebb testrészeket nem találván, 
súlyos ugyan, de nem életveszélyes sérülést 
okozott.

— Betörési kísérlet. Vakmerő betörést 
kísérlettek meg Baar községben ifj. Sauska 
Jenő nagybirtokos kastélyába. A tolvajok éj
szakának idején az országút felőli egyik ablak 
redőnyeit kiemelték, a vasrácsozatot kifeszi- 
tették, egyik ablaktáblát bezúzva az abla
kot kinyitották és ezen át már behatolni 
készültek a szobába, midőn az egyik tolvaj 
véletlenül elejtvén egy feszitő vasat, ez a 
betonból készült teraszra esett és az ez által 
támadt zajra a ház gazdája felébredvén, 
lármát csapott, mire aztán a tolvajok — a 
nélkül, hogy valamit zsákmányul ejthettek 
volna — eliramodtak. — Ezen kudarcz 
azonban nem akadályozta meg a tolvajokat 
abban, hogy ugyanazon éjjel egy második 
helyen betörést ne kíséreljenek. De innen is 
az éjjeli őrség riasztotta el őket. A tolvajok 
hatan voltak s magyarul beszéltek.

—  A Duna szekcsöi s szigeti védtöltós 
magasbitása. Midőn a bellyei főherczegi 
uradalom a szigeti védtültésnek a mohácsi 
határ végétől kezdve a sziget hátralevő ré
sze hosszában való kiépítésére vállalkozott, 
tudvalevőleg megállapittatott, hogy a duna- 
ezekcsöiek az ö töltésüket, mely a mohácsi
nál és főherczegi uradalom által tervezetnél 
kisebb és gyengébb : megnagyobbítsák, 
s illetve magasbitsák. A megyei építészeti 
hivatalnak egy szakértő közege által elké
szített nagyobbitási tervek és költségvetések 
a helybeli folyammérnökség által az időköz
ben megváltozott hydrogratiai viszonyoknak 
megfelelőleg átdolgoztatván, azokat a me
gyei alispán a napokban küldötte ki Mohács 
főszolgabirájához, ki oly utasítással rendelte 
azokat kiadatni a duna-szekcsői elöljáróság
nak, hogy a töltés nagyobbitásáaak munká
latait haladéktalanul megkezdjék.

— Szerencsétlenség a Dunán. Rozmayer 
Ferencz tolnai lakos tulajdonát képező 
„Ferkó" nevű vontatógőzös kapitánya, Wurt- 
zer Ferencz (bajai illetőségű) e hó 15-én 
hajnalban 3 órakor a kerékdobon levő 
padján kissé elsjundikálván, a szivar kiesett 
szájából. A mint felébredt és észrevette, 
hogy szivarját elejtette, lehajolt é rte ; e 
közben azonban egyensúlyát vesztvén, Mo
hácson alul a „Mocskosnál" a Du iába esett 
és nyomtalanul eltűnt a hullámokban. A

sodtak s elragadták a kocsit sö  egy csomó j hajó személyzete nyomban megtette a men- 
szalmával előre bukott s valamikép az első 1 tési kísérleteket, de eredménytelenül; a ka- 
tengely közé szorult s igy mintegy kétszáz) pitány teste nem került többé a viz színére, 
lépésre vonszolták s  lovak. Midiin ekkor a ,  Ne ^  n ,g Unkat  rászedni. A .  utóbbi idő- 
kocsitol elmaradt; egyik keze S lába a szó • |)0n a közönség köréből gyakran panaszkodtak már, 
szoros értelmében el volt törve, fejéről S I hogy Brand R. gyógyszerész valódi Svájcai labdacsai
oldaláról a bőr czafátokban csüngött le, 
egy seb volt az egész test. S ily állapotban 
négy nap múlva iszonyú kínok közt meghalt.

—  Megszökött rab. Lapunkban mintegy 
négy héttel ezelőtt tettünk említést azon 
vakmerő lopási kísérletről, melyet duna- 
szekcsői illetőségű Zárits Péter követett el 
az által, hogy Mohácson egy a főutezán 
álló kocsira felugorván, a lovak közé csapott 
és az Eszékre vezető országúton lóhalálában 
tovább hajtott, stb. Királyi járásbíróságunk 
akkor a vakmerő tolvajt illetőségi szempont
ból a dárdai kir. járásbírósághoz kisértette, 
mivel nehány év előtt több elkövetett bűn
tett miatt ott vizsgálati fogságban lévén, 
onnan megszökött. Csakhogy ugy látszik, 
hogy Zárits Péter, amilyen vakmerő a bün
tettek elkövetésében, époly ügyes a börtönből 
való megszökésben. A dárdai kir. járásbiró 
ság fogházából — hol a már egy ízben 
történt szökése folytán bizonyára fokozott 
éberséggel kell, hogy őrizték legyen — másod
szor is megszökött s azóta nyoma veszett.

—  A mohács kölkedi védtöltésnek Mohács 
varos védelmére szolgáló része tárgyában a 
a közmunka- és közlekedési miniszter rende
leté folytán vármegyénk alispánja oda 
utasította mohács várost, hogy a város hosz- 
szában emelendő töltésre nézve s a mennyi
ben a város a Nepumok utezának a szabá
lyos töltés magasságban felemelését kívánja, 
mindkettőre külön tervet, és költségvetést 
készítsen s azt az alispán utján a minszter 
hez felterjeszsze.

—  Lépre került zsaroló. Ifj. Bükös István 
mohácsi lakos, Tasi József szigeti pásztortól 
levelet kapott, melyben fülhivatott, hogy 
egy bizony ős napon éjjel 11 óráig egy 180 
frtot tartalmazó zacskót kössön a reform.

helyett, utánzatukat, még pedig igen gyarlón utánzott 
labdacsokat próbálnak elárusítani. Minden i ly  egyes 
esetről szives tudósítást kér Brandt R. gyógyszerész nr 
Zürichben, hogy ennek megfelelő nyilvánossá tételével, 
a közönség érdekeit további megkárosítástól megvédhesse. 
Ez alkalommal arra is figyelmeztetjük a közönséget, 
hogy a valódi svájezi labdacsok s o h a s e m  árus itta t- 
nak boríték nélkül, hanem egyes-egyedul k is  bádogsze- 
lenczékben, melyeken védöjegyül egy fehér kereszt vö
rös mezőben s Brandt R. névaláírásé látható.

Irodalom.
=  Az „Ország-V ilág" 38-ik száma ugy közlemények, 

m in t képek dolgában gazdag tarta lom m al je len t meg. 
Különösen k ivá lnak Gyárfás Jenő ra jza i Sepsi-Szent- 
G yörgyről, abból az alkalomból, hogy az erdélyréaci 
kulturegvesület i t t  ta rto tta  közgyűlését a az írók  és 
művészek is ugyanekkor rándoltak ide. E  számban van 
közölve a dévai magna cárié ró l is két ra jz , a hol most 
ö felsége és a trónörökös laknak. Közleményei közt k i
váltó érdekességü L isznyay Kálmán két kiada tlan  k ö l
teménye, melyek K r iz a  hagyatékából ju to tta k  a lap 
birtokába. Egyéb közlem ényei: .Sepsi-Szentgyörgyröl M. 
J.-tő l, „S z ik ra " elbeszélés Bársony István tó l, „D óra 
herczeg" ö ro lle r  Balduin regénye, „Csak b á ró t!"  elbe
szélés Im ie y  Ferencztül, „A  spanyol táncz" M ajthényi 
F ló rátó l, „A  kániku la m á rtír ja i"  (képekkel a nagy 
hadgyakorla tokró l) Prizm ától, Tudományos apróságuk, 
„A  hétrő l" Székely Huszártól stb. —  Előfizetési fölté
telek: január -deczem bérré 10 f r t ,  január—jún iusra  5 
fr t, jú liu s — szeptemberre 2 f r t  50 k r., jú liu s— deczem bérré 
5 f r t .  A z  „E g y e té rté s s e l együ tt: Egész évre 28 fr t ,  
félévre 14 fr t ,  negyedérre 7 fr t ,  egy hóra 2 f r t  60 k r. 
A z előfizetési pénzek a Pallas irodalm i és nyomdai rész
vénytársasághoz küldendők, Kecském éti-uteza 6. sz.

Gynkorlnti kereskedelmi tudományok. Ismeret
terjesztő, havonkint kétszer megjelenő fo lyó ira t. 22. fűz. 
Egyes füzet ára 40 k r .  Szerkeszti és k iad ja Zachár 
Gynla tanár, a magyar pénzintézetek országos nyugdíj- 
egyesületének igazgatója; z budapesti k ir .  törvényszék, 
a Budapest fővárosi árvaszék és z  budapesti k ir .  ke
reskedelmi és váltótörvényszék hites szakértője keresk. 
ügyek óén. Sserkesztö és kiadóhivata l : Budapest, I I .  
kér., A lbrecht-nt 8. sz. E  ffize t első és második ive, az 
előző füzetekben tá rg y a lt ismeret-ágak fo lyta tásai s 
szétvéve, egybe köttethetök. E lőfizethetn i : 24 füzetre 
(1 évre) 8 ír t ta l,  12 főzetre (fé lév re) 4  ír t ta l,  6 füzetre 
(negyed évre) 2 ír tta l.
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A szerkesztőség üzenete.
— T K. Veszünk fiiio n  át liireke t a „Mohács és 

Vidéké‘‘ bÖl ts, a „Pécsi H írlap ibó l és bármelyik lapból 
a mennyit caak lehet, ha az olvasó közönségünket 
érdekli ; sőt közhaszna, ismeretterjesztő czikkeket is 
ollósunk k i, mei t ágy tad jak, hogy ezzel a nagy közön
ségnek tesz Un k szolgálatot. Ezt a fővárosi lapok is 
megteszik s r itkán  akad olyan télkegyelmü lap, a mely 
„ Í r ó i  és sz é r z ő i  j o g “ o t ta r t az utczák hosszában 
szállongó hírekből összetákolt termékeire És ha épen 
találkozik, azt egyszerűen kinevetik s azt mondják, csak 
hadd — k ö  b ő g j  óz . Az  elyan lapokat, melyek a fösulyt 
a hirhajhászatra fektetik, igen előnyösen föl lehet hasz
náln i „kőnyom ataitok hiányábau s ha egyéb hasznok 
nincs is, legalább egy-egy reporter költségét megkímélik. 
A komolyabb tarta lm a irányadó po litika i lapokban a hírek 
rendszerint csak olyan tölte léket képeznek, melyeket a 
fővárosi lapok a „könyomatos" hircsarnokból s a vidéki 
laposból szoktak k io llózni. Nagy súlyt bizon m i sem 
fektetünk rá .A fö  törekvésünk a m indnyájunkat érdeklő 
k ö z  ü g y e k k e l  foglalkozni. A többi csak fűszer — 
Egyébként fogadja üdvözletünket.

laptulajdonos.
K I S J Ó Z S E F ,  VÁRAM FEREMZ

felelős szerkesztő. fömankatárs.
8903 szám tkb 887

Árverési - hirdetmény
A pécsi kir. törvényszék mint telek

könyvi hatóság közhírré teszi, hogy Szaut- 
ter Gusztáv pécsi lakos végrehajtatnak 
Bachusz Ferencz Szökédi lakos végrehajtást 
szenvedő elleni 27. frt 10 kr. tőke követe
lés és járulékai iránti végrehajtási ügyében 
a pécsi kir. törvényszék (a pécsi kir. járás
bíróság) területén levő a szökédi 08 sztkben 
felvett A I alatti 91 H sz 68 számú házra 
160 frt és 95 H sz. sz. kertre 86 frt 
Összesen 246 frt a 198. 437 és a. 261. H. 
sz. sz. szántóföldek és szellőre az árverést 
158 frt . . kr. ezennel megállapított kikiál 
tási árban elrendelte, és hogy a fenebbi 
megjelölt ingatlan az 1687 évi November 
hó 24. napjan délei. 10 órakor Szőkéd 
község házánál megtartandó nyilvános ár
verésen a megállapított kikiáltási áron alól 
is eladatni fog.

Árverezni szándékozók tartoznak az 
ingatlan becsárának 10 0 °-át vagyis 24 frt 
60 kr és 15 frt 80 kr. készpénzben vagy 
az 1882 : 60. t. ez. 42 i; ában jelzett ár 
folyammal számitott és az 1881 évi novem-l 
bér hó 1 én 3333 sz. a. kelt igazságügy- 
miniszteri rendelet 8 § ában, kijelölt I
óvadék képes értékpapírban a kiküldött 
kezéhez letenni, avagy 1881. 60 t. ez. 170 
§ a. értelembe a számat pénzben a 
bíróságnál elöleges elhelyezéséről kikiálli-) 
tott szabályszerű el ismer vány t átszolgáltatni ;

Kelt Pécsett 1887 évi Augusztus 6 
napján a pécsi kir. törvényszék mint 
tkknyvi hatóság.

Váry Gyula bíró helyett:
Lukrits István

kir. törvényszéki biró.

11018 szám tkb. 1887

Árverési - hirdetmény.
A pécsi kir. törvényszék mint telek 

könyvi hatóság közhírré teszi, hogy Czike 
Katalin szökédi lakos végrehajtaténak Nagy 
József herendi lakos végrehajtást szenvedő 
elleni 4 frt — kr. tőke követelés és járulé
kai iránti végrehajtási ügyében a pécsi kir. 
törvényszék /: a pécsi kir járásbíróság: 
területén lévő. Herend községben fekvő a 
herendi 43. sz. tlkvben felvett 43 h. sz. sz. 
kertnek 91. h. sz. 29/87 új régi sor számú 
háznak, udvartér és kert V i t e le k n e k ,  1195 
és 1434 b. sz. számú fekvőségeknek Nagy 
Józsefet illető */s részére az árverést 2064 
frt — kr. ezennel megállapított kikiáltási 
álban elrendelte és hogy a fenebb megjelölt 
ingatlan az loS7 évi Deczember ho 21 ik 
napján délelőtt 10 orakor Herend község 
házánál megtai tandó nyilvános á rv e ré s e n  a 
megállapított kikiáltási áron alól is eladat
ni fog.

árverezni szándékozók tartoznak az in
gatlan becsárának 10 °/0-át vagyis a házra 16 
frt 20 kr. a telekre 182 frt 50 krt. a 
szőllőkre 7 frt 70 krt készpénzben, vagy 1881. 
60. t. ez. 42 §-ábau jelzett árfolyammal 
számitott és az évi november 1-én 3333. 

sz. a. kelt igazságügyminiszteri rendelet 
8. § ában kijelölt ovadékképes értékpapírban 
a kiküldött kezéhez letenni, avagy az 
1881 60. t. ez. 170. §-a értelmében a 
bánatpénznek a bíróságnál elöleges elhelye-j 
zéséről kiállított szabályszerű elismervényt j 
átszolgáltatni.

Kelt Pécsett 1887 évi Augusztus hó 
6 ik napján a pécsi kir törvénszék mint 
tkknyvi hatóság.

Bogyay Pongracz
kir. törvényszéki biró.

Házeladás.
Pécsett a főuezaban 

emeletes ház, kerttel ej 
azonnal eladandó. — C’zim i 
kiadóhivatalban megtud ható.

TJzlet

Vrpád-utcza 28. sz.
kapható

fontja 5 -6 frt.
Haberhauer József.

►
►
►

H I R D E T É S E

előnyös áron felvétetnek

a  l r l a d . ó l a . i T r a t a n o a r 2 . „

11349 szám tkb. 1S87
Ár verési - hirdetmény

A pécsi kir. törvényszék mint telek
könyvi hatóság közhírré teszi, hogy özv 
Eddenhoffer Norbertni pécsi lakos végrehaj* 
tatónak Iflinger .-Idám pécsi bánya telepi 
lakos végrehajtást szenvedő elleni 316 frt 
46 kr. töke követelés és járulékai 
iránti végrehajtási ügyében a pécsi kir. 
törvényszék : a pécsi kir. járásbíróság: 
területén lévő pécsi 5168 h sz. sz. szőilőre 
és azon épült de telekkönyviig kinemtün- 
tetett lakházra az árverést 1078 frt . . kr 
ezennel megállapított kikiáltási árban 
elrendelte, és hogy a fenebb megjelölt 
ingatlan az 1887 évi október hó 12. napján 
délelőtt 10 Órakor Pécsett a kir törvény- 
széki telekkönyvi irattában megtartandó 
nyilvános árverésen a megállapított kikiáltási 
áron alól is eladatni fog.

árverezni szándékozók tartoznak az 
ingatlan becsárának 10° 0 át vagyis 107 frt 
80 kr. készpénzben, vagyis az 1881. 60 
t. ez. 42 § ában jelzett árfolyammal 
számitott és az 1881 évi november hó 1 én 
3333 sz. a. kelt igazságügy miniszter rendelet 
8. § ában kijelölt ovadékképes értékpapír
bán a kiküldött kezéhez letenni avagy az 
1881. 60. t. ez. 170. §-a értelmében a 
bánatpénznek a bíróságnál előlegeges 
elhelyezéséről kiállított szabályszerű 
elimervényt átszolgáltatni.

Kelt Pécsett, 1887. évi Augusztusi 
hó 13*ik napján a pécsi kir. törvényszék, 
mint tkknyv hatóság.

L ukrits István, I
kir. törvényszéki biró.

11017 szám tkv. 1887
Árverési hirdetmény.

A pécsi kir. törvényszék, mint telek-1 
könyvi hatóság közhírré teszi, hogy Hegedűs 
Károlyné szül. Farkas Ang. pécsi lakos vég
rehaj tatónak Méhn .Idám romonyai lakos 
végrehajtást szenvedő elleni 100 frt — kr. 
tőke követelés és járulékai iránti végrehaj
tási ügyében a pécsi kir. törvényszék (a 
pécsi kir. járásbíróság) területén levő 
Romonya községben fekvő 27 sz. tjkben 
felvett I 2 s telekre 157-a hsz. sz. kertre 
496 frt úgy 239 H. sz tkben felvett 28-a 
H. sz 28. számú házra az árverést 200 frt 
— kr. ezennel megállapított kikiáltási árban 
elrendelte, és hogy a fenebb megjelölt 
ingatlan az 1887 November 22 napjan délelőtt 
10 Óra Romonya község házánál megtar
tandó nyilvános árverésen a megállapított 
kikiáltási áron alól is eladatni fog.

Árverezni szándékozók tartoznak az 
ingatlan becsárának 100 °át, vagyis 49 frt 
60 kr. 20 frt. — készpénzben vagy az 1881. 
60. t. ez. 425. ában jelzett árfolyammal 
számitott és az 1881. évi november 
hó 1-én 3333, sz. a. kelt m. igazság
ügyminiszteri rendelet 8. jj-ában kijelölt 
ovadékképes értékpapírban a kiküldött 
kezéhez letenni, avagy az 1881. 60. t. sz. 
értelmében a bánatpénznek, a biróságnál 
elöleges elhelyezéséről kiállított szabályszerű 
elismervényt átszolgáltatni.

Kelt Pécsett 1887. évi Augusztus hó 
6-ik napján a  pécsi kir. törvényszék mint 
tkknyvi hatoság. Lukrits István,

kir. törvényszéki biró.

Ismételt felhívás, és a tisztelt közönség igényeinek megfelelhe- 
tése czéljáből, egy e téren nem létezett

festék-, lak- és eese t-rak tára t
állítottam fel, mely különösen dústartalma

dörzsölt festék, olaj, keneze és lakok
által a nagyközönség nagy- és kicsinybeni szükségletére kényel
met és előnyt nyújt.

Üzleti helyiség Széehényité 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.

M ély tisz te le tte l
i f j .  E y a .d . a y .

-------- -----

Hirdetmény

EPES CSALÁDI LAPOK
czimii *zé|úi-<»<lnlmi,

!“̂ i,eüia7'f tizedik évfolyamába
évi » k I ú l» e r_  

hú 1-jével

lép Ezv évtized 
nafft idii inés az

_____________emberéletébe! ín,
de még nagyobb

egy magyar szépirodalmi lap élt-télien A „Képes t'salápi Lapok" ez évtized 
alatt talúságo.s irodalmi kincset szolgáltatott át. a magvar és a külföldi írók 

tárából, az olvasó közönségnek. És ez korántsem túlzott állítás, mert egyedül csak a kilenczedik 
évfolyam, a mellékletekéi, divatképeket számba -e véve. 147 neves írótól 3 regényt s *242 kisebb 
szépirodalmi munkát s j 07 neve- művésztől llíll képei tartalmaz. Oly szellemi kincs ez. amelyet 
tiz annyiért se lehetne meg-zerezni. mint a mennyi a ..Képes Családi Lapoknak" az e.ötizetési ára 

A ..Képes Családi Lapok** tizedik évfolyamában is a legolcsóbb s a legélénkebb, legtartalomdúsabb 
szépirodalmi lapja leend a magyar hírlap irodalomnak s ép oly nemes és izlésteljes irányban szerkesz 
tetik mint eddig, élénkség és változattosság tekintetében azonban, túl fogja szárnyalni az eddigi év
folyamokat. más szóval, oly szépirodalmi, mulattató és ismeretterjesztő olvasmányokkal látja el az 
olvasóit, a melyek valóban művelők, ízlésfejlesztők, eszme és érzelem nemesitők s minden szépirodalomban 
számot tesznek. A „Képes Családi Lapok" tizedik évfolyama a szépirodalmi, társadalmi, ismeret
terjesztő közleményeken kívül niég két érdekes regény nyel („A kinek nincs Istene", „Hűségéit hűséget", 
kedveskedik olvasóinak. - „Nő a házban" czimü melléklete divatképeivel ezután is bű titkára lesz a 
háztartás s a divat terén hölgyeinknek, miért is tisztelettel kéri különösen hazánk hölgyeinek hathatós 
támogatását s eddigi kilenczéves előfizetőinek pártfogását a . Képes Családi Lapok szerkesztő és kiadó- 
hivatala.

A „Képes Családi Lapok" előfizetési ára:
Egész évre: 6 Irt. Félévre. 3 frt. Negyedévre: 1 frt. 50 kr., mely összeg 

Méhner Vilmos kiadóhivatalába (IV. kér., papnövelde ntcza S. sz küldendő.
M C ' Mutatványszámot ingyen és bérmentve küld a kiadóhivatal. - H ű

4
4
4
4

► 
►i 
►

A bérnökség . ^

Önkénytes árverés.
A vaiszlói uradalom bérnöksége, a bérletnek f. évi 

október 1-én megszűnése folytán, a bérlemény területén 
létező összes gazdasági felszerelést u. in.: ökröket, lovakat, 
kocsikat, gépeket mindennemű gazdasági eszközöket stb.

s* páprá.d.1 pvLiSztánn, 
é-̂ ri szeptezsnloer 2S-án.

és következő napjain tartandó nyilvános árverésen eladja.
Miről a venni szándékozók azzal értesittetnek, hogy 

az árverés alá bocsájtandó tárgyak jegyzékét Egedy Sándor 
bérlő in nál. Görcsönyben betekinthetik.

A Du n a - Sz e k c s ő i  közös uradalmak részéről ezennel közhinf 
hogy tulajdonukat képező

— bormerési jog
f. évi október hó 1-én reggeli 9 ónkor

az uradalmi irodában 1888 évi január hő 1 -töl számítandó bárom 
után kővetkező évre a legtöbbéit 
adatni fog.

A bérleti feltételek
kinthetők.

Kelt Duna - Sz e kc s őn ,  1887. szept. 1-én.
A közös urodalmak igazgatósága

reggeli
egymás

ígérőnek nyilvános árverésen haszonbérbe 

Duna-Szekcső község jegyzői irodájában bele

Hirdetmény.
Mely szerint

a  pécsi k ö lc sö n ö s  seg é ly zö  egy let igazgatósága
által a t. ez- egyleti tagok értesittetnek hogy

f o l y ó  é - v i  o l s t ó b e r  1 - t ő l  l s e z d . v e  

váltókra, kötvényekre és zálogokra úgy ingatlanokra adott 
kölcsönök után

kivétel nélkül

6 ° 0 é v i  k a m a t

fog számíttatni és a szokott időre előlegesen megvétetni; továbbá 
heti törlesztésre h a t évi időszakra m egszavazott kölcsönöknél egv 

a lá ir t részlet u tán  jövőre 190 frt. fog kölesönkép kiadatni, 
mely kölcsön hetenkint 5 0  I s r .  t ő l s e  é s  Is x . I r a r x i a t  össze 
sen 7i kr heti törlesztés által fog a társulati hat év alatt visszafizettetni.

Kelt a Pécsi kölcsönös segélyzö egyletnek 1887 évi szeptember W 
18-án tartott igazgatósági üléséből.

K ind l József,
vezérigazgató._____  _

Baranyavári járás főszolgabírójától.

I < T a . g - ^ - ^ ' l o r l á o o  u L t c z a i

24. számú ház 
r  t n é l k ü l  

3.800 frtért
sz a b a d  kézbő l eladó.

(

k e

-

Pályázati hirdetmény!
Baranya megye baranyavári járásába kebelezett Magyar-bóly. Lapánci 

lllocska. Német-Marok. Lőcs. Szt.-István. Villány. Virágos és Szt.-Márton köz 
ségek egyeteméből álló 300 frt évi javadalmazással, valamint a betegek látoga
tása s halotti szemlék után szedhető szabályozott dijak élvezetével egybekötöt 
M a g y a r  bólyi k ö ro rv o s i á llom ás, lemondás folytán végleg üresedésbe jővén 

'annak az 1876. évi XIV. t. ez. 144. §-a értelmében, választás utján leendí 
betöltésére határidőül folyó évi s ze p te m b er hó 3 0 - ik  napjának 9 órája tűzeti!

M a g y a  r-B ó 1 y községébe, úgy mint a körorvosi állomás székhelyére 
körjegyzői lakhoz.

Felhivatnak ennélfogva mindazok, kik ezen állást elnyerni óhajtják, és U 
188.3. évi t. ez. 9. §-a, illetve az 1876. évi XIV. t. ez. 143. §-ában körülírt 
minősítést igazolni képesek, hogy szabályszerűen felszerelt kérvényeiket alól- 
ivot tnál  legkésőbb f. é. szeptember hó 29-éig annyival is inkább alják be 
minthogy később érkező kérvények figyelembe vétetni nem fognak.

Dárda, 1887. szeptember hó 16-án.
S E H  K Á R O L Y , főszolgabíró.Ver éb J a n k ó

Előfizetési árak; egész évre 6 f r t .  fé lév re  3 frt . negyed évre 1.50 kr.
Az előfizetési pénzek a kiadóhivatalba küldendők:

Pécs, János-uteza 8. szám.

Pécsett, 1887. Nyom. a K&m&zetter'féle nyomdában Koller Lipót.

P écsi k é p e s  élezlap
Megjelen számos csinos képpel.

Politikával nem foglalkozik. - ' • 6
A legegészségesebb humor tárháza itt-ott helyiér

dekű ezélzásukkal.
szerkeszti

V Á R A D Y  F E R E N C Z
h í r la p ír ó .
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