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1.
A lap szellemi részét illető közlemények és előfizetések a szerkesztőséghez, hirdetések pedig a kiadóhivatalhoz intézendök.
Előfizethetni helyben: a kiadóhivatalban, KÖSZL JÁNOS úrnál a városház épületben, LILL JÁNOS úrnál a budai külvárosban,
valamint a vidéken minden postahivatalnál.

A vasárnapi népgyülés.

kívül minden polgárnak joga van hoz
zászólni a közügyekhez. A politikai
Az országban megindult üdvös moz jogok teljességéi, a képviselőválasztási
galom, mely az átalános szavazati jog jogot, e g y é b f e l t é t e l h e z , mint
behozatalát s a munkások viszonyainak érett korhoz, józan észhez s az államrendezését czélozza. nálunk is vissz polgársághoz kötni, nagy igazságtalan
hangra talált. A mozgalom élére elő ság. I)e a kormány daczosan vissza
kelő külvárosi polgárok, városi bizott utasítja e kívánalmát a népnek.
sági tagok állottak, mely körülmény
Azt mondják a kormány lapjai, hogy
teljesen szétoszlatta azon rosszakaratú
ráfogást. melyet egyesek a jó ügy meg a munkások nem vesznek részt az or
rontására terjesztettek, hogy t. i. a szág terheinek viselésében, nincs is
hát jogczimük politikai jogok gyakor
mozgalom szocziál-demokratikus szelle lására.
mű. Különben a megtarlott népgyülés
Hamis okoskodás.
leginkább igazolta, hogy a mozgalom
Hát van-e ma ember Magyarorszá
tisztán alkotmányos alapon állt s csak
gon, a ki az állami adóprés alól ki tud
azt tűzte ki czéljául, a mit bármely
menekülni ? A ki húst eszik, bort, sört,
józan gondolkozásu polgárnak el téliét,
pálinkát, kávét vagy theát iszik, a ki
el kell fogadnia.
pipázik, a ki petróleumlámpát éget, azt
íme a határozati javaslat: az egyik az áltam mind megsarczolja.
az általános szavazati jog s a titkos sza
Nincs kibúvó; minden élő ember
vazásnak törvényhozás utján való be=
hozatala tárgyában, a másik pedig adófizető.
Valótlan tehát az. hogy a munkás
gyári törvény létesítéssé és a vasárnapi
osztály nem járul a közterhek viselésé
munkaszünet érdemében.
Az első következőleg van szövegezve: hez, mert még akkor is, ha egy árva
Tekintve, hogy a magyar alkotmány krajczár egyenes adó nem volna rá
az állampolgárok egyenjogúságát mondja kivetve, a fogyasztási adók révén tete
ki s e szerint az adóösszeiráson s adó mes összeg kerül véres verejtékéből az
fizetésen nyugvó választási rendszer állam pénztárába.
De lássuk a másik határozati ja
nem felel meg a magyar alkotmány
szellemének; — tekintve, hogy az or vaslatot.
Tekintve, hogy hazánkban a gyári
szággyűlés a munkásosztály kizárásával
képviseli áz államot, daczára annak, ipar örvendetes fejlődése daczára máig
hogy ez osztály nagy tényező, mond sem alkottatott gyári törvény, mely a
hatni az államtestnek legjelentékenyebb munkás számára minden irányban ki
fentartó elemét képezi ; — tekintve, elégítő védelmet szolgáltatna: mely a
hogy a választási jogot nem élvező külföld példájára a munkaidőt szabá
munkásosztály közvetett adózása állal, lyozná. a munkafeltételeket javítaná, a
mely az egyenes adót nagyban felül munkások és munkafelügyelők alkal
múlja. legtöbbel járul az állami adók mazhatóságát szakképzettséghez kötné
fedezéséhez, de közvetett utón még az s a munkás egészsége s élete védel
egyenes adót is ezen osztály fizeti meg. mére s családja létének biztosítására
mert nem az a j adófizető, ki a pénzt szükséges intézkedéseket foglalná ma
az adóhivatalba viszi, hanem az. a ki gában s végül elrendelné a vasárnapi
azt. az illető számára megkereste; — munkasziinetet: nagyon üdvös és kívá
tekintve, hogy a polgárság választásra natos a szomorú helyzet javítására s
nem jogosult része a pénzbeli adó mel a bajok gyökeres orvoslására, hogy
lett java számban a véradót is szol alkottassák meg a gyári törvény, mely
gáltatja : — s végül, tekintve, hogy egyúttal valamennyi munkaadó s kivé
tel nélkül valamennyi munkásra bírjon
azon kivánalom, miszerint Magyarország
minden polgára érvényesíthesse befo kötelező jogérvénynyel.
A javaslat egészen helyes.
lyását az ország ügyeinek intézésében,
Az ipartörvény hézagos, hiányos és
a jog és igazság minden kellékével
bir kívánatos, hogy az országgyűlés egyátalán nem gondoskodik arról, hogy
törvényhozásilag kimondja az általános a munkások, kik a társadalomnak
szavazati jogot s hogy ez minden hiva annyira fontos tagjai, érdekeikben és
talos vagy erkölcsi erőszaktól menten jogaikban meg legyenek oltalmazva,
gyakorolható legyen, óhajtandó egyúttal így a gyáros és munkás közli viszony
csak felületesen s nem a méltányosság
a titkos szavazás kimondása.
Tökéletesen igaza van a népgyülés- és igazság követelései szerint van sza
nek, midőn ezt kérelmezi; mert kétség bályozva. arra pedig bölcs törvényho

TÁRCZA.

I l i is kibúvánk
E porló szív fe le tt: —
Oh. mert a szív még
Porában is . . . . szeret . . ! “
Kasza József.

H a lo tta k n a p já n .
Hervadt virágok
Behorpadt sir lelett.
Frisset közéj ok
Hálás kés ültetett.
S a mist a metsző
Szél köztük átsuhan,
Zokogva búsan,
Zokogva gyászosan:
Hervadt virághoz
Piruló rósaa-ajk,
Titkát közölve.
Keaervvel igy sóhajt:
.Szeretet ápolt,
S öntözte kelyhemet
Fájó könyével
Hulló harmat helyett; —
Hogy z sivár öss
Ha aúgva beköszönt,
S mikép a koldus,
Kifosztva less a föld:
Díszéül álljak
E néma hantnak itt —
Hirdetve a szív
<*lthat lan lángjait!".. .
S hervadt virágok
Suttogva szóltanak:
.Mikor fölengedett
A bejegedt patak,
S a játszi széllel
Erdőt, mezöt bejárt,
Ébresztve, keltve
A aéptelen határt :
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H a lo tta k e m lék n a p já n .

A fa lehűllatta levelét; a dalos madár
elhagyta ligeteinket s a máskor oly vidám
emberek a meleg kandallóhoz menekülnek a
süvöltő hideg szél elöl. Oly szomorú, oly
csendes minden, mintha csak az egész ter
mészet gyászolná a halottakat, kik annyi
ezer és ezer év óta az anya föld méhében
aluszszák hosszú, mély álmukat.
Csak a temető népes, csak ott hallható
egy elnyomott tompa zaj. a siránkozók fájó
zokogása, kik elhunyt kedveseik sírját meg
látogatva fájdalmas könyeket hullatnak a
sírok rideg hantjaira.
Halottak napja van! — Emlékük azok
nak, a kiknek elhunyta füleinkbe dörgi e
rémes szózatot: halál!
Szomorufüz ága hajlik egy koszoruzott
sirhalomra; reá borulva halvány arczu
lányka zokog, sir keservesen: „Anyám, oh
édes anyám!"
... ..
De ne zavarjuk őt; hisz oly jól esik
elpanaszolnia árva szive fájdalmait, kínos
bánatát a szeretett édes anyának, ki úgy
sem hallja magzatának sóhajtásait.
Hadd öntözze könyeivel azokat a ke
mény hantokat, hadd koszoruzza meg édes
anyja sirhalmát . . .
Köny és koszorú . . .
A bánat könyéhez hogyan illik az orom
jele? Oh, igen jól. Kedves olvasó bizonyára
neked is vannak emlékeid, melyek elhunyt
szeretteidhez fűzik szivedet: kérdezd meg
ettől, a ma oly keservesen zokogo szi
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Egy öt h&sáltos p e tit sor egyszer a
megjelenéséért 6 kr., 3-szoriért V
5 kr., 10-szeriért 4 k r. fizetendő, y

Minden hirdetés után
30 kr. bélyepdíj fizetendő
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A nrilttir t petit sora 10 ír. 1
A birdetési ti] előre betelte.
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A kormány tizenkét évi könnyelmű
gazdálkodása után oda juttatta az országot,
hogy njabb adók nélkül tovább kormányozni
nem lehet.
Az ország hitele ki van merítve.
Az államadóssági kötvények árfolyama
egyre hanyatlik. A pénzpiarzra ezentúl csak
korlátolt mértékben lehet számítani. A múlt
bűneinek orvoslására és a legközelebbi jövő
elodázhatatlan igényeinek kielégítésére még
mindig oly tekintélyes összegű járadékki.
bocsátás szükséges, hogy a kölcsönzők «g
gályáit el kell oszlatni, különben nem kapunk
kölcsönt. Ha az állam nem akar azon utolsó
kényszereszközhöz, az önkényes kamatredukezióhoz folyamodni, mely eszközt nem
csak Tisza Kálmán pénzügyminiszter, hanem
minden becsületes ember kizártnak tekint,
az adóemelés elkerülhetetlen. A jövő évben
a költségvetési előirányzat szerint 31 millió
lesz kölcsön utján beszerzendő. Hátra van
még a 32 milliós iiitel a pénztári készletek
kiegészítésére, melyre a kormány 12 milliót
már előlegképen felvett. Összesen 03 millió
forint papirjáradék kerül tehát a közel jö
vőben a pénzpiaezra. Nehéz lesz az.t besze
rezni, amidőn már úgy a bécsi, mint a né
metországi piaczon — a hol járadékainkat
elhelyezni szoktuk — a bizalmatlanság
hangjai emelkednek, a hol már kezdik a
magyar átiam hitelképességét az oroszszal
párhuzamba hozni.
Ismételjük, uj adók nélkül már most

boldogulni lehetetlen. Azonban, ha a nemzet
újból megterheli magát, áldozatait nem biz
hatja azokra a kezekre, melyek a lefolyt
évtized óriási adóemeléseinek eredményeit
elfecsérelték.
A tisza régimé alatt az adóbevételek
uj adókkal, a régiek emelésével és a behaj
tási rendszer könyörtelen szigorításával közel
50 millió forinttal felhajtatta í . Mindezek
daczára az állam helyzete ma ott van, a
hol volt az 50 milliónyi adóztatási plus
előtt. Azok, a kik így gazdálkodtak, nem
lehetnek méltók arra, hogy a nemzet utolsó
erőfeszítésének keserves millióit kézbe kapják.
Az uj adók különben azokr?. vallanak,
a kik kigondolták. Itt áll előttünk első sor
ban a bor és húsfogyasztás adójának emelése.
Az lH75-iki válságos helyzetben nem nyúl
tak ezen adónemekhez. Nem merték a búst,
ezt az első. nélkülözhetetlen tápszert jobban
drágítani. Most errre vetették finánezszemüket és ebből fognak néhány milliót kipréselni.
Valóban érthetetlen a mai viszonyok
közt a borfogyasztási adó emelése. A bor
termelő helyzete kétségbeejtő. Pusztító rovar
tönkre teszi a szőlőtőkéket. Oly szőlő, a
mely ezelőtt nehány száz akó bort termett,
most nem adja tizedrészét. Ez alkalmas
pillanat a boradó emelése! S amíg igy
nehezítik a termelő helyzetét, még arra
sem gnndoltak, hogy a vámtarifa készítésé
vel eltörüljék azt a/, osztrák ipar érdekében
fennálló vámot, mely a pusztító rovar kiir
tására használt szer behozatalát terheli.
Egyfelől megnehezítik a szőlőhegyek kon
zerválását. másfesől pedig felemelt adó alá
vetnek egy romlásnak indult iparágat.
Valóban rettentő szigorú az uj dobányjövedéki javaslat. Ennek szomorú hatása
lesz mezőgazdáinkra, főleg a kisebb és középtermelökre.
Még értjük azokat az intézkedéseket,
mik a esompészet megszorítása végett tör
ténnek. Bármily terhes és káros hatású a
dohánymonopolium, a mig fennáll, azt. mint
törvényt, tisztelni kell és tiszteletet kell
neki szerezni azoknál, a kik haszonlesésből
megszegik. De az uj rendelkezések szerint a
kisebb és középbirtokos alig lesz képes do
hánytermeléssel foglalkozni Annyira költ
séges instrukeziókat követelnek, hogy 'azok
a tőkeerejüket meghaladják. Rendszeres
száritó pajtákat, külön simító helyiségeket
Írnak ebi A termelésre kijelölt terület mi
nősége százféle kikötéseknek van alávetve.
Ezek a kikötések oly komplikáltak, hogy
nem ok nélkül vetette fel a pénzügyi bi
zottségnak egyik tagja azt a kérdést, vájjon
nem pártczélokra akarják-o a dohányterme
lési engedélyek megadását felhasználni ? —
a mint az különben eddig is nem kis mér
tékben történt.
Alig keresztül vihető az uj javaslatnak
az a szabványa, hogy a termelő saját tér
raését ne élvezhesse. Ez valóban barbárság
és mivel barbár és igazságtalan, a legna
gyobb visszásságokra, a legtürhetetlenebb
zaklatásokra fog -ezetni. A szentirás még
az állatokról is emberiebben rendelkezik.
Azt mondja, hogy a nyomtató jószágnak ne
kösd be a száját. Még az állattól sem en
gödi megvonni a munkával járó élvezetet. A
szegény dohánykertészt és termelőt azonban

eltiltja az állam saját terményének meg
ízlelésétől.
Az államnak végre még sem lehet
joga túlhajtott igényeivel ily mélyen bele
nyúlni az egyéni életviszonyokba. Az uj
törvény a dohánytermelőt oda degradálja,
a hol a ezukor ültetvényes fekete rabszol
gája állt, a háború felszabadító tényei előtt.
A törvény féktelen követeléseinek végrehaj
tóivá teszi a megyei, községi és városi
tisztikart. Mily gyönyörű dolog lesz az, ha
Budapest, Pécs, stb. városok polgármesterei
a finánczokkal versenyt kergetik a nyomo
rult, földhöz ragadt dobánycsempészt. Tar
toznak még egy csomó más, hasonló termé
szetű dologra ügyelni, a mit eddig elvégeztek
a tínáncz urak. De legalább nem teszik
ingyen ! A kormány, számítva korunk
anyagiságával, nagyszerű jutalomról gon
doskodott a polgármesterekhez annyira méltó
munka teljesítéséért ! Kapnak tudniillik
minden beültetett hold föld után 20 krt,
szóval busz krajezárt!
A monopólium érdekében mindenről
gondoskodva van, a mi a fogyasztókat nyom
hatja és bosszanthatja. De arról, miként
védelmezendő meg a kincstár a legnagyobb,
legkárosabb csempészettől, arról, mely a
jobb gyártmányokat ugyanazon árban elő
állító osztrák monopol készítményeivel űze
tik — arról megfeledkeztek Persze Bécs —
az a nebántsvirág. Pedig sokkal többre megy
a monopol károsítása osztrák dohánygyárt
mányokkal, mint a mennyit a termelő és
kertésze pipadohányfogyasztása kitesz.
Hát csak haladnak előre a fogyasztás
megdrágításával az élet minden ágában. A
létfentartásért küzdő családapák redökbe
vont homlokkal kiáltanak föl, hogy az élet
már annyira megdrágult, hogy meg sem
lehet élni! Igaz is. A fogyasztás mértékte
len megdrágítása vámokkal és fogyasztási
átlókkal megboszulja magát. Bekövetkezik
az idő, mikor az állam kénytelen lesz viszszaadni azt, a mit elvett. Gondolják meg.
hogy mig az összes életszükségletek a la
kástól egész az utolsó betevő falatig ismé
telten megdrágittatott, az állam hivatalnokai,
bírái, kiktől megvesztegethetlenséget követel,
postatisztjei, közigazgatási tisztviselői, kezelő
személyzete, melytől becsületességet vár,
tanítói és apró alkalmazottjai, kiktől önfel
áldozó buzgóságra számit, szóval a fix fize
téssel biró ezrei a társadalomnak és állam
nak ma is körülbelül ugyanazon javadalma
zásban vannak, mint voltak ezelőtt négy
évtizeddel. Mikép élhessenek meg azok?
Nem jutunk-e circulns vitiosusba, nem kény
szerül e az állám a felsrófolt életszükségle
tek árán kiszorított jövedelmek egy részét
arra fordítani, hogy a íix fizetéseket össz
hangba hozza a megdrágított élet igényeivel ?
A telhetetlen állam elnyeli az uj adók
jövedelmeit is. A mostani kormány kezeiben
ezek a jövedelmek is el fognak enyészni,
mint elenyészett az eddigi 50 millió. A ter
hek megmaradnak, de az államháztartás
rendezve nem lesz.

vedtől ! Megmondja annak minden dobogása,
hogy a halottak sirhantjára köny és koszorú
való.
De hát miért ? hisz minden csak az
enyészetre, az elmúlásra figyelmeztet a sir
sötét gödrénél: a porladozó hamvak, a kor
hadó keresztfa, a behorpadt sirhant, a her
vadó virág.
Igen, az enyészetre azt. a kinek balga
hite szerint a koporsó úgy bezárja földi
életét, hogy abból többé soha fül nem kelhet
a ki a sirkertnek kapuján mosolyogva
olvassa e nagy szózatot: „ F e l t á m a 
dunk".
I)e az előtt, a ki tudja, hogy a sir
sötét gödre az örök élet világosságának
ajtaja, a ki hiszi, hogy földi élete csak elő
készület egy boldog, egy örökké tartó életre,
a köny és koszorú igen szépen összeillik,
mert feltámadunk egy szebb, egy boldogabb,
egy örökké tartó életre.
És e hit, az emberiség józan többségé
nek hite erőt ad, fölemel az élet kétségbe
ejtő harczai között. Oh, ha ez a hit nem
élne szivünkben, hasonlók lennénk az álla
tokhoz, melyek világra jönnek, hogy rövid
tengödés után örökre megsemmisüljenek.
A nyomorult rabszolga, ki urának
súlyos igája alatt görnyedezve oly keserűen
tapasztalja saját személyében lealacsonyítva
az emberi méltóságot; a koldus, ki napok< n
át egyik ajtótól a másikhoz vánszorog, mig
egy falat száraz kenyérrel csillapíthatja
éhségét, mire lenne a feltámadásba helye
zett, türelmet parancsoló hit nélkül ? Hová
ragadtatnék, ha meggondolja, miért kell
neki a kényur lealacsonyító parancsai előtt
meghajolnia, miért kell éheznie, mikor ö
épen olyan ember, mint akárki más? De ha
lelkét a hit élteti, ha ily szavakban tör is
ki néha sértett emberi méltóságának tudata,
felvillan szivében a jövő életbe vetett biz
tató remény, a feltámadás reménye s a már-

már bosszúra gondoló, a fájdalommal csor
dultig telt kebel megnyugoszik.
A feltámadás, a jövő élet hite tehát a
társadalmi rendnek és békének alapja; fel
tétele; ha ez meging, az épület összedől.
A hitetlennek tehát, akik Isten — és
erkölcstagadó elveiket szóval és tollal hir
detik a nép között, merényletet követnek el
a társadalom ellen, gyilkosai akarnak lenni
az emberiség szent ügyének, a közbékének
és nyugalomnak.
Ebből kifolyólag mi természetesebb,
mint az. hogy a hatalmaknak, mint a tá r
sadalmi rend őreinek szoros kötelmük a
társadalmat ily pusztító salaktól megtisztí
tani, mint a gondos kertész, ki a nemes
növények közöl a dudvát és gyomot óvato
san kitépi, mert tudja, hogy ellenkező eset
ben fáradtsága kárba vész.
De úgy látszik, hogy az emberek sok
kal jobban az anyagokhoz vannak tapadva,
sem hogy e világos bizonyíték előtt meg
hajolnának. Valóban „füleik vannak, de nem
hallanak, szemeik vannak, de nem látnak."
Elfogultan ítélnek, mert egészen elfog
lalja őket az anyag, a világ gyönyörei,
melyek túlságos, határon túlmenő élvezetét
a hit megtiltja 9 lelkiismeretük furdaló szava
folyton a legborzasztóbb sejtelmekkel gyötri
őket. S hogy ezektől szabadulhassanak, hogy
szivükből a hit legutolsó szikráját Í9 kiolt
sák, minden másra gondolnak, csak a val
lásra nem.
Azt épen nem merem állítani, hogy
nem hisznek, mert hiszen a hit, a vallás az
ember szivébe van oltva kiirthatatlanul; de
azt igen is állítom, hogy nem akarnak
hinni, mert a hit parancsai épen azt tilal
mazzák, a mit gyakorolni úgy szeretnek.
A legelvetemültebb gazemberről sem mond
ható, hogy nincs hite; amaz érzet, mely
bensőjében a gonosz tett végrehajtása után

vádolólag lép fel ellene, mutatja, hogy ha
nem is világos hite, de legalább sejtelme
van az erkölcsi világrendről.
E kórtünet ama körökben is észlelhető,
melyek a társadalmak kormányzására hivatvák s ama majdnem általánosan divatba
jött eljárásukban nyilvánul, mely szerint a
rend és közbéke fentartására elégségesnek
gondolják tilalmazó szavukat, a törvények
erejét. Az épen nem mondható feltétlenül,
hogy nyíltan vallják e vészes elvet, de a
gyakorlati irány, mely sok állam törvényhozásában nyilvánul, elárulja érzelmeiket.
Az iskolák elközösitése, a vallások
egyenlőségének hangoztatása, a házasságnak
szentségi jellegéből való kifordítása s állami
intézménynyé való alacsonyitása, a hittanitás elhanyagolása, a hitetlen és szabadkőmüvesi eszmékkel telt tanoknak az egyetemi
székeken való büntetlen hirdetése, a szaltadkőmüvesi elvek vallásának sovány dicsőséget
hozó. kihívó titogtatása. a hitéhez rendület
lenül hiv férfiak kinevetése és agyonhallgattatása fennen szólnak állításunk igazsága
mellett.
Hej, be szomorú végű szokott lenni e
szabadelvűnek csúfolt gondolkodásmód!
Az a hinni nem akaró gonosztevő oly
furfangosan ki tudja játszani a törvény ti
lalmát ! Azt hiszik talán, hogy csak oly
bűnök vannak, melyeket sújthat a törvény
keze? Vagy azt, hogy csak azok a vétségek
tilalmasak, melyek a nyilvánosságban kö
vetetnek el ? Nagyon tévednek! A ki a
gonoszság útjára lépett, okos is némi érte
lemben. Felhasználja a kedvező alkalmat,
mely a törvény sújtó keze elől eléggé biz
tosítja; a bosszúálló a titok leple alá rejtő
zik, hogy felebarátjának ártalmára lehessen.
Vájjon a törvény keze utol éri-e? Ki merné
állítani, hogy a bírói nyomozások mindig
sikerre vezettek? Csak a vallás, csak a jö
vendö életben való hit képes tehát az em-

zóink teljességgel nem gondoltak, hogy
a baleset, vagy aggkor folytán munkaképtelenekké vált munkások ellátásáról
is gondoskodni kell valahogyan. Tör
vényhozásunknak e hiányát az orszá
gos politikai pártok közül egyedül a
függetlenségi és 48-as páti vette észre,
mely felirati javaslatában meg is emlé
kezett a munkás-kérdésről s annak a
szabadelvüség és igazság szellemében
való megoldását sürgette.
A vasárnapi munkaszünet szintén
jogos és méltányos kívánság. A ki hat
napon át dolgozik s munkájával hozzá
járul a nemzeti vagyon gyarapodásához,
bizonynyal számot tarthat rá. hogy
a hetedik napon legyen egy kis pihe
nője. Nagy és fontos társadalmi érdek
az, hogy minden embernek legyen leg
alább minden héten egy napja, melyet
családjának és magának szentelhet. Ha
azt óhajtjuk, hogy munkásosztályunk
értelmes, emberi és polgári kötelességei
iránt érzékkel biró legyen, — s ki ne
óhajtaná ezt. — akkor módot kell neki
adnunk, hogy időt fordíthasson a maga
növelésére, hogy kötelességeivel meg
ismerkedhessek. S erre az egyetlen
mód a vasárnapi munkaszünetnek tör
vényesen kötelezővé télele.
Igv végzet! a vasárnapi népgyülés.
Vajha foganatja lenne!

Az uj adójavaslatok.

Ip a r - és k ö zm ű velő d és.

Ha minden czikk, amit eddig könyvben
és hírlapban megírtak, ha minden pohárköszöntő, amit társas összejövetelekben, bán-

44-ik szám.

október 29-én.

.PÉCSI FIGYELŐ..

A XIII. Leó pápa Ő Szentségének 50 Perczel Miklós Pécs város pártonkivüli ké
ketteken és ankéteken a magyar ipar érdé külföldről hozzuk ismét haza, mikor ahoz Horváth Ferenczné 3 frt, Pókás: Mariska
viselője sem.
?
40 kr„ Förster Béláné 18 frt, Simon nővérek éves papi jubileuma alkalmából alakúit kath.
kében elmondottak mindig csak egy igaz itthon könnyebb szerrel hozzájuthatunk.
Az építési ipar fejlődésével óriási hala 6 frt, Boniperti Róza 12 frt. Fülöp Johanna hölgybizotttság választmánya: Övvegy Cseh
és tántoritkatlan pártolót szerzett volna a
— Adomány. Dr. Dulánszky Nándor ®
magyar iparnak, akkor ma már széles ez dást tett az építő majolika anyag gyártása 74 kr., Watzesh Francziska 8 f rt; együtt: Edéné s. k. védnöknő. Dulánszky Adolfné gyéa püspök a múlt hó 22 én tartod \ul
országban csak talán az iparmuxcumokban is. Aki a városligeti műcsarnok épületének 06 frt 1 kr. az összes gyűjtések összege: s. k. elnöknő. Hinka Lászlóné s. k. jegyzönő. málás alkalmával a dombóvári önk. tü*o]^
Watzesh Francziska s. k. pénztárnoknő, egyletnek 25 frtot adományozott, me]y^
lehetne látni egyes darabokat azokból a majolika diszitéseit figyelemmel megnézte, 866 frt 26 kr.
A pécs-belvárosi plébánia-templomban Mendlik Teréz s. k. ellenörnő.
külföldi gyártmányokból, a milyenek itt csak annak lehet fogalma a máriafalvi rom.
halás köszönetét mond a parancsnokság.
nálunk sokkal jobb formában, tartósabb kath. plébánia templom oltárainak rendkívül elhelyezett perselyben találtatott: 20 frt
— Jótékonyság. Túri Lajos gyfidj ev
nagyszerűségéről, melyet szintén a péesi 21 kr, Összes bevétel: 886 frt 57 kr.
elkészítésben teremnek meg.
ref. lelkész az oszrói tüzkárosultak jav* '
Ezekután szükségesnek bizonyúlt a
Az országos közművelódési kongresszus majolika gyár tulajdonosa épített és melyről
T e k in te te s s z e r k e s z tő s é g !
9 frt 03 k rt küldött Iványos K. csányogz^
raunkaminták kiválasztására s az egyes
a magyarország s a magyar nyelvűek fo annak idején hasábokat írtak a lapok.
Es nevezetes játéka a sorsnak, hogy munkák kiszabása, kiosztása és ellenőrzésére
gyásán keseregne, nem feledkezhetett meg
A „Pécsi Figyelő" folyó évi 43-ik szá lelkészhez, mint hívei könyöradományát
arról, hogy egy nemzetiség jövőjét, annak a mi elsőrangú gyárosaink gyártmányait egy külön munkabizottság alakítása, mely mában R o s s z u l é r t e t t s z a v a k czimü
„Pécsi szöllösgazdák egyesülete' .
anyagi jólétének erősbitése nélkül biztosítani sokkal jobban ismeri és méltányolja a kül nek tagjaiul Dulánszky Adolfné elnöklete Különfélék rovatára nézve az alábbi észre nek, f.— hóA 17
én tarto tt választmányi ülését
föld, mint mi magunk. Nem egyszer esett alatt uiegválasztattak : Boniperti Róza, vételeimet szíveskedjék egész terjedelmében
nem lehet.
tett
Horváth
Antal v. t. jelentést, kikülde
A közművelődési kongresszus magasz már meg, hogy Párizsban, vagy Londonban Decleva Yilmosné, Dulánszky Alária, Hinka lapja legközelebbi számában közzé tenni
téséről. Ugyauis a nevezett, mint már
tos eszméjét esakisahazai ipar fejlesztésével vásárolt tárgyak szépségével és csínjával Lászlóüé és Watzesh Francziska.
Horváth Géza úr folyó évi október említettük, ki lett küldve az egyesület áltat
A munkabizottság feladatának megmágnásaink itthon dicsekedvén, kitűnt, hogy
lehet érvényre emelni.
felelőleg az önkényt ajánlkozók közt fa 17 én tartott városi közgyűlésen a balokányi a végett, hogy menjen oly vidékekre, bei
Mert hát miért fogyott meg a magyar az a tetszetős tárgy magyar gyártmány.
Itt teljesítse kötelességét a magyar munkákat kiosztván, ezeket 4 hó leforgása uszoda létesítőinek eljárását vette bírálat az amerikai szőlővesszőkkel már kísérlet
ság, s miért felejti el a magyar munkás
nép a saját anyanyelvét és beolvad külföldi közművelődési egylet. Ezen a téren kísérelj alatt elkészítették a következő hölgyek u. alá. Azt mondván, hogy „otromba" észjá tétetett 8 közvetlen szemlélet utján szerez,
meg a magyarság összetartását fölébreszteni, m .: Aidinger Riza, Angster nővérek, Aronfi rásra vall az a furcsa intézkedés, hogy a zen meggyőződést a felől, vájjon miként
országok nemzetiségei közé ?
Azért, mert itthon nincs munka. A az >n a téren tudniillik, a hol az iparosokkal nővérek, Boniperti nővérek, Congregation népuszodát mélyebbre ástak, mint a milyen áll ellen a phylloxerának. Horváth meg'
szegény munkásnép éhező családja kenyeret együtt a munkás nép is boldogulhat. A de notre Dame, Cseh Alarianna, Czirer mely maga a balokányi tó, s már most látogatta a farkasdi, istvántelepi, promon
keres s oda szegődik el a hol azt megkapj; magyar iparos idehaza alig talál vevőt Elekné,Decleva Vilmosné, Dulánszky Adolfné, valahányszor ki akarják ereszteni a vizet, tori és budai telepeket éz azt tapasztalt*
Magyarország felső vidékeiről miért készítményeinek, mert a külföldi férezgyárt- Dulánszky uővérek, Eizer nővérek, Erieth először a tavat kell megcsapoltatni, s mert hogy van több olyan amerikai vessző. melv
vándorol ki a nép Amerikába? Az alföld mányok dominálják mindenfelé a piaczot. A Kálmánná, Farkas Irma, Förster Béláné, a népuszoda mélyebb mint a tó, még mindég a kereskedők által ellenállónak mondatik'
magyar népe miért hagyja el az országot magyar jó munka egyrésze kikerül ugyan Friedl nővérek, Futima Sarolta, Fülöp marad a népuszodában viz, melyet aztán de itt nálunk nem áll ellen. Van olyan, mint
p. az „ohelló“ mely kövér talajban igen de
és megy Romániába? Azért, mert itthon külföldre, de a magyar iparos szorult hely Janka, Gálovits nővérek, Gervay Lujza, úgy kell kikanalazni.
soványban nem áll ellen. Bemutatott több
Gondos Aiariska. Gózon Margit, Hanny
nincs munka. Nincsenek gyárak, amelyek zete kiaknázásának beszámításával.
Ezen egész állítás nem felel meg a fajta szőlövesszőről termést is. A legtöbb
Hála Istennek, a magyar gyárak közül Valéria, Hinka Lászlóné, Hinka nővérek, valóságnak, mert a népuszodából a viz egy
foglalkozást adhatnának a szegény népnek
egy sem szorul reklámra, mert szolid gyárt Hofí'mann Lajosné, Horváth Mártha, Jiratkó cseppig kiereszthető, a tó legmélyebb pont fekete szőlő; volt néhány fehér is; de mind
Teremtsünk tehát munkát.
De hogyan lehet munkát teremteni ? mányaikról a külföld is elismeréssel nyilat .Mária. Kelemen Gyuláné, Kelemen Margit, ján elhelyezett zsilip felhúzása által, a nél késő érésű, úgy hogy a mi éghajlatunk
alatt alig érik meg. Termesztésre leginkább
Kellauer nővérek, id. Krasznay Mihályné, kül, hogy a tó rendeltetésétől elvonatnék
A külföldi ipartermékek vásárlásának kozik.
A mi fogyasztóink jó szolgálatot ten Leordinay nővérek, Littke Mariska, Littke vagyis a csolnakázástól — (t. i. a tó vizé ajánlja a „herbemont“ szőlőt, mely sokat
mellőzésével.
Minden szezonban láthatjuk azt az nének önönmaguknak is, ha összehasonlító nővérek, Lutz Istvánná, Aliháltfy Lajosné. nek tükre még azután is a legmélyebb pon terem, tökéletesn ellenáll és legerősebb
óriási törekvést, melyet a külföldi gyárosok próbát kísérelnének meg. Az eredmény Morawetz nővérek, Moser nővérek, Németh ton l 1 4 méter mélységű) ezen elrendezés növésű. Ellenáll továbbá a „vialló*, melv
gyártmányaik elárusitása végett nálunk biztosan arra az elhatározásra bírná őket, Józselné, Németh Ilona, Utocska Gézáné, által a tó bérlője utalva van arra, hogy alanyul ajánltatik. A „jeguez, eynehiana.
kifejtenek.
hogy mindenféle importált áruk közül a Oertzen Zsófia, Pillér nővérek, Rammesz- minden 8 napban a tó-fenék zsilipjét meg luiziana ás comminghan", melyek terméseú
Még alig hullott le az első őszi harmat magyarnak adnák meg az elsőbbséget. Nem hoter Gizella, Rihmer Valéria, Saághy nyissa, a fenek iszapját és bűzhodt férgekkel élvezhető. Nem áll ellen: a taylor, noah.
nedve a sárguló fűre — csak például — a hazatiui szempontból, de száraz önérdekből. Sarolta, Simon nővérek, Sommer Aiariska, telt vizét kieressze, tehát a tó vize meg elvira, triumpf és eoneord. Az európai fajok
külföldi kályhagyárosok kályharakománya
Vajha mihamarább kimenekedhetnénk Sonnewend Emanuela, Sehultz Imréné, tisztittatik, másrész* a múltakból nyert nak amerikai alanyba való oltását is tanul
mint a téli szezon első beköszöntője, máris szorult pénzügyünk labirintjából. A fonalat, Sziegrist Etelka, Szinkovits Bartosságli azon tapasztalat, hogy a tó 3 év alatt any- mányozta és azon tapasztalatra jutott, hogy
nem fizeti ki a fáradságot, s nem is állandó.
megérkezett. Hemzsegő kihívással igyekszik mely világosságra vezetve bennünket sötét Friderika, Szinkovits nővérek,... Thaly
.i. nővé
, |nyira eliszaposodott, hogy azt kitisztittatni
magát tetszetőssé és kedvessé tenni, pedig nyomasztó bel vzetünkből, csakis az okszerűen rek, Tost Ilka, Ujváry Kamilla.
1. a\ . a yes. I kellett, mi a város közönségének 1000—1200 Eltekintve attól, hogy az oltás nagyon
pusztul,
elpenészedik, még azon hátránynyal
azonkívül, hogy meglátszik rajta a bécsi fejlesztett hazai ipar adhatja a kezünkbe, Francziska, Wittenbarth növ.•erek es *o!ü
került, — inig a fenékzsilip többrongy, ha közelebbről vizsgáljuk azt is mert bizony sem az ég szeszélyeinek kitett nővérek.
szőri felnyitása folytán az eliszapodás csak is jár, hogy nagyon kevés 0 0-ka ered meg,
megtudjuk, hogy k o r c s s z ü l ö t t .
úgy hogy az ily szőlőkben itt-ott látni csak
vetés, sem a tilokszerával elátkozott szőlő
A hölgyek a befolyt pénzen vett kö hosszú idő múlva álhat be.
Bizony a külföldi fazekas iparművé tőke rajtunk már nem s**git.
európai fajt. a többi mind eredeti amerikai,
vetkező tárgyakat készítették e l : u. m : 1
csakugyan koresszülött. ahoz a gyártmány
Nem hagyhatom megjegyzés nélkül azt mely azonban már alanynak alig használ
Azért ha raegakarjuk tartani az éhező Pluviale; 8 Casula ; 8 Álba; 0 Superpelihoz képest, amelyet a mi pécsi magyar és munkáért kesergő szegény magyar mun cium; 6 01tár terítő ; 1 Velum ; 2 Stola ; 4 sem, hogy midőn a közgyűlés n ily vastag ható, mert az oltásnál kapott vágás által
„fazekasunk- tud produkálni. Csínyben, kást a magyarságnak, ha azt akarjuk, hogy Ciboriumköpeny ; 1 Bursa ; 36 Huraerale ; tájékozatlansággal biráltatott az ügy, az ott oly sebet nyert, hogy igen vékony hajtást
tartósságban és o 1 e s ó s á g b a n a pécsi ne legyen kénytelen külföldre vándorolni 36 Lavabo ; 30 Corpora.e ; 32 Purificatorium ; lévő városi főmérnök úr, a ki a legszűkebb ad. Mindezek összegezése után a phyl.Wra
Zsolnay féle kályhák ritkítják párjukat.
bizottságnak tagja volt, és az építkezésnél elleni védekezésre egyelőre a szénkéneggel
és ott beleolvadni egy más nemzetiségbe és és 42 Pállá.
A pécsi majolika gyár pláne világié- j ott elfelejteni
a magyar szót, ha azt akar
előfordult legrészletesebb ügyről is tudomás való gyérítést tartja legjobbnak. Minthogy
„
Ezenkívül ajándékoztak még :
székét hódított
’
meg magának. A magyar jjuk hogy az összetartó kapocs a magyar
Angster Józsefné 2<> méter csipkét és sal birt, — felvilágosítás nélkül azt agyon- az egyesület ezen jelentés alapján azon
közöny miatt már csaknem kialudt a g y á r' nemzetiség között újból olyan erős legyen, 8 méter vásznat; Boniperti Róza egy albát i hallgatja. Az ily eljárás minősítését az ügy meggyőződésre jutott, hogy az érett vesszővel
tüze, midőn a külföld felismerve a piodúk-1mint valaha, úgy szeressük, pártoljuk és “s egy oltárteritőt: Bubreg Amália egy iránt érdeklődő olvasó közönség bírálata alá való oltás nem eredményes, tehát HoHM
tűm rendkivüliségét. óriási megrendelésével j neveljük a magyar ipart, mert csak ez iboriumköpenyt; Özvegy Cseh Edéné b | bocsájtom.
Antal választmányi tag újból kiküldetik,
annyi munkát adott a gyárnak, hogy ott képezhet köztünk még kapcsot, mely össze méter vásznat: Congregation de notre I
hogy nézze meg az oly telepeket is. hol a 1
Pécsett,
október
25-én
1887.
most több mint 800 mond nyolezszáz magyar | tartásra serkent bennünket s amely amig Dame egy albát és egy superpelieiumot : |
zöldoltást alkalmazták.
kéz keresi meg magának és családjának a egyrészről boldogítja a hazát, másrészről Decleva Vilmosné 3 méter vásznat; Dulánszky
Bérét vás Sándor,
mindennapi kenyeret.
A pécsi szöllösgazdák egyesülete
jó módot teremthet mindnyájunknak, — s Adolfné egy casula hímzéséhez szükséges
városi mérnök.
november hó 6 án (vasárnap) a városháza ‘É
Es örömmel tapasztaljuk, hogy a volt akkor a magyarság is -mentve van.
kellékeket. 2 méter vásznat 6 corporalét, 6
közgyűlési termében délután 3 órakor tartja B
német Pécsnek magyar várossá való átala
A küzmüvelódési egyesületnek ezek purificatoriumot és 6 p a llá t; Förster Béláné
évi rendes közgyűlését. Tárgyak: 1. É v ii
kitásához mily nagy mérvben tudott hozzá után nem sok teendője marad.
és id. Krasznay Aíihályné egy casula him
jelentés.
2. Az évi zárszámadás bemutatása. £
járulni a jó öreg Zsolnay gyára. Mert a
zésének kitöltéséhez szükséges selym et;
0. E.
3. Tisztujitás. 4. A költségelőirányzat meg
magyar művezetés mellett működő gyárban
Gebauer Izor gymnásiumi igazgató 4 méter
állapítása. 5. Indítványok.
annak tudatában él a munkás, hogv magvar
fehér kelm ét: Gyerraekmenház egy b u rsá t:
— Népgyülés. A lapunkban jelzett nép
E m lé k ira t
földet dagaszt és megtanul mellette magyarul.
Hinka Lászlóné egy superpeliciumhoz a gyűlés vasárnap délelőtt a legszebb rendben
— Egyleti élet. A pécsi polgári kaszinó A
Milyen átala >itást tud előidézni egész
(Vége.)
csipkét : Hölbling Aliksáné egy antipendiu- s igen jó eredmény nyel folyt le. A „Hattyú f. é. október 23-án (múlt vasárnap) tartotta *
nagy környékben is egy magyar gyár!
m
ot;
Hölbling
Angéla
egy
antipendiumot;
Az 5. számú ivén C z u r y Józsefné
emeleti étterme zsúfolásig m egtelt: mintegy ez évi rendes közgyűlését, melyen 58 rendes «
A gyár jólétének üdve átszáll munká
Liebscker-féle nőneveiő intézet egy oltár háromszázan lehettek. Graumann János vá tag volt jelen. A gyűlés első tárgyát képezte í
gyűjtése:
saira is.
térítőt;
Mendlik
Teréz
velumot;
Névtelen
rosi
bizottsági tag. az előkészítő bizottság H a r 1 1 Ferencz elnöknek szépen átgondolt
lark as Alária 1 frt, Físcher Terézia
#8 ha látja a dolgozó ember azt, hogy
egy antipendiumot : Névtelen Paksról 3
a gyár tulajdonosa hazafias (?) eszméktől ve 10 frt, özv. Farkas Etelka 2 frt, Czury méter csipkebetétet: Pilaszanovit9 Pálné 2 elnöke bejelentve a bizottság előmunkálatát: rövid megnyitó beszéde, mit a jelenvoltak %
zéreltetve szívesen experimentál a külföld Józsefné 5 frt. Wörn Louise 4 frt. Főik méter csipkét : Rudoltinumban levő irgalmas elnök, alelnök s jegyző-választásra szólitotta élénk figyelemmel hallgattak meg. Közvet- |
minden
hasonszakmáju
gvártraányaival Anna 1 frt, V erner Alagdolna 1 frt, Buday nővérek egy velumot és egy ciboriumkö- föl a népgyiilést. Az elnöki tisztre V á r a d y lenül utána M i h á 1 o v i c s Antal kaszinói
szemben, csakhogy a hazának uj meg uj Béláné 2 frt. Repicli Gizella 1 frt. Németh penyt: Simon nővérek 3 méter vásznat egy Ferencz birlapiró választatott meg közfel titkár olvasta föl az egyesület vagyoni és
iparágat teremtsen; milyen lelkesedéssel, Erzsébet 1 frt. Kratochwil Claudia 1 frt eiboriumköpenyt és egy bursát ; Sehultz kiáltással. alelnökül: Graumann János, jegy könyvtári állapotát s bemutatta részletesen
zőül: Krigel József. Várady Ferencz köszö a kaszinó tagjainak s tagdijhátralékosainak
milyen odaadással és iparkodással tölti be1N. N. 50 kr., N. N. 10 kr.. Hegedűs
rolyné 50 kr.. Vargha Mari 1 frt, özv. Imréné egy eiboriumköpenyt ; Watzesh netet mondva a bizalomért, előterjeszti a létszámát, mi általánosságban tudomásul
hivatását a munkás kéz is!
-I
rancziska
egy
antipendium
hímzéséhez
Igaz, ez legyen a jelszava minden Spieszné 2 frt. Reberies Sidonia 1 frt. szükséges kellékeket és a Werner féle nő népgyűlés egybehivásának czélját s mielőtt vétetett s az illetőknek a feimentvénv meg
a javaslatokat előadta volna, szólt röviden adatott. Ezután elnök úgy a mag*, mint
magyar gyárosnak : teremtsünk uj ipart. Bubreg Karolin 1 frt. Kindl Anna 50 kr.. nevelő intézet egy oltárteritőt.
általános szavazati jog méltányos és tiszttársai és a választmány nevében beadja
Hisz csakis a gyárosok vannak hivatva Tothné 20 kr.. Doniján Francziska 50 kr..
Ezcktolytán az ajándékozott és vett I üdvös voltáról. Helyteleníti, hogy az adó lemondását, — kezdetét vette a tisztujitás.
hazánkban arra hogy.a munkás nép megél Czenger Sidonia 50 kr., Zavaros Hermina
ffrf>yak
együtt
voltak
:
1
Pluviale
:
8
összeírás
és az adófizetés képezi a szavazati Közfelkiáltással korelnökké H a k s e h Emil
hetesére. a haza javára uj iparágat teremt 1 frt. Riva Teréz 1 fit. Ortutayné 1 frt, Casula : 10 Álba
10 Superpeiicium ; 13 jog alapját. Úgymond manapság nem a sze Ó9 körjegyzőül ifjabb K i 9 József váiaszta
Zsitnyánszky Justina 1 írt. Pongrácz Klára
senek.
Oltárteritö ; 3 Velum ; 2" Stola : 8 Cibo
így termett meg nemrég Pécsett a 1 frt, \ ogl Betti 1 írt, Böhm Karolin 50 kr. riumköpeny : 2 Bursa ; 36 Huraerale : 36 ély. hanem a pénz szavaz. Tovább fejte tott meg. A tisztujitás titkos szavazás utján
getve alkotmányosságunk hiányait, fölemlíti, történt. Elnökké ismét H a r t 1 Ferencz
Zsolnav gyárban az a g y a g e s ő gyártása Saághy Stefánia 50 kr., Weber Anna 3 frt Corporale ; 3S Pu’ificatorium és 48 Pállá.
hogy a bűnösöket szokta sújtani a büntető választatott meg. Igazgató: K o n k o l y
is. Es milyen bámulatos eredményűvel ! A együtt: 46 frt 80 kr.
A kiadások a következő tételekből törvény azzal, hogy polgári jogaik gyakor Igoston, első titk á r: M i h á l o v i c s Antal,
P ™ ?SA'ageső ma már túlszárnyalta a A 6. számú ivén W a t z e s h Francziska állottak : 1. Selyem szí’ eL.e 173 frt 10 kr.
latától egy bizonyos időre fölfüggeszti őket. m .-titkár: W a c h t e r Ede, pénztárnok:
külföldi gyártmányok valaraennviét. Csak
gyűjtése:
2. Paszomántokra 172 írt 23 kr. 3. Vászonra Nem tudja, el sem is képzeli, hogy minő G e b h a r d t Ferencz, ellenőr: H e g e d ű s
sajnos hogy a magyar vállalkozók ma i s
Hülbüng Miksáné (2 es. k. arany) 11 frt 04 fi t 55 kr. 4. Rajzolatokra 2” frt 70 kr. bűnt követtek el a munkások ezrei, hogy Károly, könyvtárnok : S i r i s a k a Andors
meg a külföldi gyárosokkal állanak paktum 86 kr . Boniperti Ottilia 5 frt. Kelemen 5. Bélésekre 68 frt 64 kr. 6. Arany és ezüst
bán. A magyar építészektől függ azonban. Gyuláné 2 fit, Hölbling Júlia 5 frt. Lech fonalakra 61 frt 71 kr. 7. Szövőit casula ily büntetéssel sujtatnak. hogy polgári ügyész dr. T o l d i Béla. A több rendbeli
1(,gy jövőre a sokkal jobb minőségű és ner Antalné 3 frt, Stanger-Feorigotti Alária keresztekre 54 frt 90 kr. 8. A ruhák ösz- jogaikat nem gyakorolhat ják. Majd fölol indítványok közül fölemlítjük azt, bog}’ a
vasta a javaslatot, melyet a gyűlés egy kaszinói könyvtár ezentúl csak szombati
olcsóbb pécsi agyagcsövet alkalmazzák.
7 frt, özv. Xa<; y Józsefné 5 frt. Kubinyi szeállifására (Montirung) 53 frt. 9. Hímzé
Ne essünk folytonosan abba a bűnbe, 1 fit, Szeifricz Antalné 2 frt. Boniperti sekre 47 frt 20 kr. 10. Csipkékre 39 frt hangúlag elfogadott. Igen érdekesen beszélt napon áll a tagok rendelkezésére és pedig
hogy a saját gyártmányainkat drága pénzen i Marianna 5 frt, Verböezy Józsefné 1 frt, 50 kr. 11. Czérnára 19 frt 62 kr. 12. Lauber Mihály ezipész, derék polgártársunk 6 —7 óra helyett 7 tol 8 óráig. Több kevésbé
Í9, ki a mai alkotmányos életet pár jellemző lényeges s részben a választmányhoz áttett
Himzőselyemre 9 frt 76 kr. 13. Pamutra vonással igen hű képben tárta a hallgatóság indítvány letárgyalása után elnök a gyűlést
2^frt
80
kr.
14.
Szalagokra
2
frt
76
kr.
bereket az erkölcsiséj
elé. Utána, Várady Ferencz szólt a gyári befejezettnek mondta ki.
9eg utján vezetni és semmi i ledöntésétől sem irtózik. Idézzek példát ? azt
15 Lemezpapirra 1 frt 10 kr. Összes kiadás: törvényhozás nagy fontosságáról, fölsorolva
más A törvény sújtó ereje csak mellékes hiszem, hogy fölösleges,
886 frt 57 kr., vagyis épen annyi, mint az azon szomorú körülményeket, melyek az
— A gazdasági szakbizottság e hó 2fcán
segítség az anyagias érzésre hajló emberi
A/.ok felelősek tehát, a kiknek hatal összes bevétel.
ta rto tt ülésében előterjesztetett a Nürnberger
szív megfélemlítésére.
mában van útját állni e vészes áradatnak; - r Az összes tárgyak Alegyéspiispök ur ipartörvény hiányossága folytán tarthatat féle malomviznek, a városi vízvezeték érde
lanná teszik a helyzetet, aztán fölolvasta a
Példa, rettentő példa erre a hajme de hajh! tétlenül, vagv talán örvendve
resztő bonyodalom s a szomorú kifej’letü nézik pusztításait! Majd eljön az idő, mi I* Nagyméltóságának különös kegyéből a javaslatot, mely szintén általános helyeslés mében leendő megvételére vonatkozólag,
püspök
szék
lak
nagy
termében
f.
é.
szép
sel
fogadtatott el. Kimondatott határozat miként a tulajdonos a malom vízért 9000 frtot
urama Francziaországban, mely a múlt szá dőn az általatok vetett mag kikéi, a gyűzad vegén kormányi rendelettel, tehát nyíl mölcs megérik! Hozhattok akkor ezer tör temher 24-től—29-ig kiállittatik minden képen, hogy a határozati javaslat az ország kíván. Bizottsági elnök a vízesésre nézve,
belépti
dij
nélkül.
Ezen
rendkívül
sikerült
gyűlés elé fog terjesztetni s városunk 9 lábanként 500 frtot normativumnak tartván ax
tan megfosztotta Istent trónjától, elrendelő vényt. kitalálhatjátok a büntetés legborzasz
az esz kultuszát, melynek istenséggé való tóbb nemeit, szavatok a légbe vész, és — és kiállítás — melyen a Bonyhád, Főherczeg* megyénk orszgy. képviselői megkerestetnek árt elfogadhatónak tartja, állítván, hogy ®
lak, Paks. Szegzárd és Villányról érkezett az ügy jóindulatú támogatása végett; végül tulajdonos amúgy is végső árként tűzte ki
ünnepélyes felavatásakor az ékességeitől — a mi történik, megérdemlitek. de hajh!
megfosztott templom főoltárára egy elvete hány ártatlan élet kerül a bűnösük gyilkos tárgyak és adományok is kitéve valának — pedig a budapesti munkáspárt hasonló tárgyú ezen összeget. — A bizottság sokalván az
mült nöszemélyt ültetett, melyben az uj kezébe még! Ezekért is ti lesztek a Bírónál fényét nagy mérvben emelé ama két ritka és szellemű határozati javaslata pártoltatik. árt, elnököt felkérte, hogy’ az ö elnöklete
istenség megtestesülve fogadtad népboldo- felelősek, ki még azokra is meghozza igaz szép nagy kehely és párját ritkító szép Érdekesnek tartjuk még megemlíteni, hogy alatt, a vízvezeték-ügyben már kiküldött í
casula. melyeket Dr. Dulánszky Nándor
ez alkalommal kibővített albizottság szem
gitok tömjén áldozatát.
ságos Ítéletét, a kik benne hinni nem akarnak. raegyéspüspük úr (3 Nagyméltóságának ke a budapesti munkáspárt üdvözlő táviratot lélje meg a még meg nem vett malmokat,
küldött a népgyülésnek. melyet Várady Fe
A ki tudja az ezután történteket, an
Oh, emberi ész, te gőgös, büszke ész! gyessége ez időre a bizottság rendelkezézére rencz az első határozati javaslat előterjesz- értekezzék azok tulajdonosaival az eladás
nak leírnom fölösleges, a ki nem tudja alázd meg dülyfődet s fogadd el a vallást bocsa jtott és melyekhez méltóan csatlakozott
mikéntje iránt, egyszersmind szakértőileg
annak elég í >sz annyit említenem, hogy a s nagyobb leszesz, mint valaha! Alázd meg a pécsvárosi alpapság ajándéka : egy ciborium. tése után olvasott föl.
határozza meg: a malomépületeknek és a
Íobb érzésüek, ha nem akarták pirosló vé-(magadat a hit édes igája előtt, csak ismén Látogatta a kiállítást 5493 egyén.
f
Az egyházmegyéből. W o s s i n s z k y víznek becsértékét, külön-külön; aztán arról,
rU^ el- . . r ^ I? kireni !,azáJuk szégyenét, me- el egy jövendő életet, melynek igazságos
Mór
závodi
plébános
Aparra,
S
z
e
r
é
n
y
i
Mindezen tárgyak ezután nagy figve
úgy a már megvett malomépületekért, illetve
nekulniök kellett a hitetlen zsarnokok vér- Bírója büntet, vagy jutalmaz!
lemmel becsomagolva átadattak Megyés- Gyula lengyeli plébános Závodra és M a g y a r vízesésekért fizetett összegről állítson össze
szomja elöl.
j
Ti pedig, kik a temető néma hantjai- püspök úr 0 Excellentiájának, azon tiszte Miklós szászvári káplán a lengyeli plébániára kimutatást, a mely szerént az egységes
Avagy mi okozta a már oly égetővé nál sírtok az elhunyt kedvesek hamvai fe- letteljes kérelem kíséretében, mikép azokat, lettek fokozatosan előléptetve gróf Apponyi árakat megállapítani lehessen s azt a leg
valt társadalmi kérdés fölmerül ;sét, mely a lett, a feltámadás édes reményében koszo- mint Pécs sz. k. város — és illetve Bonyhád, Sándor kegyuraságában. — M a g e n h e i m közelebbi szakülésbe terjessze be. — A kül*
hgyelmes szemlélőt komoly aggodalomba ruzzátok meg az egykor felnyíló sirhalmokaf Főherczeglak, Paks, Szegzárd és Villány — János német-bólyi káplán pécs belvárosi se városi nehány utczák légszeszszel való vilá*
eejti?
i t .l .
Iliié n
ffélnünk
l l i l i l l t l l / Ilehet,
n lt n i
U/
vm * . e
—....__
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1. római katholikus hölgyeinek legalázatosabb gédlelkésszé neveztetett ki, P i á n k Kamill gitására vonatkozó, a társulat által készített
\V Aalóban
hogy
nagy' a imádkozzatok — _ne a_1boldog
halottakért,
kihatású kérdések megoldásához vérre és hanem a kiknek nagyobb szükségük van hódolatuk szerény zálogait X III. Leó pápa ujmisés pedig Német-Bólyba küldetett káp tervet a bizottság elfogadhatónak most sem
vasra lesz szükségünk.
imátokra : a lelki halottakért, a kik szemeik- 0 Szentségének legmagasabb zsámolya elé lánul.
tartja, hanem kívánja, hogy a felett szak
Ha kihal a szívben az Istenben való levén nem látnak, füleik lévén nem hal tétetni kegyeskedjék, ki e kérelmet a lég
— Képviselőink és a somogyi levél. Tallián értői Írásbeli indokolt vélemény adassék. **
hit, nem tekinti az uralkodót olyannak, lanak, a kik nem hiszik, hogy egykor f e l  nagyobb kegyességgel teljesitendi.
Somogymegye főispánjának a belügyminisz e czélra felkért szakértők á lta l. Még néhány
Ezzel a bizottság teendője véget érvén terhez küldött s a nyilvánosságra került jelentéktelen tá rg y in té zte te tt el.
mint a ki Istentől nyeri hatalmát; olyan t á m a d u n k !
feloszlott, egy torokból hangoztatva, hogy':
embernek nézi, mint a többit, sőt akadályodiózus tartalmú levele az országgyűlésen
M átrai Bertalan.
— Zongora hangverseny. Gulyás Gizella
dicsértessék a Jézus Krisztus mindörökön az interpelláezió tárgyát képezte. A minisz
nak, mely a rémes népszabadság kifejtésének
zongora-művésznő, kinek jöveteléről már volt
ölökké Ámen!
útját allja és a hitetlen törekvés ez akadály
tér erre vonatkozó válaszát Bárányamegye alkalmunk lapunk hasábjain említést tenni,
Kelt Pécsett, 1887, évi október hó 5-én. képviselői nem vették tudomásul, valamint
november hó 5 én tartja meg hangverseny®*

Különfélék.

október 29-én
a Hattyú teremben, mely alkalommal E r s t
\doit pécsi székesegyházi énekes a művésznő
iránti tiszteletből közreműködik. A műsor
j^rmadik pontját az általa éneklendő két
dal fogj* képezni. Gulyás Gizella a közhasználatban levő zongorán a következő da
rabokat adja elő prologul: a) Chopin f moll
tantasia: b* Ruhinstein Barc&rolle a moll;
t Liszt 8ik magyar rapszódiája. Végül
pedig Brahms variációját Paganini egy
{témája fölött. A Jankó Pál által föltalált
„j szerkezetű zongorán, mely zongora ez
^alommal lesz először városunkban bemu
tatva — pedig a következő hangverseny
darabokat fogja játszani: a) Wagner Pilgercbor Tannhauaer ből; az uj zongorára átírta
Jankó P ál: l>) Liszt átirata íSpinnerlied a
.FÜgende H o llandéiból W agnertől. Az ér
dekes hangversenyre a jegyek előre váltha
tók Valentin Károly fia könyv- és zenemű
kereskedésében, és este a pénztárnál. A
helyárak a következők: 1—4 sor 2 Irt, 5 —tí
ser 1 frt 50 kr., 0 -1 1 sor 1 írt, állóhely 60 kr.

PÉCSI FIGYELŐ,

_______________________44-ik szám.

használják, de annak iskolai oktatásával épp öles miatt két évi börtönre Ítéltetvén, ezen
csillag, azután ragyogni hűvölőn, messze dog órát töltött körében, de végre megunta
8,‘minit sem törődnek. Mik.
fog már
időt utána kellett volna szolgálni: e fölött világítva, elragadóan és önmagát emésztve és eltaazito'ta magától. Gyula pedig szétközöny megtörni ?
való elkeseredésében aztán inkább a halálba hirtelen letűnni, mint egy meteor — — ez dúlt szívvel, de oltbatatlan szerelemmel táEnders lovardája. A városunkban időző ment, mint sem tovább katonáskodott volna. lett volna számomra a boldog élet. De el molygott viszza a bandához s csak a zené
magyar lovar-társulat, mely tehetséges ta
— Menetrend változás. Az első es. kir. zárva a magányba, ahová a napsugár is csak nek és az emésztő élvezeteknek adta magát.
gokkal rendelkezvén, közönségünk igényei
félve hatol, kitaszítva az emberek ama kö Igaz, hogy most lett igazi művészszé, de az
nek eddig is megfelelt, mint értesültünk, szab. Dunagözhajózási társaság személy- és réből, ahol a szeretet honol, az életnek csak ihletet már csak démona adta s a szerelem
néhány uj tag szerződtetésével a télen is postahajói folyó hó 24-től kezdve uj menet terheit viselve: nem élet az, hanem egy őrült hangjai csak ifjú erejét emésztették.
városunkban lóg időzni s e czélra az aréna rend szerint közlekednek. A személyhajó lassú, kínos haldoklás!
Most volt csak elragadó a játéka! Húrjai
fog átalakíttatni.
jajgattak, remegve sóhajtottak, majd a két
járatoknál egyedül azo., változás állott be,
Égi hang tör ki egy hala uló ajakán,
ségbeesettek
siralma bödült fel játékában,
— ünnepélyes beiktatás. Dárdán múlt hogy Budapestről Mohácsra a hajó ezentúl bámulva, epedve csüng rajta ország-világ,
vasárnap, október 23 án tartotta Clierny d. e. 10 órakor indul (edddig déli 12 órakor ünnepelve viszi városról városra, hódolatát szemei szikráztak és pokoli k&czajt véltünk
Gyula plébános installatióját. A beiktatást indult); a póstahajó-járatoknál azonban a rakja lábaihoz a müveit közönség; virágok belőle kitörni. A vidék legszebb női rajong
tak szerelméért, de ő jéghideg maradt irán
Proli pápai praelatus végezte Seb Károly a
kai halmozzák el, a nők szerelmeikkel ham
bárány a vári járás főszolgabirája mint tör menetrend teljes változást szenvedett, a vasztják, egyszer csak eltűnik, mint Mózes tuk, az ö szive csak az orosz herczegnöért
rajongott, aki már rég elfeledte ő t ; s mikor
mennyiben
a
póstahajók
többé
nem
naponként
vényes bizonyság; és a Schaumburg-Lippe
a Nebo hegyén s csillogó életéből csak
herczeg uradalom, mint patronu9 képviselője, hanem hetenként csak háromszor közleked halhatatlan része maradt meg: dicső hírneve. már azt hittük, hogy kitombolta magát,
és nagyszámú közönség jelenlétében. Az nek, úgy le, mint fölfelé; az indulás is Ez az ideális élet. Rövid és mégis boldog. akkor dobta magát a vad szenvedélyek sír
egyházi szertartást a plébános házában 30 Budapestről nem este 11, hanem reggel 7 Nem száll le a prózai világ Ízetlenségeibe, jába — le a sárba. E szép, rajongó lélek
terítékű fényes lakoma követte, hol a hely
nem ismeri annak nyomorait, csillog a fény hitvány zsoldosnők karjaiba hullott!
beli összes intelligentia s a járási papság órakor, Mohácsról fölfelé pedig többé nem ben, gyünyörittasan lebeg az ábrándok vi
Lassanként csillapult az óriási vihar,
képviselve volt. Az első íelköszöntöt Troli éjjeli ‘ jö; hanem d. u. dórakor (kis vízállás lágában, a költői étherben és — — eltűnik de pusztító nyomait ott hagyta örökre Van
P erencz mondta a patrouusra és testi inon ium és köd esetében jóval később is) történik.— anélkül, hogy a hervadás fájdalma gyötörnél nak szivek, melyeket ha egyszer megsebez
— A . Pécsi ddlkoszoi u ‘ három évi fönn Jogaiéra; majd a házigazdára, kinek lakanek, soha sem gyógyulnak be. Ilyen volt
állásának alkalmából a „Hét fejedelemhez" dalraát ültek ; s később Erdélyi János Éhez képest a Mohácsról Pécsre közlekedő
A íckete bandából egy ragyogó szemű
czimzett vendéglőben tánezczal egybekötött esperes plébánosra, kinek — a mint mondá helyi vasúti vonat menetrendje is változást fju válik ki. Ujjai alatt sírnak a hurok, Gyuláé is. Az élvezetek kimerítették, de
zártkörű dalestélyt rendez. Kezdete 8 órakor. — jogkörébe illetéktelenül beleavatkozott. szenvedett, a mennyiben az ezentúl oly átszellemül az a száraz fa és egy ismeret hogy megnősüljön s igy némileg a rendes
életrendre térjen, annak végleg gátat vetett
— A világosság okáért. Lapunk múlt Dr. Jellachich járási orvos, Troli Ferenezre napokon, melyeken posta bajó érkezik Mo len tündérvilág hűvös hangjait varázsolja az orosz herczegnő emléke, melyet szivéből
elő.
Megbüvölve
csiigg
rajta
a
hallgatóság
mint
hazafira,
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mint
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nem volt képes kitörölni. Szemlátomást ha
számának közgyűlési refe ládájában, Papp
József biz. tagnak azon indítványát, mely a Erdélyi szintén reá, mint a papság fényére, óra 22 perczkor, a többi napokon pedig d. és mindenki úgy érzi, hogy szivének legtit nyatlott, különösen a forró nyár volt majd
bírságpénzekről s az erdei kisebb eladások a tudományok mesterére, a szellemóriásra; e. 10 órakor indul Pécs felé. — Végül a kosabb rejtekéböl csalta elő érzelmeit. És az nem elviselhetetlen túlfeszített idegeire; el
a fekete szem kigyul, a pythiai jósnő va kívánkozott a város porából és több évadra
Y a papság és világiak közti szoros egyet
ból bejövő összegekről szól, sokan rosszul
budapest pécsi vasútvonalon Budapest-Pécsről rázskábulatába esik, elfeledi, hogy e földi szerződött a legbájosabb fürdőhöz, a kies
értették s úgy magyarázták, mintha zsebe értésre emelte poharat. A kedélyes lakoma
lésről lett volna szó. Nem áll, nagyon hely csak este ért veget. Ha más már nem, de és Pécs-Budapestre közlekedő éjjeli vegyes rögön áll; és száll, száll, az érzelmek vég magyar tenger mellé. Itt élte le még csak
telen felfogás. Mindössze az mondatott, hogy emlékezni fog e napra azon épen e napon vonatok t. évi november hó 1-vel további télen egébe, hol a fájdalom is megédesül, az aztán igazán aranynapjait s vele ifjúságát
ne az egyes tisztviselők, hanem a pénztár megkeresztelt gyermeke egy uradalmi béres intézkedésig heszüutettetnek. — Egyébként eszme megtestesül és égi tündérek karába és életét.
forog megittasulva, átszellemülve. S mig a
nek, kinek javára Gabel uradalmi tiszttartó
vegye tel jövőre a pénzt.
Az aristokrata világ ez időben föltűnő
az ünnepélyen résztvevők közt gyűjtést mindezekre nézve utalunk a/, alább közJött közönséges halandó izzad a föld porában,
dolgozik a mindennapi kenyérért, ő Morfeus számmal sereglett ide, nem is gyógyhely
— Trvedcs e vagy szándékú* mellőzés? rendezett s a befolyt 15—20 frtnyi összeget menetrendekre.
karja:ban szendereg édesen, álmadozva fény lett, hanem a vigalmak tanyája, hol egyik
Többeknek feltűnt, hogy a rendezendő kiál gyümölcsöző kezelés végett a plébániának
— Iskolafelavatási ünnepély. H e i d J á  lói. pompáról, tündérek tánczairól. De mikor fényes bál a másikat érte, a legköltségesebb
litás nagy-bizottságából néhány előkelő, átszolgáltatta. A nagykorú gyermek előtt
derék nagyiparos neve hiányzik s vannak bizonyára kedves eiuiékü nap lesz 1887. nos laskafaki plébánostól a következő soro leáldozik a fáradt nap s a csillagok milliárd- mulatságoknak vége hossza nem volt. De
kát
vettük: Kácsfalva kath. hit községe f. é. Ijai árasztják el szende fényükkel az ég azúr sok mágnás és genty család hagyta itt va
olyan nevek, melyek hizon bizon éppen nem október hó 23 ika
október 20ikán, temploma védszen tjének ját. kigyulnak a paloták, a termek csillárai gyonát — a nagy kúrától. Ami primásunk
illenek a nagy bizottság keretébe. Nagy
ünnepén
szép ünnepélynek volt tanúja. s összejönnek vigadni azok, akik a nap fá aranjuezi napokat élt, igazán elemébe jött.
— Merényiét. A f. hó 21 én éjjel 3l4 12
visszatetszést szült, hogy a H ö f f 1e r test
Ekkor avattatott föl ugyanis az alapjából radalmait feledni s az életet káprázatában Mágnásaink szórták pénzüket megkedvelt
vérek neve sem található a nagybizottság makor egy ismeretlen férfi Szajkó Jánosné
névsorában. Nevezettek méltán mondhatók mohácsi oki. bábát fölkeltette, kérvén őt, ujonan épült iskola, a dárdai kerület espe akarják éldelni. Megjelenik a barna tiu is, czigányuknak, az örökös éjszakázás újra föl
Jöjj”n v©le vajúdó nejéhez, ki igen rese. E r d é 1y i J á n o s által. Kenetes be megnyílt az ö világa, ő a központ, aki bü tüzelte lankadó idegeit és ő gőzerővel sie
nagyiparosoknak, nagy gyárteleppel rendelszéde könyeket csalt ki a hívők szemeiből.
keziicí.számos munkást foglalkoztatnak,áruik lueszül \ un s lakásán a községi orvos is Az alig 130 párból álló kath. hitközség vös hangjaival a kedvet hinti szét. Átveszi tett kiaknázni az élet gyönyöreit. Egy fér
a külföld piaezaiu versenyeznek s szereznek I mar \ .írja üt. A szülésznő felkészült s követte örömünnepet ült, hogy immár szegénységé birodalmát és megzenditi azt a varázshar- jétől elvált, szépségéről és vagyonáról, nem
dic őségét a magyar iparnak. Ilyen derék a tértit a felső Dunasoron egész üzv. Iladics bői mégis teleti, a törvény kívánalmai í moniát, mely annyi gyönyörrel kárpótolja különben kalandjairól híres nő vonta ma
iparosokat kihagyni, vastag tévedés, ha Mátyásáé házáig, a hol is az ismeretlen szépizlés követelményeihez mért csinos épti- a szenvedéseket, a veszteségeket. így gára ez időben a füredi vendégsereg
figyelmét, sok ifjú lábatlankodott körülötte,
pedig szándékosan történt a mellőzés, mint | zsebéből revolvert rántva a mit sem
! letet létesiteniök. Nem röppenhetett tova ez éli át életét a czigány, barátja a nagy úgyszintén az agglegények is mozgósítottak
a miként lapunkat értesítették, akkor meg [ no tele. két lövést intézett, melynek e.seje
*se.)L ji ünnepély, hogy meg ne emlékeztünk
—»•»-—^ - i- volna úrtól le a szegényig mindenki, mindenkinek ellene, de sikertelenül.
mar megbocsáthatatlan hiba. Reméljük,hogy'}a szülésznő füle mellett sivitott 1. a maso-!• a n n1a k•“ magas személyéről,
kinek jótékony- te barátja, mindenki szereti, öleli, kényez
a rendezőség a hibát jóvá fogja tenni. Kii-I diknak golyója pedig az ijedtében fejéhez.
A győztes végre is a Gyula prímás
>z iskolaépület keletkezését lehetővé teti. S ez örökös csillogásban, ez örökös má
kapó
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kezét
fúrta
keresztül
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mórban feledi, hogy ö is csak egy gyarló lett. E nő valódi szenvedélylyel járta a
lönben visszatérünk még ez ügyre.
L i p p e - H e r c z e g ő fenségét értem,
erre n gy—öt házzal lefelé ment. de
parány
a
földtekén,
az
örökös
vigadásban
csárdást; éppen a híres Anna-bált tartották.
A noegylet thea esielye. Múlt szóm-1 vérvesztés s — ugv látszik — az ijedsi a ki a vallás és nevelés oltárára, már oly nem érzi, hogy az életnek mennyi a keserve, Fényes toilletben egy ifjú gróffal elragadóan
laton tartotta meg a pécsi nőegylet tliea- folytán is Dadaics Perzsa háza előtt össze- jelentékeny összegeket áldozott csak nálunk idegei folytonos feszültségben vannak, egy tánczolta kedves tánezát, szemeit Gyulára
estélyét. mely az idei mulatószezon bekö- r.igyott: a házbeliek a jajgatásra kijöttek Baranyában is. Nem is késett a kér. esperes szer csak megpattan, az izzó szemekben ki szegezte s démoni bűverővel vonzotta ma
szöntőjeként szerepelt Ha ezen első mulat és a sérült nőt bevitték a házba s ’kezét a hívőket szónoklatában fölhívni, hogy róli hal a tűz s ő észrevétlenül tűnik el a tár gával annak játékát. Gyula sorsa el volt
imáikban mindenha hálatelten megemlékez
ságiul következtetünk a többire, vagyis ha bekötözve, ápolás alá vették,
zenek. Nem akarván részünkről a háládat- sadalomból, csak neve, emléke marad meg döntve. Nem látott többié; elfeledte egy
minden további mulatság aránylag ehhez
örökre, mint Biharié, Sárközyé stb. Élet ez
— Szerencsétlenség Boríts Péter mohácsi lanok azon számát szaporítani, kik a vett melynek több a csillogása, több a fénye, szerre az orosz herczegnőt, előtte csak e nő
hasonlókig fog sikerülni, úgy' az idei es-;
lebegett, mint egy elbóditó bachansnő; ze
télyeknek nagy keletje lesz. A thea estélyre lakos múlt pénteken reggel a Dohokáról jótétemények után köszönő szót sem talál mint az árnyoldala. — — —
néjéhez a taktust annak piczi lábaitól vette,
nagyon szép közönség gyűlt egybe. A né- j Mohácsra vezető utón kocsija alatt halva nak: a nyilvánosság terén is ezennel leró
En is ismertem egy ilyen prímást.*) őrült indulattal húzta a szilajabbnál szilajabb
gyeseket 4" pár tánczolta. Szünóra alatt | találtatott. Előtte való nap egy utast vitt vöm kath. híveim nevében legforróbb köszöSzép volt, fiatal, kitűnő zenész és elhalt nótákat, midőn egyszere elveszett a világ
tombola volt. A kiválóan kedélyes mulat-1 Szűr községbe, visszajövet kocsija az emlí Hetünket, kiváltván, hogy az egek Ura, a ifjan, elvégre saját tüzében, mint a Phoenix előle 9 élettelenül, ájultan rogyott össze
tett utón felfordult s ő alája kerülvén, se mi nagylelkű kegyurunkat, L i p p e - H e r 
ság hajnali 4 és fél órakor ért véget.
bandája közé.
gítség hiányában meghalt. A halált nem c z e g ő fenségét, alattvalói örömére soká madár.
— Halálozás. Vésey Rezső nyug. kir. i annyira a kocs iáital okozott zúzódások idéz soká éltesse!
Kábultan feküdt ágyán, már a másnap
Hazánk egyik történelmileg gazdag
törv. Ki: t. hó 27 én életének 66 ik évében I ték elő — mert az igy támadt sérülések
városában élt és működött kitűnő bandájá is nyugvóra hajlott, midőn egy szobaeziczu9
jobb létre szenderiilt. Hült tetemei 29 én nem súlyosak — hanem inkább megfuladás
v al; a férfivilág kegyeltje, a nők ideálja: kopogtatott ajtaján s egy illatos levélkét
tétetnek örök nyugalomra. — M é s z á r o s <>ki>zta.
már alakja elragadó volt. Magas, nyúlánk; nyújtva át, távozott. Találkára hívta magá
Csarnok.
Janka t. hó 26 án élete 20 ik évében elhunyt. J
bőre alahastrom, haja ében, szemei fekete hoz a szép asszony. Gyula egyszerre vissza
Egy bánatos özvegy. A m:nap te
gyémántok
s öltözetében egy mágnás sem nyerte erejét, ruganyosságát. Hirtelen fel
Kimutatás a bevetel es kiadásról I 87 mették el a reform, temetőben egy agg
H alottak napja
fejtett ki nagyobb fényt, több eleganeziát, ugrott, kicsinosította magát, fekete fürtjeit
Október 22 **n rendezeti thea estelyen. B e v é-1 hajőkormányost. ki életében azt a nem épen
mint a mi Gyula barátunk. Mert valóban kacskaringósan szorította homlokára s aztán
Hogy is kezdjem . . . én nem tudom,
t el : Krlépti jegyekért (felüifizetésekkel | ritka cselekedetet követte el. hogy öreg
barátunk volt, mint „tiszteletbeli jogász."
rohant, uj, de utolsó szerelméhez. Mint a
egy ü ti 130 frt, adományok 32 írt, tombola kora daczára fiatal feleséget vett el. A te
Nékem úgy fáj it t valam it
A jogászokat, e vig „jeunesse dorée“-t forró nyárban a növényzet, úgy égett el
kártyák • adásából 59 frt 58 kr., az eladott metési szertartások végeztével a bánatos
Itt, a szívnek rejtekeheu —
Gyula
e démon szerelmében s mire a fürdő
szerette ugyanis legjobban, ezek körében
ételek és italokért 122 frt 76 kr.: összesen özvegy legott b tért a temető mellett levő
Nem tudom azt kim ondani.
mulatott legürömestebb s igy nyerte a titu- évad véget ért, primásunk már csak berva344 frt .‘*4 kr. K i a d á s : 154 frt 34 kr.: korcsmába s hufelejtésül néhány pohár sört
láris czimet. — Magara is, mint jogász is tag arczával lézengett közöttünk. Folytonos
maradt tiszta jövedelem 190 frt, melyből öntött a garatra Megelégelvén a sört. felült
Minden ngy van, m int a hogy volt,
merkedtem meg vele; nemsokára benső ba idegláz gyötörte; teste remegett, homlokáról
95 trt Uszró község tűzkárosultjainak, 95 frt az országúton várakozó bérkocsira és haza
M int az elm últ c.-zteudölnu,
rátság fejlődött ki közöttünk. És. ha érdekes súlyos verejték hullott le ; a b ! csak szemei
pétiig az egy leti pénztárnak jutott. Adó i felé hajtatva, betért az útba eső több korcs
Összejöttünk — szórakozni
volt őt látni, mikor ihlettséggel húzta nótáit, égtek még mindig ragyogón, érdekesen, de
■ányok: méltós. Cseh-Kövér Anna úrnő 12 j mákba is. Hazaérkezvén, magához hivott
rám mégis vonzóbb volt, mikor átvirrasztott már a hamvaiból fellobbanó láng volt az!
frt. Zsolnay Teréz úrnő o frt, Erreth Teréz | több fiatal embert és zeneszó mellett mula
A szomorú temetőben.
éjek után a kávéház egyik zugában ültünk Nem is húzta többé azokat a szilaj, indula
J"ban Júlia úrnők 3 -3 frt, Dekleva Vil- tott reggelig De bánatos szive ngy látszik
kezére támasztotta égő fejét, izzó szemeit tos darabokat, a mélabús darabokat vette
;>sné. Erreth Anna. Mendl Matild és Viertl még ekkor sem talált megnyugvást, mert a
M it jelent e sokaság itt,
mereven függesztette az én bánatos sze elő, azok hangjában elmélázva készült leEn:, ia úrnők 2 - 2 frt, Horváth Antónia úrnő legközelebbi napokon tovább folyt a mulat
A z a kíváncsi néptömeg ?
meiinre és elbeszélte élményeit, kalandjait. szállani a sírba! Különösen ezt a nótát
1 frt. összesen 32 fit. Tombola-nyereménye-1 ság otthon és különböző korcsmákban —
Hm . . . gyászolni jö tte k ide.
Megnyitotta előttem szive titkait, feltárta húzta legszívesebben, mely utolsó búcsúját
két adományoztak: méltós Cseh-Kövér Anna. még pezsgőbe is iparkodott búját fojtani —
Azok a szép ú ri hölgyek!
belvilágát és beszélt csodálatosan, érdekesen képezte!
Fridiiéi Antónia. Haidekker Anna. Kauf- mindaddig, mig a 400 fit, melyet megbol
és mégis lehangolólag. Mert müveit ember
marn: Luiza, Krasznay Mari, Krászonyi j dogult férje agg napjaira összetakaritott.
A rezük rózsás, szemük ragyog,
„Beteg vagyok, k i gyógyít meg i ngemet ?
volt a mi prímásunk, mindig az intelligens
Stefánia, Magyarly Róza. Miiller Albert in ' — Hát bizony nagyon is elfásult szív kell
közönség körében forgolódott és szívesen
Nagy a bajom, gyógyítani nem lehet!
Selyem
uszá
ly..
.
drága
gyüugyók
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és Sebultz Emma úrnők. Dévényi Gábris, j hozzá, — írja a „Mohács és Vidéke14 —
látott vendég volt mindenütt — — hegedű
l ’iczi lábak, kaczér lábak
Nagy Flóra. Tál lián Czeczilia és Eugénia hogy a gyengébb érzelmekre hivatott nő
Majd meggyógyít n koporsó desakája,
nélkül is.
úrhölgyek. Pécsett, 1887. október 26-án.! félre téve nem csak a köteles kegyeletet,
Tapossák a fagyos rögöt.
M ikor a hant zuhog az oldalára !“
hanem kivetkőzve minden szeméremből és
Magy arly Róza. alelnök.
Beli sokszor sóhajtott fel előttem bá
daezolva a közszokással, ily eléggé nem
natosan: „Barátom! egy szép asszony ölte
Ismerősük, jó barátok
— Faeladás A városi erdőben a szoká- kárhoztatható magaviseletét tanúsítson.
Csakugyan, azt a mély sebet ott a
meg szivemet, és mégis szeretem a nőket és
Itte n ú jra találkoznak,
szálfa eladások f. évi november hó 3. 8.
meglásd, az asszonyok emésztenek föl engem!“ szivén a koporsó gyógyította be!
— Színészet a vidékén. Balogh Árpád
E g y két könyet ejtenek is,
19.15. 17. 22. 24. és 29. valamint deezmbr.
Es igazat beszélt; négy év múlva teljesült
Elmúlt a szép nyár, el a kellemes ősz,
L 6. 13. 27. és 29. napjain fognak meg szintársasága a múlt héten hagyta el
Es azután — mosolyognak.
a fák lehullatták leveleiket, a virágok el
jóslata.
Mohácsot, hol csaknem hatheti évadot tar
tartatni.
tott. A mohácsiak a viszonyokhoz képest
Már fölkapott zenész, neves prímás hervadtak, egy év reménye szállott újra a
Fényben nszuak a sirlialm ok,
— Régi öt fo rin to s allamjegyek bevál eléggé pártolták az idei színészetet, melynek
volt, pedig alig nőtt ki csinos bajtiszkája sírba. Komor, ködös Őszi napok voltak. Ep
Ah, láttam m a ré n e képet!
tása Az 1866. évi július hó 1-röl keltezett Mohácson, e vegyes ajkú városban különösen
Mikor a banda élére állott s rázendítette a átutaztam Pécs városán, felkerestem a ren
L kibocsátású 5 frtos államjegyek beváltása nagy jelentőséget kell tulajdonítani. A ta 
Én e fényben homályt látok:
dallamot, megbüvölte a hallgatóságot; a des kávéházat, hol barátaim éa Gyula ta
®ár csak a f. évi derzomber hó végéig, a pasztaltak után mégis sajnosán kell konsta
A közönyt, a ridegséget. . .
nők epedve csüngtek rajta, szemeikkel ipar nyázott. A vig jogász kompániát már nem
közös pénzügyminisztériumhoz intézendő. tálnunk, hogy az az elem törődött legkeve
kodtak megigézni s az ifjú czigány ujult találtam ott, de Gyulát igen. Nagyon örült
szabályszerűen bélyegzett folyamodvány sebbet a magyar színészettel, mely elemnek
I)e m iért is volna itt gyász?
tűzzel húzta, inig csak lankadtan ki nem látásomon, kérdezősködött sorsom felől 8 mi
kor elmondtam neki csalódásaimat az élet
alapján lévén megengedve, ezen körülményt legfőbb
hullt kezeiből a vonó.
kötelessége
a
művelődési és
Kiég, ha az árvák sírnak,
ben, viszonzásul beszélte el szive történetét.
°ly megjegyzéssel hozzuk fel. hogy ezen nemzeti nagy tényezőnek ápolása, értjük az
A
szegények,
elhagyottak,
Egy
télen
nagy
tiszti
bálra
készültek,
—
„Ne búsulj Gyula, meggyógyulsz még s
katáridő letelte után a bevonandó I. kilo igazán művelt (?) társadalmi osztályt. Balog
A k ik érző szívvel bírnak
melynek érdekét egy öreg ezredesnek ifjú újra a régi vig czimbora leszel“ vigasztal
^ tá su 5 frtos államjegyek többé sem be- társasága a vidéki igényeket legnagyobb
neje vala szerzendö, ki orosz herezegnö volt. tam, bár láttam, hogy szemeiből már a ha
váitatni, sem kicseréltetni nem fognak.
részben kielégíteni képes. Oly egyének is
Elsötétül a temető,
Csak ezt soha meg ne láttam volna, lál kandikál ki. „Meggyógyulok, de lenn a
— Iparos tanonezok magán tanítása vannak e társaságban, kiket „erŐk"-nek is
sóhajtá
Gyula búsan — most egy jó kis sirban" — hörgé zihálló mellel, miközben
É j borul a néma földre,
A vallás- és közoktatási miniszter felmerült mondhatunk, ilyenek : Borosa és Monori; a
feleség
boldogítana 9 nem lennék ilyen ve heves izzadságát torié le, — „de ne is vi
M i v ilá g lik itt-o tt mégis?
Jetben kimondotta, hogy az iparos tanonczát hölgyek közt már alig találtunk jelenté
szett ember! Az idegen nőnek megtetszett a gasztalj. Én örülök, hogy meghalok, a halál
Oh, ne k é rd . . . az árvák künye. . .
* Nyilvános iskola mellőzésével nem oktat kenyebb képességet: Szirmay Jozetin csak
szép barna tiu, ingerelte e különös race és csak jótétemény rám. Mert én éltem bará
elfogadható kisegítőnek bizonyult a drámai
hatja otthon megálltanitó által.
csakhamar rózsabilincseihe hékózta. Sok bol- tom, annyit és oly fényesen, annyi éldeletGerenday Kálmán.
szakban. Egy „csillaga4- azonbau mégis
tel, a minőben kevés ember részesül. De
— Hanyag iskola látogatás. Az iparosok van Baloglmak Ligethyné Mari asszonyban,
* ) Felejthetetlen emlékű népzenészünk, Iw lilog ult abban csalódtam legjobban, a kinek szivemet,
?*/ anyira irtóznak tanonezaiknak iskolába ki a társaság niveauját messze fölülmúlja.
D a n k ó G yuláról szól a jelen megemlékezés. A „Szeg leltemet, életemet adtam oda. Most már
küldésétől, daczára hogy két hónapja folyik Kedélye pezsgő, hangja csengő, tiszta, játéka
zárd és Vidéke'1 a következő levél kiséretébeu küldte
vége van mindennek. Az élet többé nem
A czigányprimás
be hozzánkj*z oktatás, közel 100 tanuló még az iskola diskrét, természetes ; egy maga képes feled
Tekintetes Szerkesztőség! A ..Szegzárd V idéke" gyönyörködtet, sőt teher nekem. Nincs ezé^aejét nem látta, pedig jól tudják, hogy tetni a társaság több fogyatkozását. Balogh
Ha ahhoz a forráshoz engedett volna ez évi 48. számában megjelent tárrza a „ ( ’zigány- lom, a miért küzdjek, nincs lény, a kiért
* birság elmaradhatlan, mégis bevárják társasága a múlt héten Siklósra rándult át
|>rimás“ -ról szól. M iután szerzője V árkouyi Endre (Bús éljek; elmegyek pihenni oda, a bol ez az
jutnom a sors, ahol az embereknek a pályá Bandi),
lapunk munkatársa, ebben Dankó G yula volt
Különösen az építő iparosok azok, nehány vendégjáték’a.
jukat osztogatja és a választást tetszésemre hírneves pécsi czigányprim ást énekelte meg. és igy vele izzó agy meghűl, ez az örült lélek lecsilla
*k a törvénynyel nem törődve, tanonezaikat
bízza, e kettő valamelyikét szemelem vala részben Pécset is. — több barátja felszólítására pul s ez a vérző szív örökre megpihen. Légy
—
Öngyilkos
huszár.
Nagy
Elek,
pacséri
** iskolától elvonják. A törvény azon kedki magamnak : kitűnő czigányprimásnak közölni óhajtja a „ P é c s i F i g y e l ő b e n " is. Méltón boldog, boldogabb mint én s ha szereztem
J«n»ényben is részesíti, hogy külön téli illetőségű közhuszár a Mohácson állomásozó avagy tenorénekesnek lenni. Nyugtalan lel- tassek tehát, ha jónak Iái jak. becses lapjukban közölni. neked jó és vig órákat, tartsd meg jó em
“ “folyamot alakíthatnak, erre nézve a huszárszázadban, pénteken reggel 8—9 óra kemet, égő vágyamat csak ez elégítette A küldött lapban fogla lt tárczát — k é z i r a t g y a - lékemet!" Szava elfúlt, még egyszer láttam
tessék \e n n i. Hazafias üdvözlettel m aradtunk:
r«ndörség által felhiva is voltak, de ez sem közt a laktanyában agyonlőtte magát. Ón- volna ki. Feltűnni korán, mint egy üstökös auánt
„S z e g ü ld V idéke" szerkesztősége.
könnyezni, azután csöndesen eltávozott és
Ve*etett eredményre. A tanonezot csak ki gyilkosságának okául mondják, hogy ember-

október 29-én
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44~ik szám.
többé nem is találkoztunk! A mit végső
napjairól itt leírok, azt pár évvel később
egy jóbarátom beszélte el.
Az őszt és a telet folytonos lázban
töltötte e l; nagy ritkán megjelent bandájá
ban, de esak künyeket csalt ki szomorú,
lassú nótáival. Végre a tavasz meghozta
számára az enyhet, a kegyelemdöfést. A
folytonos láz teljesen kimerítette és kiszári
tóttá; egy csontváz volt esak. A régi ga
vallér romjait azok a nagy fekete szemek
tartották fenn. Künn üldögélt az udvarban
a virágzó akáczfák alatt, sóvárogva szíttá
pihegö keblébe a balzsamos levegőt, majd
elmerengve nézett maga elé. Egyszer esak
fölemeli fejét és kéri öescsét, ki szintén első
hegedűs volt mellette, vezesse be agyához
és hívja el a bandáját, hogy még egyszer
hallhassa kedves nótáját, mert érzi, hogy
perezei megvannak számlálva. Szomorúan
gyülekeztek össze a barna fiuk és rázendí
tették nótáját oly csöndesen és harmonikusan,
mintha esak a hangok szárnyain akarták
volna lelkét kiröpiteni. Gyula kezére támasz
kodva, meredt szemekkel nézte társait, kik
kel annyi dicsőséget aratott . . . . egyszer
esak kialui t szemeiből a fény, feje lehanyat
lott s a küzdelmes lélek elszállt belőle.
Eltemették szépen, muzsikaszóval. Sírja
fölé egy maecenása gyönyörű'szomorúiűzet
ültetett, keresztjén pedig csak e néhány betű
van kivésve: „Dankó Gyula. É lt 35 évet!“
A banda fejét vesztve szétoszlott. El
hangzottak azok a szép hangok, hegedűje
árván maradt s már nem siratja meg senki.
De mikor eljő a tavasz s a virágok illata
tölti be az enyhe léget, megjelennek a kis
énekes madarak, rászállnak a szomorufüzre
és késő őszig éneklik a szép czigányprimás
nak az altató d a lt!
Hús Hamii.

Irodalom.
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Szentségének 80 éves
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Pályázati hirdetmény.

jubileum ára

kapható ra k tá rit tikban
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..KRISZTUS

HELYTARTÓI

a FÖLDÖN"

800 forint évi lizeléssel és 15 hold föld haszonélvezetével javadalma,
zotl, elhalálozás folytán üresedésbe jött

czim ü em léklap

az összes, 257 pápának arczképe Pétertől kezdve XIII. Leóig

t

é

Mohács n. községi jegyzői állásnak

a CuUQM) Imiéinél. — Ára disies arairteretlel 5 frt ati kr.
Továbbá kapható n á lu n k :

X III

é

f. évi november hó 15 ik napján délelőtt 10 órakor Mohácson

Leó p áp a 0 S ze n ts é g é n e k a rc z k é p e

a n. község tanácstermében megtartandó választás utján leendő betöltésére,
ezennel pályázat nyittatik.
Felhivatnak pályázók, hogy az 1883-ik évi I. t. ez. 6-ik §-ban eléírt
okmányokkal felszerelt kérvényeiket, I. évi november hó 14-ik napjáig bezj.
rólag alulirtnál adják be.
A később érkezettek figyelembe nem vétetnek.
Mohács, 1887. október hó 15-én.

iyen sikerült festéknyomatban, díszes aranykerettel. -In* 3 frí.

n

Tovább elárusítók részére keret nélkül is megfelelő engedménynyel (rabatté).
A

t

’

Megrendelések a lu lirt ezéghez intézendök :

a
-V

L u k itf a i ü v e g g y á r i
Pécsett.

ra k tá rh o z

S e y L a j 0 s,

1248U 887. sz.

főszolgabíró.

Árlejtési hirdetmény.
A tekintetes városi tanács fennti sz. a. kell halározata folytán ezennel
közli írré leszem. miként a városi közkóiliáznak a Vitéz-utczára nyúló lelkén
építendő városi szegényházhoz szükséges és a költségvetés szerint.
21491. írtra előirányzói!
földmunkák,
kőműves
808. fiira
kőfaragó
4(i87. fiira
ács
745. fiira
cserepes
037. Írtra
bádogos
4009,
asztalos
5032. írtra
lakatos
üveges
319. fiira
hivatalc • helyiségemben (városház II. emlet 38. ajtó) f. évi november hó
10-én (I e. tartandó nyilvános árlejtés
zári ajánlatai tárgyalás utján fognak akár egyenként — akár együttesen kiadatni
Felhívom tehát a vállalkozni szándékozókat, miként a fennebbi — mint
kikiállási áraknak megfelelő ő°,„-os bánatpénzzel ellátandó zárt ajánlataikat
legkésőbb november hó 9-én d. u. 5 óráig a polgármesteri hivatalnál nyújt
sák be — avagy azzal ellátva a szóbeli árlejtésen jelenjenek meg.
A részletes feltételek nálam a délelőtti hivatalos órák alatt bármikor
betekinthetek.
Pécsett. 1887. október 27-én.

Kepes fo lyó ira t a Vasárnapi Uj*ág füzetekben.
Ezen n j válla lat tizeukilenczedik füzete a következe tar
talommal jelent meg: Utazás ismeretlen állomás felé.
O lvm pi verseny. Abrátidkép a budapesti nemzeti színház
ötven éves tennállá'ának ünnepére .lókai Mórtól. A i.etn*
zeti színház félszázados jubileuma. A terebesi kastély.
A dévai királja apokbó l. Réthi Lajostól. A vajda hunyadi
vasdiadalkapu
Huuyad vármegyét öl. Réthi Lajostól.
Hunyadmegyei emlékeimből. Szádeczky Lajost I A Deák
Ferencz szobra helyén. Költemény. Lobi Im iétől. Deák
Ferencz az élet véghatárán Rónay Jáczint naplójából. A
harang Ri<s Sándortól. A „S« - g ‘ i >■
Egy m agyartöldi növény (nimphaea therinalis) érdekében.
Schilber.-zkv K áro lyiéi. A giapliologiáról Ra.-l." Bélától
A magyar tanítónők háza. Az alum ínium korszak ' 'to s z -.
ellenes tüntetés Bulgáriában Egy vadászat Moldováhan ;
Feriztől. A gyepről - nd - A tenger mélysége. A ki- •
vándorlási szédelgés. A munkakereset i - munkásélelme- l
zés Európában és Amerikában Ilollender Józsefiéi Iro-1
dalom és művészet. Egyveleg Sakkjáték
Rajzok Az i
J i l l v A I iijo s
„O lvm p i verseny1záró jelenete. Kozm atá Ferencz lény-J
képe ntán rajzolta Háry Gyula. (M elléklet ) Az ..Olvmpi
tanácsos
ve rse nyéből: a hatvani kapu a török temetővel s Budá
nak és Pestnek X V II századbeli ktpével. Kozmata Fe
rencz fényképe után rajzolta H áry Gyula. Az „o lv m p i
verse nyéből: Budapest a három magyar színházzal. i1
Kozmata Ferencz fényképe után rajzo lta H áry Gyula. I
A terebesi kastély, a k irá ly lakása szept 11 — 14—éu. j
Fénykép után rajzolta Bicz ■ Géza. A k irá ly ntegérke- I
zése Dévára szeptember 15-én Kéméndy Jenő rajza.
Rndolf trónörökös megérkezése Dévára szeptember 18 áu j
a b a z á r a la tt:
P é c s e t t . S z ó é in m i- té r 1
este a kivilágításkor. Kéméndy Jenő ra j. a. A .nagy i
u dva r" Déván, a k irá ly lakása szept 15— 21-én Dörre
Lei ■ívobb I.AMPA és CSILLÁI! (IVARI RAKTAK.
Tivadar rajza. Diadalív a vajda-hunyadi vasgyár kapuja |
előtt. Kerpely A n ta l tervezete szerint készítette Galócsi j |
Első és legnagyobb PORCZKLLÁN GYÁRI RAKTÁR.
Árpád. Deva-vára Vajda-hunyad vára. Az - i alja b-ddog- I
Zayugréíczi MAGYAR IÍYEG GYÁRI RAKTÁR.
falvai kastély Décbr Mór fénykéjie ntán. Hátszegvidéki
olahok Hnnyadmegysi oláhok a Zsilvölgyböl. A segít* I
Teszlori-féle fém- és lámpagyár BIZOMÁNYI RAKTÁRA,
aégéalbum búl: Tűzvésznél. l*ap H enrik és br. Med- j
hielrieh é< Gollseldig tea és rum ltigományi raktáraSiHámpák.
nyánszky László rajzai. Magyar pálmák alatt. K lo tild
fóherczegnó rajza. Az első zerge. Mária Dorottya foher- j |
házi -/.ikkek. l«‘gjoM)
sirkos/umk. íniiideiiiieiiui k«n\hatolsz«*ielések
czegaö rajza Fiumei baika. M argit .'oberez-gnö rajza. 1
Kagy-K
i
,
Cliina exiist. alkalmi ajan<l«-kok é
A Maria Dorotiiea intézet épületének te rvi, za Oro-z- |
ellenes tüntetés a bolgár fejedelmi palota flo tt szept 1
o k
- j
á t
é
k
o
k :
12 én. A nap hőse ( Ló verseny i kép) Kiadó-tulajdonos
Franklin-Tarsulat. Budapest, egyetem ut za 4. sz
|
NAGY RAKTARA.
A Gazdasági Mérnök 4.'! száma a következő
tarta h mai jelent meg: Borászatnuk vedeli
Néhány .
tapasztalati adat a zsilipek alapozása köréből. K /gaz ; {
da-ági mozgalmak Az időjóslás (Egy ábrával.) Bizton
sági teh.-rcsúsztató eme!., készülékkel Két képpel. A j
helyi érdekű vasutak. Tán-za: A székely fürdőkről. I
(Vége.) Találm ányok : Gőzgépek. mol< ;• k >t 1■ c m ;
ködo tolózásu Önműködő beszabályozó Vízi ügy.-k: A
kozéptiszti ármentesitö tar.-ulat Az a!s«.«/.abo|.si tiszai I
ármentesit.. társulat A kőrös-tisza-marosi ármentesitö
M o L >/»Tint aluliról! kíí/súií ulölj;'uó<;'i«ra •uszuroi (i> .nol közlűrrró tó
és belvizszabalyozó társulat. Orosz h jó zás az Al-Dunan.
A z osztrák-m agyar Lloyd gözhajózá-i társulat. A kis- j túlik, mikúi
SOMOGY KÖZSÉG TI LA.IIX)NÁT KKPE/o
;i k ö / s ő
tisza i zsilipszakadás. A Sebes K oi"s vizszabályozó és
ármentesit.. társulat. — A fekete-körösi árunntesito im túra Iniilflórt* kiU'ijudö (beluórlve a Lányalulepekel is)
társulat. Halastó Kecskeméten. Vasúti ügyek: Keleti
vasutak. E lőm unkálati engedélyek. A biha ri helyi érdekű
vasnt A vasúti tisztképzö tanfolyam . A borosjenő- |
csermői szárnvvasnt. Gőzhajó a magyar államvasut I
szolgálatában. A zala szentiván Csáktornyái vasút. A j a községben lévő korrsinaház. mel ékópülelei ós 2249 □ öl kerttel, úgy a
vasnti igazgatóságok áthelyezése A nis-pir<>ti vasút A .
öl
Sim plon-vasnt terve. A h:.dap*st-sor<>k'ár-haraszti helyi | póis-póusváiaói országút melleit lévő u.-ánla-lielyisóg, melléképület ós 580
érdekű vasút. K iállítások, Versenyek: A csongridnn-gyei kerttel együtt. 18.S8. évi april hó 24-től 1891. évi april hó 24-ig vagy is három
term énykiállitás Makon. Ola.-zország a párisi v ilá g k i egymásután következő évre
állításon. A deési kiá llítá s. Egyesületek és társiila iok :
A szesztermelök országos egyesülete. Az okszerű halas1 8 & 7 . é r i i i o n n i h r r lm
ti-ú n
d é lu tá n
2
ó ra k o
gaxdasig lézyeges feltételei A pest megyei gazda-ági
Si.niof/yon a körjegyzői irodában
egyesület. Az E. M. K E. hitelszövet kéz. te.
K ülön
tartandó szóbeli nyilvános árverés utján a I többet Ígérőnek haszonbérbe ki
félék Személyi hűek. A mezörendöiségi törvényjavaslat
A z uj ezukoradó. U j lovas-kaszárnya Vízállások. H eti fog adatni.
Naptár. A Gazdasági Mérnök megjelenik m nd. n vasár
Mire a bórleni kívánók azon hozzáadással hivatnak meg. hogy az árnap 12 oldalnyi tartalom m al, disz .seu kiá llítva , kéjekkel
és szakszerű rajzokkal illusztrálva. Szerkeszti és kiadja verési feltételek ugyanott bármikor betekinthetők.
Oonda Béla. Előfizetési ára: egész évre 12 írt, félévre
Kelt Somogyon, 1887. évi október hó 18-án.
ti Ir t, negyedévre 8 írt. mely összeg a kiadóhivatalba
(Budapest, IV ., Kecskeméti utcza 6. sz ) küldendő.
MÓROCZ
LAJOS, m- k.
DOBOS MIHÁLY JÁNOS, in. k.
A z 0 szag Világ" 48-ik száma úgy köz
leményei. m int képei tekintetében figyelemre ’ méltó.
bíró.
körjegyző.
Közleményeiből kiemeljük Bársony István „Vadászh is tó riá i".it, melyei a Palins-uaptáiból m utatóul vesz
át. Pásztóitól és Peti i Mól tól költeményeket. S/épfaludy
O. Feienczt.il „Lóráud hugaa czimü elbeszélését, A l» í
lin ó tó l „F elfo gott levél" czimü csevegést. Raugahé re
gényét „L e ilá “ -t, Hűmmel szobrának leleplezése alkui
mából ezikket az idei országgyűlés koréin..kének és
körjegyzőinek arczképét sikerü lt karczolat kíséretében,
heti tár.-zát Székely Huszártól. A képek a következők:
„Őszi tá jké p ", „A k irá ly vadá.- zat<>u“ Mesterházy K
cs. k ir.
s z a b a d a lm a z o tt, v a l ó d i t i s z t a
csinos rajzá t „A párt ü lő k é é t, továbbá a „Hűmmel
szobor", a korelnök és körjegyzők arczképoit s végül
„M egu grott- czim.-n egy sikerült vadász-képet. Ezeken
kívü l az elénk szeli, miien szerkesztett rovat* k s a I m>ritéko n egy kosár apró-ág kínálkoznak az olvasóknak.
Előfizetési (..{tételek ja u — deczem 10 írt. jan. jún.
5 frt; jú lin s szeptemberre 2 f i t 50 k r . jú liu s deczemberre 5 frt. A z „E g y e té rté s s e l együ tt: Egész évre
2S fr t, félévre 14 frt. negyedévre 7 Irt. egy hóra 2 fit
M A A G E R V IL M O S T Ó L B E C S B E N .
50 k r. A z előfizetési pénzek a Palias Irodolnii és nyom
dai részvénytársasághoz küldendők, Kecskeméti utcza
Az orvosi tekintélyek által megvizsgáltatott és könvnyen
6. szám.
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I S .1 Ú Z S E E,

VÁRARY FERENCZ,

felelős szerkesztő.

fömuukatárs

emészt liel őségé folytán gyermekeknek is ajánlható, mert a legtisz
tább, legjobbnak elismert szer: mell- liidobajok. görvely. daganatok, kelések, bőrkiütéfek. mirigy bajok, gyengeség stb. ellen — egy üveg ára 1 frt — kapható
gyári raktárban: Bécsben. Heumarkt 3. szám alatt, valamint az OsztrákMagyar birodalom legtöbb és jobb nevű gyógyszertáraiban.
1’é fH ftt ka p h a tó : Koráén Milntly,

Vilmos és Spitzer fia kereakedósébtn.

Siptkcz latrán, Zaiga László gyógyszertárában ; Iieeh

gyógyszertár

„gold Reielisapfel"

Becsben.

Vértisztitó labdacsok

I
I

I
»
I
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Singmtrasse

ezelőtt egyetemes labdacsok neve a la tt: ez utóbbi nevet teljes
joggal megérdemlik, m ivel csakugyan a lig létezik betegség, mely
ben a labdacsok csodás hatásukat szerencsésen be nem bizon yították volna. A legmakacsabb esetekhez,
melyekben minden egyéb szer siekertelenül alkalm aztatott, ezen labdacsok szám talanszor és u legrövidebb
idő a la tt teljes gyógyulást eredményeztek, 1 doboz 15 labdacscsal 21 kr. 1 tekercs ti dobozzal 1 fr t 5 kr.
hérmentetlen után vét megküldéssel 1 f r t 10 kr.
A pénzösszeg előre beküldése m ellett bérmentes beküldéssel egy tekercs labdacs 1 fr t 35 kr. 2 te
kercs 2 frt 3U kr, 3 tekercs 3 f r t 35 k r, 4 tekercs 4 f r t 4U k r, 5 tekercs 5 f r t 20 k r. 10 tekercs 9 frt
20 k r. (Kevesebb m in t egy tekercs nem küldhető szét.
Számtalan levél érkezett, melynek iró i hálát mondanak egészségük helyreállítását köszönik. A ki
csak egyszer te tt kísérletet velők, tovább a ján lják. A számtalan kö zöuö ira to k közül mellékelve közlünk
néhányat.
kaját végezni. Ezen köszönetnyilvánításomat kérem a
Leogang, 18®. Május 15.
szenvedők javára közölni és egyúttal kérem, hogy ismét
Nagyon tiszte lt Uram: A z o n labdacsai valóban
küldjön 2 tekercs labdacsot és 2 drb china. szappant.
-sodabatásuak. nem olyanok, m int sok más magasztalt
Kiváló tisztelettel
szerek, hanem majdnem minden ellen használnak.
K o v á k A l a j o s fokertést
A busvétkor megrendelt labdacsokból a legtöbbet
barátok és ismerősök közt osztottam szét és mindegyikk használt, uu-g aggastyánoknak is a k ik különböző
Tekintetea U r! Klörehocsátva azt, miszerint valóbajban es gyengeségben szenvedtek és ha nem is töké
szinilleg valamennyi gyógyszere hasonló jósággal bír, u
letesen gyógyultak meg, de javulást tapasztaltak es
ön híres fagy-balzsamával, mely csaladomban több idült
még tovább használni akarják. Keikerem tehát, hogy
fagy-tagnak gyorsan véget vetett, daczára va.amennyi
ismét 5 tekercset küldjön. Én és mindazok nevében,
úgynevezett egyetemes szer irá n t bizalmatlansago!
akik labdacsainak köszönhetjük egészségünket, fogadja
elhatároztam magamat az ön vértisetito lablacsaihos
legbeusobb köszönet linket.
folyamodni, hogy ezen apró golyóbisok segélyével mag
D e u tin g e r M árton.
ost romoljam rég idő óta ta rto tt arany-eres bautalmamat
Egyáltalában nem restellem önnek bevallani, miszerint
Bega Szt.-György 1882. febr. 16.
regi bajom n,gy heti haszná'at után teljesen megszűnt
Tisztelt U r ! .Vem fejezhetem ki eléggé köszöneté
••s én ezen labdacsokat ismerőseim körében a legbuzmet az ön labdacsaiért, mert Isten segítsége m ellett az
gobban ajánlom. Az ellen nincs egyátaIában semmi ellen
ön vértisztitó labdacsai á lta l gyógyult meg nőni. a ki
vetesem. ha ön ezen soraimat. — jóllehet névaláírás
évek óta hasmenésben szenvedeti : és noha íuég most
nélkül — nyilvánosság elé uhajtia bocsátani.
is kell neki néha bevenni, mindazonáltal már annyira
Mély tisztelettel
helyrééili eg.-gzsége, hogy fiatal frisseséggel kéi<es muuBéos, 1881. február 20.
C. v. T.
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,.«* Í v. . I ■>o n |-|y Psserhofer .1 -töl évek óta
F a iw0
legbiztosabb szernek van
elismerve mindennemű fagyba jak és üdült sebek stb.
ellen I tégely 40 kr. porté mentesen Ö5 kr.
meghízható szer gugailag
G l i g a - b a l z s a m .ellen
'
1 üveg 40 k r. portnniciitesen ti5 kr.

E l e i - c s e n t i-l

™TI" L svéd i'Sep-

láit-t u o u itlil.
pék) megromlott gyomor
rósz e észfés. mindennemű altesti bajok ellen kituu ö
bázis*' 1 Egy üvegcse 20 k r
tiílilU w lv
bltalau ism ert jeles házis/.er.
I l i l l II
I V , huru t, rekedtség, görcsös köhö
gés stb. ellen I üveg 50 kr, 2 üveg portóval 1 fr t
50 kr.

I

Amerikai íoszveny 1kenőcs
\C /1 II U

gyorsan és biztosan ható, kétségtelenül legjobb szer
minden küszvéuves és csuzos baj, nevezetesen hátge rí ne/.haj, fngszakgalás, görcs, ideges fogfájás, fej
fájás, fulszaggatás stb. ellen 1 fr t 20 kr.
. O, tó i 1
A l p e s i ü l litp ic u r.®Bei akardfr tWtiü
kr, fél
üveg 1 fr t 40 kr.
Dr. Romersliansentól, 1
üveg 2 fr t 50 k r, fél üveg
1 frt 50 kr.

Szem-esenüa,

Taiinochiiiin-liajkenőcs, T m"
évek óta orvosok és laikusok á lta l valamennyi haj
növesztő szer közö tt a legjobbnak elismerve 1 esi
nosan k iá llíto tt nagy szeleneze 2 frt.
Steudel tanártól
vágott és szart
•bek, mérges kelevények és a láb régi időszakot,
k in t felnyíló kelései, makacs m irigykelések, tájó
pokolvar,sebes és gyulladásos mell. megfagyott tagok,
koszvény és hasonló bajok ellen jónak bizonyait
E g y tégely 50 kr, portóval 75 kr.

Egyetemes tapasz
_

Bnllrich A.
.-tói kitá'
i Megzavart einúsvtAs
im Ln V,
no Imziszer
baziszer megzavart
emésztés m
minden
kovetkezméuyei, úgym int fejfájás, szédülés, gyomorgörce,
gyom orhéj, aranyér, dugulás stb. ellen 1 csomag
ara 1 f.t.

%vetemes tisztitó-só, S”1

F e r c n c z p á l i n k a , ü„veg

tilt kr.

Lábizzadás elleni por 11krdoboz
d‘portó-50
.. . I rK. 1. m
m

Az itt nevezett készülékeken k ív ü l készletben vaunak, az osztrák lapokban hirde tett összes bel! kiilfcddi gyógyszerészeti különlegességek, s m indazok, m elyek raktáron nem volnáuak, kívánatra pon*
olesóu m rgkiildetnck.
Postai küldemények, előre küldendő készfizetés vagy utánvét m ellett, a leggyorsabban eszközöltetnek.

• R előre beküldött pemküldeményéknél (legjobb postautalványnyal sokkal olcsóbb a
postabér, mint utániét küldeményeknél.

4 í 88.

A mohácsi járás föszolgabi rajától.

k. I. 1887.

Pályázati hirdetmény!
é s

2 ^ T .- 3 ^ T 3 7 -á r á c a .

3 s ö z s é g 'e 3 s

szüietkezeléből álló, 547 frt 35 kr. készpénz évi fizetéssel és szabad lakás,
úgy 3 1 , böki löki haszonélvezetével javadalmazott, lemondás folytán ürese
désbe jött, m a i s s k ö r j e g y z ő i á l l á s n a k

f. é v i n o v e m b e r h ó 8. n a p já n d. e. 1 0 ó ra k o r
M a ís s o n
a jegyzői irodában megtartandó választás utján leendő betöltésére ezennel
pályázat nyittatik.
Felhivatnak pályázók, hogy az 1883. évi I. t. ez. 6. §-ában előirt
okmányokkal felszerelt kérvényeiket f. é. november hó (káig bezárólag alulrínál adják he.

A később érkezettek figyelembe nem vétetnek.
Mohács, 1887. október hó 11-én.

l ’écsett, 1887. Fj <m. a Km astttcelále nj-índálan Kellet Lipót.

Sey Lajos

főszolgabíró-

