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Előfizetési felhívás
a

„Pécsi Figyelő"
(jjgetlenségi és 4b-as párti politikai és ve- 

<:y est a ital ma hetilapra.

A  folyó 1887. évvel ismét gyarapodott 
î pank múltja s a küszöbön levő uj esztendő 
JJ a tizenhatodik évfolyamba lépünk.

Mögöttünk a küzdelmes múlt, előttünk
,  reményteljes jövő.

Önérzetesen hivatkozhatunk mint po
litikai lap azon szolgálatokra, melyeket a 
függetlenségi és 48 as pártnak, az igazak 
jártjának tettünk s ekképen hazánk üdvé-

előmozdítására cselekedtünk.
Résztvettiink szellemileg s személyesen 

is pártunk küzdelmeiben s teljes igyekezet
te! azon voltunk, hogy a függetlenségi és 
48-as párt zászlaját győzelemre juttassuk.

Hála a magyarok Istenének, a küzde
lem nem volt sikertelen : Baranya vármegyé
ben a függetlenségi és 48as párt fényes 
Hidalt aratott.

Azt hisszük, van rá lapunknak érdeme, 
aogy pártunk híveinek fokozottabb párt
fogására számíthassunk.

Szívvel és lélekkel, igaz meggyőződés 
bői vagyunk a függetlenségi és 48 as párt 
ligrlóvivői, őszinte é.° szilárd törekvésünk 
mindenknr pártunk elveit és törekvéseit 
megfeszített erővel támogatni; mindazonáltal 
sohasem feledkeztünk meg arról, hogy mint 
vidéki orgánum a vidéki közönség érdekeit 
— politikába nem vágó ügyet — pártatlanul 
rágjunk hivatva képviselni, szükség esetén 
Megvédeni.

Társadalom, közerkölcs, közművelődés, 
iözegészség. közrend és közgazdaság soha 
sem kerülte ki figyelmünket ; lelki éberség
gel és komoly gonddal, őszinte jóakarattal 
szólaltunk föl mindig a közjó érdekében.

Tiszta erkölcsi érzetünkben, megerősö
dött lelki bátorsággal törtünk pálczát a 
lóros társadalom hóbortos lovagjai fölött, 
timondván a legélesebb összeütközés alkal
mával. hogy ; a párbaj — őrültség.

A városi és megyei érdekeknek minden
kor és mindenben őszinte szószólói voltunk: 
maradunk tovább is.

Valamint minden józan és tisztességes 
törekvést dicséretes elismerésre méltatunk s 
pártfogolva támogatunk, úgy ostorozunk 
■inden hibát és félszegséget — határozott
* erélyes hangon, nem hímezve hámozva s 
advariaskodólag. hanem magyarán a komoly 
sajtóhoz illő hangon. Nevén kell szólítani
* gyermeket, mondja a példabeszéd.

Közleményeink mind közérdekűek, léha
ságot. szellemi buktenczeket soha sem köz- 
önk s ez nem is fér össze egy komoly lap 
irányával.

A ki a pletykát, szószátyárkodást és 
nézelődést szereti, az ne fizessen elő la
punkra.

A ki ismeri politikai elveinket, lapunk 
i-moiy irányát, a/, kétségkívül a mi tábo
rukhoz csatlakozik, a mi olvasóink só
iba lép.

Köszönet az eddigi pártfogásért s legyen

szabad remélőn ülik, hogy jövőben is velünk 
lesznek, akik eddig velünk voltak, sőt gya
rapodni is fogunk.

Együtt s egymásért!

E lőfizetési á ra k :
Egész év re ................................
F é l é v r e ................................
Negyedévre............................
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Forduló ponton.
Oroszországnak a török birodalom 

ellen viselt harczai kétségtelenül lénye
gesen járultak ahhoz, hogy a balkáni 
népek a török iga alól felszabadultak, 
s erre a tényre alapítja Oroszország 
azt a követelést, hogy a régi zsarnok 
helyét most ő foglalja el.

A mi külügyi politikánk ezzel szem
ben egy idő óta ellentétes álláspontot 
foglalt el, s ellenzéki létünkre is bevalljuk, 
a helyes álláspontot, melyet röviden »gy 
lehet körvonalozni. »A Balkán-félsziget 
legyen a balkáni népeké.* E tétel tar
talma az. hogy mi tartózkodni fogunk 
minden hódítási tervektől, de viszont 

jjóakarata támogatásban fogjuk része
síteni a balkáni népeknek független
ségükre s külön állami megszilárdulá
sukra irányzott mozgalmait.

Meg kellett nyugodnunk e politiká
ban, mint a mely az adott viszonyok 
közt úgy hatalmi állásunkra, mint nem
zeti fejlődésünkre a leghelyesebb. A 
török birodalommal, mely tőlünk a 
szláv áramlatot feltartotta volna, a mi 
76-ik fáklyásmuzsikáinknak és kardvivő 
iQainknak daczára is elszámolt a történe
lem. igyekezetünknek arra kellett tehát 
irányulnia, hogy a Balkánon lakó szláv, 
népeknek nemzeti egyénenként való 
kifejlődését mozdítsuk elő s ezzel meg
akadályozzuk azt. hogy orosz protek
torátus alatt egy hatalmas s velünk 
faji és uralmi szempontból ellenséges 
szláv egységbe olvadjanak.

Mint ennek a politikának a kép
viselője, kapta meg Kálnoky gróf a 
magyar delegáció feltétlen elösmerését, 
nem egészen őszinte tapsai közt annak 
a bécsi udvarnál hatalmas pártnak, 
mely arról álmodozik, hogy Ausztria- 
Magyarországot szláv birodalommá ala
kítja át s éppen azért szívesen ragadna 
meg minden alkalmat, melynek révén 
a monarchia szláv elemét gyarapithatná. 
Kálnoky politikájának látszólagos sikerei 
akkor hallgatásra kényszeritették e

pártot. Jó arczot vágtak a rossz játék
hoz, mint a német mondja, de azért 
szorgalmasan várták az időt, mikor az 
ő napjuk derül fel.

Nem kellett sokáig várniok. A ha
társzélen történő csapat-mozgalmakból 
kitűnt, hogy az északi kolosszust a 
német-olasz szövetség mumusa nem 
rémitette el, s ma már az is kétség
telen, hogy a bolgár kérdés az, melyet 
Oroszország velünk elintézni akar. 
Eddigi politikánk homlok egyenest el
lenkezik Oroszország törekvéseivel és 
czéljaival, annak az alapján tehát meg 
nem egyezhetünk; a kérdés most már 
e szerint a z : meghátráljunk-e vagy 
sem.

Az a hatalmas udvari párt, melyről 
fönneb említést tétiünk s melynek so
raiban olt van az uralkodóháznak nem 
egy befolyásos tagja is, kétségtelenül 
a mellett van, hogy nekünk a keleti 
kérdést illetőleg nem Oroszország ellen, 
de vele párhuzamosan kell eljárnunk. 
Ez az osztozkodás politikája, melyet 
úgy jellemezhettünk, hogy Orosz
országot a rettegett nagy rablóhoz ha
sonlítjuk , mig minekünk az apró 
kapczabetyár szerepe jut, a ki amaz 
után a hulladékot szedi föl.

Mit veszekedjünk mi Oroszország
gal, — hajtják ezek az urak; sokkal 
okosabb, ha megegyezünk vele, akkor 
nem csak veszteségünk nem lesz, de 
az ő kegyelmi hői még valami konczhoz 
is julhatunk. Ez okoskodás mögött pe
dig ott kisért az a gondolat: Legyenek 
csak a monarkhiában minél több szlá
vok, majd felforgatjuk mi a közjogi és 
nyelvi viszonyokat.

Ekkép állunk most egy nemzetközi 
válság előtt, mely ránk nézve egyúttal 
nemzeti jelentőségű. Hogy olyan meg
oldás, mely a szláv párt óhajait juttat
ná valósulásra. nekünk még kevésbbé 
lenne kívánatos, mint akár maga a 
háború, kell-e azt mondanunk. Nem 
csak állami, de nemzeti, faji létünket 
tenné koczkára: éppen azért nagyon 
érthető az, ha ma, midőn a válság for
duló pontra jutott az események elé 
senki sem néz oly ideges várakozással, 
mint éppen mi magyarok.

Mert fájdalom, nekünk csak vára
kozni lehet, sorsunkról mások dönte
nek — rólunk, nélkülünk.

Országgyűlés
A képviselöháznak ma egy hete, szom

baton rövid, de érdekes ülése volt. Néhány 
kérvényt gyorsan letárgyalva, a sor Ugrón

Gábor interpellácziójára került, a honvéd- 
tábornokok közt történt tömeges nyugalma 
zás ügyében. Ugrón mint mindig, ma is nagy 
hatással beszélt a szokott erélyével adott 
kifejezést a felháborodott nemzeti közvéle
ménynek, mely legjobb tábornokaink láb 
alól eltételében politikai czélzatot,mégpedig 
nemzeti jogainkkal és törekvéseinkkel ellen
kező politikai czélzatot lát.

Héttőn döntöttek a magyar nemzet 
véradója fölött, megszavazva az 1888-iki 
ujoncz-jutalékot, ugyanannyit, mint tavaly; 
azaz kerekszámmal 40.000 embert adva a 
kétfejű sasos zászlók alá. A függetlenségi 
és 48-as párt természetesen már elvi állás
pontjánál fogva sem járulhat ahhoz, hogy 
fiaink az osztrák hadseregbe Boroztassanak. 
Élénk és hatásos kifejezést adott ennek a 
ház mai ülésén Tbaly Kálmán, a ki ezen
felül számos szakszerű kérdéssel is foglal
kozott. A mérsékelt ellenzék részéről Bolgár 
Ferencz állott ki s mindjárt szüzbeszédével 
jeles szónoki képességének, s bő szakismere
teinek adta bizonyságát. Élesen mutatta ki 
a hadseregnél történő visszaéléseket s külö
nösen a katonaság egészségi és halálozási 
viszonyairól adott elijesztő képet. Fejérváry 
miniszter az ö szokott hetyke modorában 
válaszolt, a mi provokálta Hoitsy felszóla
lását, hogy az elnök ne engedje a maga 
jogait a miriszter által bitoroltatni. A 
kérdés e részéhez szólott hozzá röviden 
Apponyi Albert gróf is, mire a törvényja
vaslat úgy egészében, mint részleteiben el
fogadtatott. — A napirend második tárgya 
az állategészségügy rendezéséről szóló tör
vényjavaslat volt, melyet általánosságában 
a képviselőház minden pártja elfogadott. A 
részletes tárgyalás során többen tettek 
módosító indítványokat, azonban a többség 
nagyobbára elvetette.

Kedden a törvényhozó-gyár teljes gőz
erővel dolgozott. Együtt ült mind a főrendek, 
mind a képviselők háza, s amaz nem keve
sebb, mint 8, mondd nyolez egész törvény
javaslatot, emez pedig 137. § t  őrölt le. A 
képviselöháznak e miatt nem igen tehetünk 
szemrehányást, mert hisz az állat-egészség
ügy rendezéséről szóló javaslat mielőbbi 
törvénynyé válása valóban kívánatos dolog. 
Annál inkább megilleti a könnyelműség 
vádja a főrendiházat. Hét törvényjavaslatot 
köztük oly fontosakat, mint a trafik törvény, 
a Német- és Olaszországgal való kereske
delmi szerző lés megújítása, egy szó meg- 
jegyzés nélkül szavazott meg s csupán a 
bélyeg és illeték-törvények módosításáról 
szóló törvényjavaslatnál támadt egy kis 
vita. Zichy Nándor gróf és Somssich Pál, a 
főrendiház ellenzéki szellemei ma is lelemel- 
ték szavukat, de hasztalanul. A méltóságos 
főrendek csak úgy rászoktak már az „igen“- 
re, mint a nagyságos képviselő urak s a 
mai naptól kezdve a törvénytár nyolez tör
vénynyel gazdagabb. Hogy a magyar nép 
szegényebb lesz általok, azt fájdalom, a jövő 
meg fogja mutatni.

Szerdán ismét erős nap volt. A sző
nyegen Eötvös Károlynak a kaposvári vá
lasztás ügyében tett ösmert interpellácziója 
forgott, melyre Tisza Kálmán, Orczy Béla 
báró és Fabinyi Teofil miniszterek válaszol
tak. Mily szegény válaszok. Egyik miniszter

jobban igyekszik a másiknál, hogy a dolgok 
lényege elől a formák védő fala mögé búj
hasson. E  csürt-csavart okoskodásokat, me* 
lyek ma a miniszteri padokról hangzottak, 
még a maraeluk tábor is látható lelki szen
vedéssel hallgatta, az ellenzék minden ár
nyalata pedig többször zajosan adott ki
fejezést felháborodásának. Eötvös Károlynak 
nem volt nehéz a paragrafusokból készült 
álarezot a kormány erkölcstelenségéről le
tépni. Metsző gunynyal, hatalmasan egy
másba kapcsolódó érvekkel mutatta ki, hogy 
a kormány a törvényt csak takaróul tartja 
törvényszegései elé. Beszéde, melyet a tetszés
nyilvánítások minduntalan félbeszakítottak, 
teljes erkölcsi győzelemmel s a miniszterek 
válaszának a többség részéről történt tudo
másul vételével végződött.

Jótékonyság.
Ha az ember úgy végig tekint egy 

napon azokon a lapokon, melyeket a posta 
a szélrózsa minden irányából hoz, majdnem 
minden rovatban, a melyekbe tekint, ezt 
fogja találni: jótékonyság, szegény gyer
mekek felruházása, népkonyha; stb., stb. 
S valóban szivetfacsaró az a nagy szegény
ség, melyről a lapok napról-napra hirt ad
nak. S különösen a téli hónapokban, vagy 
mikor a hideg, csikorgó tél éppen küszöb 
előtt áll, permanens az a rovat, mely számot 
ad arról a tevékeny és minden dicséretre, 
elismerésre méltó jótékonyságról, melyet kü
lönösen az erre szánt nem kis számú testü
letek fejtenek ki. Ezeket olvasva, önkény- 
telén az a gondolat támad a melegen érző 
emberbarát szivében: mily nagy lehet a 
szegénység, mikor ennyi jótékony cseleke
detre van szükség annak csak kis részben 
való enyhítésére ! És valóban nagy a szegény
ség. Nagy a szegénység a városban a munkás 
nép között, s nagy a szegénység faluhelyen 
is. S ez utóbbi megdöbbentőbb, mert ennek 
enyhítésére, vagy éppen megszüntetésére 
egészen más eszközök kellenének, mint a 
minők valamely testület vagy egyesület ren
delkezésére állanak.

A falusi köznépnek rohamos szegénye
dését csak az látja, ki vele érintkezik; csak 
az tudja, a kinek tudomása van arról, hogy 
az a szegény zsellér vagy napszámos ember, 
vagy az a csekély, silányul termő földécs- 
kével biró parasztgazda, mily keserves 
szükségben tölti ki a telet; mily elégtelen 
és silány a tápláléka, s hogy miképen kell 
ennek következtében okvetlen elkorcsosodnia.

Nem csoda. A házi ipar valamely ne
mével nem foglalkozik az utóbbi; munkát, 
fuvart az üzlet pangása, a rossz viszonyok 
következtében az előbbiek nem kapnak, arra 
vannak tehát utalva, hogy a nyáron keser
vesen összetakargatott kis élelemmel beérjék 
a télen; ruhára pedig s talán némi más 
szükségletekre nem igen marad. Elrongyolt 
zubbonyban, mezítláb kénytelen járni. Ha a 
kis parasztgazdának termett valamije, s vi
dékünkön különösen bora, termékének nincs 
ára, 8 ba volna is, sokkal silányabb, mint
sem hogy túladhatna rajta. Soknak a kis 
szőlőjét már most a philloxera is tönkre tette.

Hol vannak azok a nagy iparvállalatok, 
melyek télen is keresetet adhatnának a sze-

T Á R C Z A .
Széchi Dezső szereim

ii. fergeteg lú g  
!«nb»j.;a! E rdé ly re ;

•«. nezz le ablakodból
’»doi erdiik gerléje!

harcai zajban 
£ » *á ll a szi kiásás: 
í®1 száll az if jú  bajnok,
■ t* irrá n  i t t  maradsz."

jh l M ablak, s szőke fü rtű  
J* fejecske néz k i r a j t ;

Bemében reszkető köny, 
f f *  ajka igy só h a jt:

bár a vész v iha rja , 
g * *  lel e hii kebel: 
g u ru kka l, hős erővel 

lenni, győzni k e l l !

j?* iránt nzerelmed,
» 1 *r**tM i. nem nagyobb:

férfi, nem m agyar, —  i 
TiiU* •’"* “*-v neni vagyok!I, * kár szivembe képed 
J5*e tlen vésve be:
J^etaélek. gyűlölnélek,
' ^ ’ ent ölném el ve le ! . . .

csak lá tn i jö tté l, 
f f » harca e lő tt?  — 

kagyod, hogy rozsda lepje, 
r .  **nyve(lve, hős erőd !
H i u í  te a v irágot,
||| í / * rcz> a aik növe l:
' J „  h0* y  v iru ljo n ,

sok h iv kebel. - -

csak menj
i T ö  ,éPé»ndet:
G * * k é,» »*>véből 
v in d o ká t kivet. 
rJHörgéztöl csak a 
Sri fél, remei

nem ügyelne 
nk4fral küzdenek!

n.
s  ment nz i f jú :  tudta , m it k íván a honja;
Ide sem a lélek gyávasága vonta:
Szerelme unszolá, lá tn i a lányt, k ire  —
M in t e sz írt fokára 
Bezekény ős vára  —
É p ítv e  van üdve. boldogsága, h ite :
H a llan i a gerlék kaczagó búcsúját :
N eki már úgyis a tá bo rkü rtö t fú jjá k !

Maga K áro ly  k irá ly  vezeti a serget . . . .
M ily  dicső, magasztos hős k irá ly a  mellett, 
Küzdeni, vérzeni a hon érdekében!
Hogyne volna büszke,
Hogyne jönne tűzbe !
Szinte s ir a lelke barczias kedvében!
S ragyogó szemei m iutha már o tt látnák 
K irá ly a  homlokán a győzelmi pálmát!

Bazarád sem p ih e n t: fon dór le lkű népe 
Húzódott m ind inkább a sziklás vidékre 
A k irá ly i sereg meg utána nyomba’ ;
S hogy ntár reá csapna
Az iram ló  hadra
Rája a magasból közápora omla.
Rom lik a rend egyben, ria lom  kél s lárm a :
Tőrbe csalva a hon fólkenett k irá ly a !

A k irá ly !  A  k irá ly  ! . . . s fu t, k i  merre fu tha t. 
M iért volna szégyen venni egér«útat 
Söpredék nép elöl, a k i o rvu l támad ? —
S m in t az utcza-gyermek,
K i t  porba tepertek
Társa i : messziről követ hány utánad . . . ! 
Szalad, a k i rést le l, ordítva, k iá ltv a :
K i gondolna mostan a magyar k irá ly ra ? !

Nem, n e m ! A nagy k irá ly  nem veszhet el itte n  : 
Veszélyben közelebb a segély, az Is ten !
H irte len a fu tók tömegéből k iv á l 
E gy  sugár legényke.
H arcz i mezt v á lt véle:
S b iz ton  lop ja  é lté t a megmentett k irá ly . —
A k irá ly  az mentve, tú l ezer veszélyen :
De a v itéz if in  o tt m aradt a téren . . . .

in.
r g rá n it ormon ül Bezekény vé ra ; 
án reszket a hold halovány sugara, 
yes az éjjel ünnepi, mély csöndje: 
gy bagoly szól be csak e tompa csöndbe.

Lódobogás h a llik  azonban egyszerre.
Körmök csattogása, nem is igen messze:
S zétnyílik  a lombok sürü szövevénye :
S egy csatlós zörren k i a holdfényes térre.

Fárad t paripáján rongyokban a ta jté k :
A  vár kapu já ig sietősen b a jt még:
A lig -a lig  b ír ja  már a szegény pára:
Lesz m it kihevern i e rr az éjszakára!

A  v ité z i szolgát meg a hogy fönn lá tá k :
B iz ta tga tn i kezdé a vár ura lányá t:
Majd pihenni k tildé : gyanítva, m ért jöhet 
Éjnek éjszakáján egy i ly  fa jta  követ ? —

Am a lányka mindent tudn i, lá tn i vágya;
(Nem, nem csalhat az ö rettenetes álm a!)
Hallgató a h írnök huzamos beszédét:
Sejté bár előre kedvezőtlen végét.

„Nem, nem h iú  bálvány —  tö rt k i szava végre —  
Nem léha kalandor százalaku képe,
M it szivemben örzék szent ereklyeképen:
Méltó szerelmemre, érezém ezt régen!

„Félisten vala 8, nem gyerm eki já té k ;
S én e nagy fény m elle tt halovány k is  á rn yé k ! 
Dicső emlékét a hon ezrei á ld já k : —
—  Ő ta rtá  meg annak koronás k irá ly á t!"

_____ -y  -*

A törpe ember jóslata.
I r t a : Vicinialis.

Valahányszor Mohácsra gondolunk, 
mindannyiszor sajnálattal emlékezünk meg
II. Lajosról, a szerencsétlen véget ért 
magyar királyról.

Azonban, ha az akkori kürüményeket 
a történelem fonalán mérlegeljük, csakha
mar belátjuk, hogy a mohácsi vész jóformán 
kikerülhetetlen vala.

A szegény gyermek-király oly emberek 
kezébe került, kik a helyett, hogy az ő ne 
veltetésére és az ország ügyeire fordították 
volna idejüket és tehetségeiket, a gyermek- 
királylyal és az ország ügyeivel sem törődve, 
saját önző czéljaiknak éltek s magas állású

kát, családjuk gazdagítására és emelésére 
fordították.

Ily vezetés mellet a szenvedélyek 
harcza közepettrnem csoda, hogy a gyermek- 
hirály neveltetése elhanyagoltatok és az 
ország ügyei a legsiralmasabfc állapotba 
sülyedtek. Nem is volt tehát remélhető, 
hogy II. Lajos uralkodása, ha a mohácsi 
szerencsétlen csata után el nem vész vala, 
valami szerencsés lett volna, hacsak tehetségei 
és akarat ereje más irányt nem vesznek fel. 
Mindamellett a részvét könnyei tólulnak 
szemünkbe, valahányszor a különben min
den jóra hajlandó ifjú király mostoha sor
sára gondolunk.

Habár a király a pártszenvedély, 
kivált György nagybátyja, a brandenburgi 
őrgróf könnyelműsége és tékozlásai folytán 
a lehető legnagyobb szegénységben élt, 
mégis, mint ezt az őrgróf külföldi barátai
nak irá, vígan folytak a napok a királyi 
várban. Az örgróf gondoskodott róla, hogy 
mindennap más más ünnepélyességek, mulat
ságok, színi- és lovardái játékok, vívó 
harezok és küzdelmek hozassanak elő.

A mit most a színházakban, a lovar
dákban szemlél az ember, azt az akkori 
szokás szerint csakis a királyi udvarban 
lehetett látni. Csakhogy bátran mondhatjuk, 
az akkori látványosság sokkal vakmerőbb 
és izgatottabb jeleneteket hoztak felszínre, 
mint a mostani művelődés és művészet 
csarnokai.

Az akkori fogalmak szerint nem volt 
ritkaság, ha az egyik lovag a másikat le
ütötte lováról, a mikor aztán a legyőzött 
megvetés és gúnytárgya lett, a győző pedig 
örömrivalgással fogadtatott. Vagy pedig az 
álarezosok bálja sokkal fesztelenebb volt, 
mint napjaink ily fajtájú mulatságai.

Egyike a legizgatottabb jeleneteknek 
és meglepetéseknek nevezhető bizonynyal 
azon vad ötlete az őrgrófnak, hogy midőn

a társaság legjobban mulatott egyszerre ki
nyílt az ajtó és 12 darab vad állat, úgy
mint oroszlán, tigris, farkas, medve és más 
efféle rohant be a terembe. A király, lég 
bizalmasab emberei tudták jól, hogy ezek 
csak a vadállatok bőreibe bnjt emberek, de 
a közönség rémülten futott, ki merre tudott 
és csak aztán, midőn látták, hogy ezen 
vadállatok senkinek sem ártanak, kezdtek 
visszaszállingózni, meggyőződvén róla, hogy 
ez csak farstangi tréfa.

Majd itt, majd ott rendeztek mulat
ságokat és a király, tekintve fiatalságát, 
nem idegenkedett az ilyenektől; mert nem 
bírta még fölfogni észszel magasztos hiva
tását, de meg másrészről, ha máskép akarta 
volna is rendezni életét, nem tehette volna, 
mert gyámjai hatalma alatt állott.

Akkor is, mely időből elbeszélésünk 
fonala kezdődik, Leányvárában vig társaság 
volt együtt. Midőn a kedvtöltés minden 
neméből kifogytak már, a környék rengeteg 
erdeibeo medve vadászatot rendeztek, melyben 
az ifjú király is részt vett.

Több napig tartott már a vadászat és 
a király végsőkig kimerült már, de nem 
akarván egyrészt vendégei jó kedvét elron
tani, másrészt meg szégyelte magát, gyön- 
geségét gyámja előtt bevallani, csak erőltette 
magát és folytatta a fárasztó időtöltést. Mi
dőn a hegyláncz gerinezén állást foglaltak 
a vadászok, a király, a nélkül, hogy társa 
észrevette volna odahagyta helyót és némi 
távolságra egy terebélyes fa alá dűlve, 
csakhamar elaludt

A vadászat végeztével, midőn az est 
beköszöntött, a vadászok leszálltak a hegy 
magaslatáról és a vadásziaknál, a honnan 
reggel elindultak, gyűltek ismét össze. De 
mily nagy lett bámulatuk, midőn észrevették, 
hogy a király nincs ott. Azon főur ki a 
király mellé volt rendelve, azt hitte, midőn 
a király távoztát oldala mellől észrevette,
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Hát a bölcs törvénynek itt a követ
kezménye :

Magyarország csattog, durrog a pár
bajok zajától, viszhangzik a szülök, özvegyek, 
árvák jajkiáltásától. Maguk a törvényhozók, 
s a törvény őrei járnak elő gonosz példa- 
adással.

Hazám ifjúsága ne indulj példájuk 
után. A törvény s annak hozói s egyúttal 
megszegői egymáshoz illenek. A párbaj 
alávaló gazság akárhogy szépítik is, annak 
elkövetői és pártolói. Ha két ember gyűlöli 
egymást, csak egy szavába kerül, hogy kész 
legyen a „becsület - ügy" in optima forma, 
s a készakarva kimondott szóval szabad 
legyen már most kijátszani a bírói jogszol
gáltatást, s vadállat módjára egymásra ron
tani, ölni, vágni ? ! Nem, soha ! S a „segéd* 
ki e hitvány játékban közreműködik büntet
len maradjon, ha a tett színhelyén ki modta 
az obiigáit „b'éküljetek ki“ szavakat, mi úgy 
sem egyéb komédiánál ? Nem ! A párbaj 
nem egyéb magát kendőző, szépítő gaz 
gyilkosságnál, a „segédek- pedig még alá 
valóbbak, mert pimaszabbak a párbajozók- 
nál, henezegvén, mulatván nagy biztonság
gal mások bőrére.

Addig is míg egy kevésbé hazug kor 
törvénye akasztófára ítéli a párbajozót 
segédestül, vessétek meg a párbajozót, mint 
közönséges gazficzkót, s a segédeket mint 
pimasz ezinkosokat.

gény munkás embernek, hogy valamivel jobb 
táplálékot szerezhetne magának, mint a mi
nővel kénytelen kitelelni? Nincsenek sehol, 
s éppen ennek következtében rohamosan 
hanyatlik anyagi épsége, ereje, s evvel er
kölcsi épsége is.

De az általános, a nagy pangás követ
keztében a városokban is kevés szükség van 
a munkás kézre, s itt is nagy, elijeszteöen 
szomorú a szegénység, a nyomorúság.

Egy része persze nem mutatja magát 
az utczán, nem tolakodik az ember szeme 
elé; hanem otthon kuczorog a hideg szobá
ban. melyből egy darab a másik után ván
dorol a zálogházba, s mikor az utolsó is 
elment, a meztelen nyomorúság marad oda
haza egész gyámoltalanságában, kétségbe
esésében, mely utóbbi annál inkább nő. minél 
közelebb jutunk a hideg télhez. Hány oly 
szegény lehet, kit a szégyen tart vissza at
tól, hogy hangosan könyörögjön alamizsná
ért, mert hajh! keserves dolog az emberektől 
kérni, mikor azt valaki meg nem tanulta, 
s kiben van még egy kis szégyenérzet.

Ámde azért vannak azok a jótékony 
egyesületek, s most a karácsony előtt, a 
kemény téli időszak előtt, ezek meg is tesz 
nek minden lehetőt a szegények érdekében.

Adakozzanak, forduljanak az özvegyek 
és árvák felé: adjanak táplálékot azoknak, 
a kik éheznek, egy kis ruhát a mezítelenek
nek, egy kis tát a fázóknak; keressék fel a 
szégyenlős szegényeket hajlékaikban s eny
hítsék azt a nyomort, mely kétszeresen fá- 
a jólét, a gyönyör, a vigság környezetében.
Kétszeresen fáj az éhezőnek, ha a jólakottj 
ságtól derült arczokat lát s jobban didereg 
a ruhátlan, ha olyanokat lát maga körül, 
kik melegen vannak öltözve s a hideg ellen 
védve. De hiszen jótékony egyesületeink ed 
dig is mindig tettek, a mit tehettek a vá
rosban, a maguk körében. De talán lehetne 
még többet is tenni.

Segélyt a szegényeknek, az arra szorul
taknak !

Megint párbaj!
A Literáti Pásztélyi párbaj újból fe- 

szinre hozta azt a rút betegséget, melyben 
magyar társadalmunk szenved — a párbaj 
mániát. Bármennyire unott is a tárgy, egy 
kioltott élet, egy özvegy és három árva 
könnyei kényszerítenek, hogy a párbaj 
ügygyei újra és újra foglalkozzunk. Mi hát 
a párbaj ? Mánia, mondják némelyek, őrült
ség. mondják mások, egy nagy ostobaság, 
mit lovagiasság ezime alatt szokás elkövet
ni. mondja a harmadik, egy a l á v a l ó  
g a z s á g  mondjuk mi. Igen a l á v a l ó  
g a z s á g. Nem mánia az, mert a mániákus 
és őrült női ndságát komolyan hiszi, s rög
eszméjét igaznak tartja, holott a párbajozó i egy állam czivilizáczióját tartjuk szem előtt, 
jól tudja s nyíltan be is vallja, hogy r <•*»«, il állami, országos ügy — ; a mennyiben pe- 
rselekszik, nem ostobaság az. mert a párbaj, Európában — de azon túl is — min-
nem a buta nép által, hanem m agasabb den államnak ez képezi, vagy legalább 
képzettségű, sőt tudományos emberek Által képeznie kellene — törekvéseinek szintén 
követtetik el, kik a párbaj esztelenségéről nera kevésbé fontos ezélpontját — continen- 
alapos n meg vannak győződve. Ha te hát tális ügyi
a párbaj mindezek daczára mégis elkövett-' Mi, saját, hazai viszonyainkat tartván 
tetik, u_;y a l á v a l ó  g a z s á g a z ,  melv!szeni előtt, mint országos ügyet tesszük 
a közönséges gyilkosságtól csak abban kü i vizsgálatunk tárgyává, 
lönbözik, hogy álnok ravaszságban túl tesz! Országos ügy lévén a népoktatásügy, 
azon, s a helyett, hogy nyíltan csapna le ; természetes dolog, hogy a legfőbb törvény
áldozatára. együgyű komédiát rendez, övig hozóhatalomnak is foglalkoznia kell vele, , 
vetkőzik, „segédeket* hiv s azt mondja : tartozván az ügy hatáskörébe. A kormány | 
„lovagias e l é g t é t e l A z  ostobák pedig el ! katáskörében pedig a közoktatásügy egy 
hiszik, hogy ez csakugyan lovagias tett, sligen hathatós eszköz a czivilizáczió terjeszté 
tisztelettel nézik a pimasz marakodót. Sőt lsére. A fődolog, hogy helyesen alkalmazzuk 
e hiszékenység még a törvénybe is eljutott, ez eszközt s akkor a kívánt siker biztosítva 
mely gyilkosság és párbaj közt különbséget vagyon.

Helyesen alkalmazzuk-e ezt?

Néptanoda, czivilizáczió, parlament.
„Czivilizáczió!” ez a jelen század nagy 

jelszava. Múlt- és régmúlt idők által a 
népek testén ütött sebek enyhítő panaceája, 
ez. mely hivatva vagyon: gyógyítani a 
sebet — a boldogulás útjára terelni a bo
lyongó emberiséget. S czivilizálunk egy 
század óta; megragadunk minden eszközt, 
melyről gondoljuk, hogy czélunkhoz köze 
lebb vezet. A törekvés nemes. Hogy ne ? 
Hisz viágosságot kívánunk gyújtani azok 
nak, kik sötétben barangolnak — szellemi 
világosságot a tudatlanság utjain tévelgők- 
nek. S kérdezzük meg önmagunkat: teljesít
jük e mindazt, a mi a ezél elérésére szük
séges?! Nem felelhetjük egész határozottan, 
hogy igen, hogy ha teszszük, állítjuk, hogy 
nem ismerjük eszközeinket és azok hata- 
körét.

A czivilizáczió legfontossabb eszközül, 
legfőbb factorául

pedig stagnál az ügy! Gyakorlatilag is 
alkalmazásba akartuk venni az oktatásügy 
meglehetősen jól ápolt és fejlesztett elméle
tét, a kocsi meglehetős erővel indult és 
haladt, ámda a vonóerő, a buzgalom lankadt 
— a kocsi a sárban rekedt! Megalkod tűk 
az 1868 XXXVIII. t. czikket; kezdetnek 
elég serény kezdet, mely meghozza vala 
gyümölcsét, ha tovább is ápoltuk volna 
gyenge de egészséges csemetét Ámde manap 
írott malaszt a közoktatásügyi törvéuy 
bizony kimondhatjuk bátran, hogy ott v 
gyünk — a népoktatásügyet illetőleg — u 
bol 68 bán, de sőt annak előtte voltnnk. 
S miért vagyunk ott ? Azért, mert manap 
a népoktatás ügy nem országos, — a minek 
lennie kellene — hanem egyéni ügy a köz 
oktatásügyi miniszter kezében. A miniszter 
úr pedig ennél fontosabb ügynek tartja a 
felsőbb oktatást, gondjait képezik az egye 
temek és középiskolák — olyannyira, hogy 
ezek miatt a néptanodára nem jut sem idő 
sem pénz.

De hát a felsőbb oktatás-e a czivilí 
zaczió ?

Bizony nem a z ! Lehet valamely ál
lamnak még oly müveit intelligencziája, na 
a népnek nem nyujtatott a műveltségnek 
neki való, őt megillető mértéke — csak 
olyan az ily állam a maga egészében, mint 

az az ember, kinek rongyos kabátja, 
nadrágja, de uj, fényes cylindere van

Közoktatásügyi miniszterünk úgy lát
szik ily divat szerint akarja a nemzet testére 

octroyálni a közoktatásügyi öltönyét, 
gondolván : a ki czylindert hord — ur.

Kérdjük : honnan e jelenség ? Miért 
ápoltatik nálunk oly szerényen a felsőbb 
oktatás — rovására népoktatásnak ?

Mert a felsőbb oktatásnak vannak 
szakértő képviselői az országgyűlésen, a 
népoktatásügynek pedig nincs ! Ez mutatja, 
hogy stagnál a népoktatás, ez mutatja, hogy 
az nem országos —, hanem egyéni ügy. 
Nincs a ki felderítse a hiányokat, nincsenek, 
kik ez ajánlott reformokat vita tárgyává 
tennék, hogy minden intézkedés csak a leg
korrektebb alakban vétethessék alkalmazásba. 
Nincs néptanító a parlamentben ! Bármeny
nyire akarják is elhitetni önmagukkal és 
másokkal, kogy a parlamentben levő tan- 
feitiak eléggé képviselik a köz — tehát a 
nepoktatásügyet is — nem áll ; nem pedig 
azért, mert a népoktatás ma már nem oly 
szak, melyhez mindenki ért, ki maga népközoktatás tekintendő;

még pedig azért, mert valóban civilisált ál-j iskolába já* t, az ma ép oly önálló szak, 
lainot nem képzelhetünk a népnek-éitjük aj melyen szakismeretek nélkül boldogulni nem

hogy a jövőre való tekintettel megsziveltes- 
senek szakférfiak és laicusok által egyaránt, 
mert saját gyermekeink üdvén fáradozunk, 
midőn nekik a néptannda által a becsületes 
megélhetés eszközeit nyújtjuk. S hogy a 
néptanoda eme magasztos hivatásának meg 
felelhessen, részesítsük szeretettel, buzgalom
mal a nagyon is megérdem lett figyelemben !

Tehát néptanítót a parlamentbe!*)
Falu Jakab.

Pécsi kiállítás
A kiállításra küldendő tárgyak beje

lentésére f. évi deczember hó 15 ig kitűzött 
határidő, tekintve, hogy a vidéki kiállítási 
bizottságok csak nem régen alakultak meg, 
és sokan még nem határozhatták el magukat 
a kiállításban való résztvételre — a végre
hajtó bizottság által 1888. évi január hó 
véyéig hosszabbittatott meg.

Egyúttal kimondatott, hogy mezőgaz
dasági termények nem csak Baranya, hanem 
Somogy- és Tolnamegyéből is fogadtatnak 
el a kiállításra, sőt olyan mezőgazdasági 
termények, melyek specziálitást képeznek s 
melyeknek terjesztése kívánatos, valamint 
minden a mezőgazdaság s illetve az őster
melés terén eszközölt kísérletek eredményei 
s végül a mezőgazdasági iparágaknak csak 
újabb idők óta előállítani szokottsfogyasztó | 
piaczainkon még nem igen elterjedt czikkei 

az ország bármely vidékéről küldhetők a 
pécsi kiállításra.

A szállítási programm ezen kibővítése 
az által vált lehetővé, hogy a kiállítási 
területnek tetemes kibővítését sikerült a 

égrehajtó bizottságnak kieszközölni.

bejelentések folytatólagos

legalsóbb néposztálynak bizonyos műveltségi 
foka nélkül. Az eszköz, melynek segitségi 
vei e c/.eluukat elérni óhajtjuk : a néptanoda, 
a közoktatás ügy. Ez tehát, ,a mennyiben

tesz. sőt a segédeket, ha a felek kibékité- 
sére mindent elkövettek, büntetleneknek 
mondja ki.

Nem ! csak experimentálunk, illetőleg 
experimentáltunk a néptanodával, most

lehet, mint bármely más szak. Kok 
felsőbb oktatással az igaz, de lényegében 
lényegeseu el is tér a ttó l; el annyira, hogy 
a parlamentben a i.époktatásügyet csak 
néptanító képviselheti kellőképen s hogy a 
néptanítói, mint «zakvéleménynek ignorálá 
sával a népoktatásügyet helyes irányban 
felvirágoztatni nera lehet!

Tehát a czivilizáczió nevében kérünk 
helyet a néptanítónak a parlament padjain, 
ha mindjárt nera szakképviselet alapján álló 
is az országgyűlés, kérjük a páritás elvéből 
kifolyólag, mely elv a néptanítónak, jogász
nak, orvosnak stb. egyaránt biztosit helyet 
a házban. A néptanítónak is, ki az államban 
ép oly fontos tényező, mint az ügyvéd, 
orvos, pap stb.

így remélhetjük anépoktatásnak fejlődé
sét s ebből kifolyólag a czivilizatiónak valósa- 
gosdiadalá'. Csak úgy várhatjuk a hon boldo 
galását, ha a nép gyermekének kezébe 
adatjuk a néptanoda által az eszközöket, 
melyeknek segélyével boldogulásának épü 
letét felépítheti. A néy boldogsága pedig a 
hon üdve.

Későn íródtak soraim, ámde elég korán,

hogy a nem messze tőlük fölállított gyám
jához csatlakozott. Egy ideig csak várakoz
tak. kürtjellel hivt k össze a vadászokat, 
de bár a többiek mind megkerültek, a király 
mégis hiányzott A sötétség oly nagy lett, 
hogy gondolni sem mertek arra, hogy a 
király keresésére menjenek. Tanácskoz án 
együtt, hogy mit tevők legyenek, határo
zatba ment hogy a társaság fele Leány 
várába térhet vissza, a másik fele pedig a 
vadásziakban marad, hogy megvárják a 
király visszatértét vagy ha reggelig vissza 
nem térne, jókor reggel keresésére induljanak.

Képzelhetni, mily izgatott volt a 
társaság, úgy figyeltek minden legkisebb 
zörejre, mert azt hitték minden perezben. 
hogy a király, de keservesen tapasztalták, 
hogy bár virradni kezd már, a királynak 
semmi nyoma. Azért, mihelyt szürkülni 
kezdett az idő, a társaság a király kere 
sésére indult, mindnyájukat azonban azon 
szörnyű sejtelem kínozta, hogy a keresettet 
csak legfeljebb halva találják meg. mert 
szentül hitték, hogy a királyt valami bal- 
szerencte érte.

A király pedig egy ezeréves fa lombjai 
alatt, mint egy sátorban, édeadeden aludt; 
álmában csak azon gondolat kínozta, hogy 
egy rengeteg erdőben van egy maga; de 
eme félelmét is elenyésztette ama biztató 
sugallat, hogy nincs mitől félnie, hiszen 
őrzőangyala virraszt fölötte.

Nap fölkelte előtt nehány perczczel, 
midőn már a levegő meghűlése érezhetőbb 
lett, felébredt a király és midőn szemeit 
dörzsölve körülnézett, hogy meggyőződést 
szerezzen magának arról, hol van ? egy 
törpe embert látott maga mellett állani. 
Mielőtt ámulatában szóhoz jutott volna, 
hogy a törpe ember kilétéről kérdezősködjék, 
ez eként szólott hozzá: „ Felséged tegnap a 
fáradtságtól kimerülve, ide a fa alá ült és 
elaludt s aludt egész mostanáig, de azért 
veszély nem fenyegette felségedet, mert én 
őrködtem fcUtte; ha parancsolja felséged, 
levezetem a vadásziakhoz, a honnan aztán 
könnyen elérheti Leányvárát.

Bizony megköszönöm szívességét, ha 
lesz oly jó engem a vadásziakhoz levezetni, 
mert társaim bizonynyal aggódnak miattam. 
A törpe emberke egy 25—30 korú férfi

arezot mutatott. Vonásai nemcsak hogy sza- 
bályosák, hanem teltünöleg szépek valának. 
Ha bajusz és szakái nem ékesítené arezát, 
szép hölgyhöz hasonlítana. Nagy kék szemei 
szelídséget, jóságot tüntettek fel; esengő 
hangja olyan volt, mint a kellemes zene; 
minden tekintetben nemes emberbarátot vélt 
látni maga előtt a király. Csak az volt a 
föltűnő, hogy nagysága olyan volt, mint egy 
tiz éves írvermeké szokott W ní

budai vár-megbizott embere maradt vele 
bán, hogy a várőrséget pótolja.

A király tanácsosaival és külföldi ven 
dégeivel a legjobban mulatott, midőn zaj- 
lárma keletkezik. Valaki nagy erővel zör
gette a vár kapuját és siralmas hangon 
bebocsáttatásért esedezett. Midőn ezt az őr 
a vár parancsnokának jelenté, ez meghagyja 

f -- ~í . • aj | az őröknek, hogy vigyázva. — nehogy va
gy íme e szó o t  lenni. | lami csel legyen az ellenség részéről —

Mielőtt a király kérdezhette volna a j nyissák ki a vár kapuját és tudják meg, 
csodálatos embertől, hogy kicsoda ő és merre hogy mi az? A mint az ör a kaput kinyitja, 
van hazája, a törpe elindult és fölszólitá a előtte állott egy törpe ember, ki bebocsát- 
fölséges u ra t, követné öt. A király tatásért a királyhoz esedezett. Hiába mondák 
mintegy öntudatlanul követte vezetőjének neki az örök, hogy a kiiály ily későn sen- 
lépteit. Nehány óláig tartott az ut, és a kit sem fogad, hogy most vacsoránál ül 
törpe olyan gyorsan haladt, hogy a király I vendégeivel, azért a királyhoz be nem bo
áiig birta öt követni: némán és gondolatikba cséthatják. De a törpe ember oly szépen 
merülve haladt a király, a törpe ember tudott könyörögni, hogy az őrnek megesett 
nyomán, mert ezen kiilönÜ9 eset annyira j rajta a 9zive, annál is inkább, mert azt 
hatott kedélyére, hogy egyaránt nem is ért , állitá, hogy valami fontos közölni valója van 
rá kérdést intézni h törpéhez, annyira el a királylyal. bejeleuté tehát a vár parancsintézn
volt foglalva önnönmagával. másrészt meg 
alig mert szólani.

A. hosszú ut daczára hamar telt az 
idő és csak azon vette n agát észre a király. ! J 
hogy a vadásziakhoz közelednek. Mielőtt1 l,H '  
azonban az erdőből kiéllek volna, a törpe 
a király félé fordulva monná: „íme! felsé
ged. itt a vadászlak, itt megtalálja társait.
A király sietve rohant a vadászlak felé 
azon hiszemhen, hogy a törpe követi öt, de 
mennyire elcsodálkozott, midőn visszapil 
lantva nem látta sehol vezetőjét, kinek meg 
akarta közönni szívességét és őt dúsan 
megjutalmazni.

Rövid idő alatt a kürtjei összegyűjtő a 
király embereit, kik keresni mentek a va
dászlak körül, kiknek a király elbeszélő 
•sodálatos megmentését; de mindazt háttérbe 

szoritá azon általános öröm, mely mindnyá 
jók kebelét elunté a fölött, hogy a király 
megkerült.

Üt évvel későbben és kevéssel a mohácsi 
csata előtt Lajos király a  budai várban 
tartózkodott. A királyi vár őrsége is mind 
elvonult már, hogy Mohács felé siessen, és a 
harezosok számát növelje, mert oly csekély 
hadereje volt Lajosnak, hogy minden egyes 
ember is becses volt előtte. Csak nehány

nokának. Midőn a vár parancsnoka látta, 
hogy ez ember nem lehet, veszedelmes, fel 
vezette hz emeletre és bejelenté öt a király 

ak. De midőn a parancsnok a dologot a 
k jelenté, a j< hangulatban levő tár 

saság hangos kaczajra fakadt és azért a 
király is, hogy a dolog tréfás oldalát még 
érdekesebbé tegye, mo dá egyik meghitt 
emberének, hogy menjen ki és adja ki magát 
királynak, hogy megtudja, mit akar a törpe 
ember.

A király inegbizottja kijöt tehát a te 
rémből és mondja a törpének: „No itt va
gyok, én vagyok a király, mit akarsz nekem 
mondani ?“

„Ün nem király“ monda a törpe; 
„azért önnek nincs, mit mondanom ; hanem 
mondja meg a királynak hogy mivel nem 
akart meghallgatni, rövid idő múlva meg 
fog halni” és ama pillanatban eltűnt.

A király meghízottja a terembe vissza 
térve, elmondá a történteket, mire az egész 
társaság még nagyobb kaczajba tört ki, csak 
a királyon látszott meg a megilletődés bi
zonyos neme.

(Folytatás* következik.)

Kiállítási 
kimutatása :

Hölscher Ferenczné Hárságy, női kézi 
munkák. Pridafka Inna Hárságy, női kézi 
munkák. Zozel Ede Pécs, toronyórák (műkö
désben). Ivics Antal Pécs, mérlegek, sajtók 
stb. Germann Ferenci Pécs, bútorok. Balás 
Sándomé Paks, képkeret. Hertelendy I. Pécs, 
ezukrászati készítmények. Sebők Mihály Mo
hács, műszövészeti czikkek. Gyetván lg. és 
Kremzer N. Bolly, bőrök. Rácz Imre Pécs, 
czipész áruk. Hudecz Józse f  Kaposvár, kőfa
ragó munkák. Schmaltz Adolf Dályok, szö
vetek (háziipari). Laufer Ödön Mohács, borok. 
Schmidt Nándor Szigetvár, székek. Stefan 
Péter Dárda, zeneszerzemények. Ásványi Lajos 
Mohács, csizmák. Gmaze M, B. Sellye, szíj 
gyártómunkak. Rctzer Mariska Szigetvár, 
női kéximu kák. Oscsodál János Szigetvár, 
épít..-szi rti.y gi»k Pap Mihály Kapo-vár. 
litkaios művek Kori nánszky Dénes Köle-d. 
kozmetikai és gyógyszer 
János Mohács, mezes sütemények. Láng G. 
Mohács, gazd. gépek. Ketnpl Frigyes Mohács, 
szitásmunkók. Kriczer György Mohács, saját 
találmányu eke. Loschert L. Mohács, női 
ruhák. Zsivánovics Ferencz Mohács, kalapok. 
Tauszig D. Mohács, építészeti anyagok. Blandl
I. Mohács, nyomdai és könyvkötői munkák. 
Vinkovics Milán Mohács, szürszabó munkák. 
Lanyer Ede Mohács, fésűk, lilán M. és Frank 
Mohács, építészeti anyagok. Saab Ödön Mo 
hács, asztalos munkák. Jelasics István Mohács, 
szerkovács munkák. Kohn Manó Mohács, 
szappanok. Jahoda Kde Mohács, lószerszámok. 
Markovin István Mohács, rézmüvesmunkák. 
Trebitscher A. Mohács, eczetszesz. Fischer F. 
Mohács, arany és ezüst müvek. Simonovics Gy. 
Mohács, mohácsi korsók. Kovács György Mo
hács, bocskorok. Palasorszky Ö. Mohács, vil
lamos óra. Gergurovics J. Mohács, korsók. 
Zohr Jakab Pécs, ruházati czikkek. Otrokoczy 
Lajos B remend, borok. Rupp György Mágocs, 
lószerszámok. Berecz József Villány, mézes
bábos czikkek. Seligman B. Arányos, borok, 
pálinkák. Hársáyyi uradalom, gazd. termé
nyek. Rözenbach Lajos Szigetvár, asztalos 
munkák. Vég István Csurgó, vasekék. Studer 
Mátyás Hant, lombfürészeti munkák. Kattel 
Vincié Lipovicza, méhek, méhészeti termékek 
és eszközök. Kerekes József Karancs, csikók. 
Spiczuly Károly N. Bánya, agyagedények 
Lédeczg Sándor Budapest, zongorák, lleld 
Gusztáv Pécs, styszerü hálószoba. Schler Antal 
Pécs, szitaáruk. Fisch Andor Pécs, lábbeliek 
Schuartz Lipót Siklós, szappanok. Szander 
Emma Pécs, czipök és borok. Göth Ádám 
Mágocs, borok. Arthold J. Mocsolád, borok. 
Jauch Mihály Mocsolád, ruhaszövetek. Kami 
nek J. Mágocs, ácsmunka-mintázatok. Mül/er
J. Mágocs, czipészáruk. Ilöfler J. Mágocs, 
kötélgyári mányok. Popovics Gy. Mágocs, 
szitaáruk. Müller Gy. Mágocs, ruházati czik
kek. Moldoványi Ede Mágocs, asztalos mun 
kák. Náráth J. Mágocs, kályhák. Bach Gy. 
Mágocs, agyagedények. Náráth J. Mágocs, 
majolika edények. Hübner Rezső Alágocs, 
festmények és agyakszobrok. Állami ayyag- 
ipar iskola Mágocs. növendékek munkái. 
Mayer E. fiai Szombathely, ga/.d. gepek. 
Bobánovirs F. Szt -Lőrinc/., péksütemények. 
Stallmheryer István N. Mányok, élő méhek,

jmehei-zeti termékek és eszközök. Mihálovics 
J  B. Söllye. lábbeliek. Kelemen J  r ers, 
lábbeliek. Mautuer A B Sellye, lábbeliek. 
Mocznik L. Bpest, konyhakertészeti conservek. 
Fülöp János Péss, építészeti rajzok és min 
tazatok. Heimésfia Eszék, üveggyártmányok. 
Kosma János Pécs, szarvasmarhák. Dallos 
János Martonfa, gazd. termények, borok, 
Török József Martonfa, gazd. termények, 
borok. Hirschfeld S. Pécs sörök. Valenta J, 
Pécs, asztalos munkák. Gercsics F. Pécsi 
asztalos munkák. Pethö Erzsébet Pécs, nö- 
kézimunkák. Fülöp Lajos, Szegzárd, torony, 
óra. Berdenich F. W. Bpest, gazn. gépek- 
A kegyes tanitórend gül lei gazdasága, termé
nyek. Udvary József Dföldvár, kötélgyárt, 
mányok. Tamás Gyula Mohács, virágcsokrok. 
Reisch Gáspár Pécs, kaptafák. Reisih János 
Pécs, czipészárúk. Szíjártó Fereucz Szigetvár, 
bocskorok. Schützer Sámuel Szigetvár, szappa
nok. Somberek község, borok. Kohn Katicza 
Pécs, női divatáruk. Biedennann Ottó és 
Rezső Mozsgó, juhok, sertések és gulya
marhák. Ifj. Farkas Antal B.-Sellyc, kályhák.

helyeseljük teljesen a czikkirú vélemé-

Vargovics G. B.-Sellve, lábbeliek. Schneider 
János asztalosmunkák. Kovács János B. Sellye, 
lábbeliek. Kovács Ferencz Csurgó, kályhák. 
Kromtner Károly B.-Sellye, szövészeti czik- 
kék. Alt Mór Siklós, lovak, szasvasmarhák, 
Rácz Mihály Kárász, kertészeti termények! 
Schultz Imre Pécs, taneszközök és saját tan- 
irodalmi művei. Ehlich Dániel Bpest, konyha- 
eszközök. Özv. Caflich Kristófné Pécs, ezuk
rászati készítmények. Schtcabach Zs. G. 
Pécs, borok. Elversz Nándor Karancs, gazd. 
termények, eszközök, borok, háziipari 
czikkek, állatok. Taizs Mihály Pécs, könyv- 
nyomdai munkák. Visnya Sándor Pcs, tyuk 
szemirtó szer. Stollár Ferencz Mohács, asztalos 
munkák. Liebscher Vilma Pécs, női kézimunkák 
iskolai rajzok. Prekop M. Pécs, bútor. Jeney 
J. Pécs, bútor. Gerber József Pécs, kötszo 
vészeti czikkek. Oláh György Pécs, szobrok. 
Emhaft Ferencz Pécs, rosták, ágybetétek. 
Jandó Péter Szt.-Lörincz, lábbeliek. SzSet 
Károly Szent-Gál, asztalosmunkák. Beck 
testvérek Pécs, kalapok. Gutidy Miklós Sáad, 
borok. Martz József Felső-Minoszent, borok! 
Ruzsinszky József Német Urögh, olajfestmény. 
Schaumburg-Lippe herczeg dárdai uradalma 
borok, mész, márványok. Cs. hir. szab. dutuü 
gözhajózási társaság, bányászati termékek 
gépek, iskolai munkák, rajzok stb. Síkot 
György és fia Sár-Szent-Lörincz, szíjgyártó 
munkák. Nendtcich Sándor Pécs, borok, 
gyümölcs. Saguly Pál, ruhák. Aigtier S. 
Bozsok, méhészeti termékek. Dómján Otttnár 
Pécs, bútorok. Kremliug Károly Pécs, styl- 
szerű szoba. Schlitt József Pécs, kötszövészeti 
czikkek. Krausz József Egerágh, gazd. ter
mények Sasvany Sarolta Pécs. női kézi
munkák. Schtcabach G. Pécs, bútor.

(Folyt, köv.)

I Chalupni János. :

*) Nem 
nyét. Szark.

A földilét egének ismét egy fényes 
csillaga aludt ki; egy áldott jó szív szűnt 
meg dobogni, tele szeretettel, barátsággal, 
kedvességgel — egy nemes és magasztos 
lélek szállt el a földről a magas mennybe, 
az örök világosság, az örök boldogság honába.

Chalupni János abaligeti plébánost jég
karjai közé Ölelte a kérlelhetlen zord halál; 
ő nincs többé, a kin annyian csüngtek őszinte 
ragaszkodással, igaz tisztelettel s szeretettel.

0  volt a megtestesült jóság; szeretett 
mindenkit s viszont szerette mindenki. Szi
vének melegével a rokonszenv és szeretet 
lángját ébresztette fel mindenkiben, lelkének 
nemességével mindenkit magához fűzött. A 
ki c-ak ismerte, a ki csak egyszer látt* ig, 
c*upá . szép t, jót é* dicséiet.-.et mo. dhat 

érzeti czikkek. Geisz | az elnunyt nemes férfiund
A tiszta és igaz vallásosság, m>nt Isten 

fölkent hű szolgájának, legfőbb tulajdona 
volt; mindent az Isten nevében cselekedett 
s úgy cselekedte, hogy az Ur kedvére le
gyen. Igazi vallásossággal, szent áhítattal 
szolgálta az Ur oltárát. De nemcsak kitűnő 
pap, hanem derék hazafi is volt. A magya
rosítás eszméjét teljesen magáévá tette 9 
ernyedetlen buzgalommal fáradozott 
gyarositás munkájában s dicséretére legyen 
mondva, elég szép eredménynyel.

Minden szép, jó s nemes irányú törek
vésnek hathatós pártfogója volt; ott a hol 
valami üdvös szolgálatot tehetett, mindenkor 
a legelsők közt foglalt helyet.

Ő nyitotta meg az elhanyagolt s eltor
laszolt abaligeti barlangot, megyénk e 
váló nevezetességét. A barlang már annyira 
eliszaposodott, megtelt kavicscsal s a víz
mosások következtében támadt szakadások 
annyira veszélyessé tették a barlangot, hogy 
senki se merte mogtekinteni. Chalupni János 
nem nézhette a barlang pusztulását, gyűjtést 
eszközölt a barlang kitisztogatásának költ
ségeire. Természetesen a gyűjtés vajmi cse
kély sikert eredményezett. így aztán Chalupni 
tetemes összeggel járult a sajátjából a bar
lang helyreállításához. Szakértőket hivatott, 
megvizsgáltatta a természet csudás alkotását 
s a nyert utasításhoz képest, maga állt a 
munkások élére s ásatott, robbantatott, a 
legveszélyesebb helyeken maga járván leg
eiül ; végre megnyitotta a barlangot, úgy 
hogy annak természeti szépségeit szabadon 
és könnyen szemlélheti és élvezheti a kö
zönség.

Elismerés és dicséret az áldozatkész 
szolgálatért.

Nem hagyhatjuk említés nélkül, hogy 
kiváló tulajdonai közé tartozott a vendégsze
retet, melylyel hajlékában barátait, tiszte
lőit s a nagyvilág bármely zarándokát, jö
vevényét fogadta.

Abaligeten nyitva állt a plébánia ka
puja boldog — s boldogtalan elő tt; a ki 
barátság t  keresett, megtalálta o t t ; a ki 
vigaszban , örömben, részesülni vágyott, 
beteljesedett a vágyódása ; az éhező enyhítő 
falatot kapott, a szomjazó üdítő italt s a 
nyomor gyermeke alamizsnát.

Híveinek atyja, — mindene volt.
Oh, hogy egy ily ritka derék férfiú 

nak is meg kell halnia!
De hát az Isten adta, az Isten el is

vette.
Életrajzi adataira térve át, a követ- 

kező rövid följegyzéseket közölhetjük : Cha
lupni János született Pécsett 1844-ben. 
Atyja a derék orgona-készitő a papi pályára 
szánva, iskolába adta. A fiatal csemete 
szép tehetséggel, buzgó szorgalommal tanul
mányozta az irás tanait s mint kitűnő ta
nuló végezte be gimnáziumi tanulmányait.
A gimnázium végeztével Hartmann Antal 
pécsi polgártársunknál nevelosködött s e 
mellett mint secularis theolog is (világi 
hallgató) a theologiára járt. A rákövetkező 
évben rendes theologus lett. 1867-ben fő* 
duktorrá lett. Fölszenteltetvén mint káplán 
Tolnán nyert alkalmaztatást s 1873 ig *áp- 
lánoskodott. 1873-tól 1882-ig a pécsi szemi
nárium alkormányzója (vice rector) lett 
1882-ben boldogult Széplaky kelyére Aha 
ligetre neveztetett ki plébánossá, hol utolső 
perczeig Istennek, híveinek s az emberiség
nek élt.
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A boldogultM U U tem eit ma délután | a .hét™ haltm eg 3-ikévében U . l e á n y

i gyász : rokonai, barátai —
^ _ -ben általános, mindenki I
fájlalja elhunytát.

vk^rik örök nyugalomba. . Kaia . . „
A részvét és gyász: rokonai, barátai szülőket. ^ P ® r  U  K á r  n*eg,vis''1.te. a 

^  ismerőse, körében általános, mindenki hunyt el életének 59-ik évében - “b  "
Ferencz 15-én életének 64 ik é 
létre szendernlt. Béke poraikr a !

— Az újévi tisztelgések megváltása.

A pécsi hirlapirók koszorút küldenek 
„ boldogult ravatalara. A koszorú szalag
jának fólirata : „Cbalupni Jánosnak _°a
pécsi hirlapirók.*
1 Pécsett, requiem hétfőn d. e. 10 órakor 
fog tartatni a budai külvárosi plelánia
templomban.

Emléke szivünkben é l !
Testének adjon nyugalmat a sir s 

lelkének fényeskedjek az örök boldoesáe 
hazája. _________

Különfélék.
— Kinevezés. A magyar királyi igazság-

ggyminiazter Lengváry Lajos pécsi kir. 
törvényszéki Írnokot ugyané törvényszékhez 

telek könyvvezetővé nevezte ki.
— Uj k irá ly i tanácsos Városunkban a 

királyi tanácsosok száma egy gyei szaporodott, 
Szi kszay János pécsi kir. törvényszéki 
bírót, elnök helyettest tüntette kia e czimmel 
a kiráiy. ürömmel vették a hivatalos lap e 
közleményét Szikszay nagyszámú tisztelői, 
de ürömmel vettük mi is mert ez alkalommal 
nem a kortespolitika nagy korifeusa, hanem 
egy. az odaadó munka között élő ember

1
évében jobb

kapta a kitüntetést. Szikszay hosszú idő 
óta van már Pécsett s ezalatt nemcsak mint 
ember, hanem, mint az igazságügy tántorít 
hatlan bajnoka is. kinyerte a vele érintkezők 
ragaszkodását. Hivatalában pontos, szigorú, 
rendtartó, igazságszeretö. S különösen azon 
higgadtsága és tapintatos eljárása érdemel 
említést, melye;kel a büntetőügyi tárgya
lásokat. mint elnök vezeti. Melegen üdvö
zöljük az uj királyi tanácsost!

— A törvényszéki elnök beiktatása. Savéi 
Kálmán türv. elnök 11-én iktattatott be 
ünnepélyesen. D. e. 10 órakor a törvény
szék bírói és jegyzői kara a kir. járásbíró
ság bírái egybegyűltek a polgári ülésterem
ben. Savéi Kálmán, Szikszay Jánossal jelent 
meg a tisztelgők előtt, kik az uj elnököt 
lelkes *éljen“-ekkel fogadták. Szikszay rö
viden jelezte, hogy a nap teljes ülésének 
egyedüli tárgyát a kir. törvényszék uj el
nökének székfoglalója képezi ; a jegyző 
könyv vezetésével Kiss Géza kir. törvszéki 
jegyzőt bízta meg. Sávéi Kálmán átadta 
a kinevezési okmányát, mely felolvastatott 
9 éljenzéssel vetetett tudomásul. Szikszay 
egyszerű de szívélyes szavakkal üdvözölte 
szépen átgondolt beszédében az uj elnököt, 
ki meghatottan mondott köszönetét. Szikszay 
azután egyenkint bemntatta a jelenvoltakat 
az uj elnöknek, ki kezet soritva mindannyi- 
jukkai. bezárva a teljes ülést, távozott. 
Az együtt voltak üdvözölték aztán Szikszay 
Jánost királyi tanácsossá történt kinevez- 
tetése alkalmából. Kissfaludy Imre őszinte 
szívvel átérzett csinos beszéddel üdvözölte 
Szikszayt. melyre a derék „Szikszay-bácsi" 
nagy megilletödéssel mondott köszönetét.

— Hymen. Saághy Kálmán — Saágby 
Sándor városi körvadász fia eljegyezte Pfei- 
fer Xina kisasszonyt Karavukovárról (Bács- 
meg\v : viszont ennek bátyja Pteifer Lajos 
karavukovári tanító eljegyezte Saághy Etel 
kisasszonyt.

— A ..Pécsi dalkoszoru" Ez az alig 
bárom éves kisded gyermek a legutóbbi 
időben minduntalan beszéltet magáról. Tán 
csak nem a „Pécsi Dalárda" hírneve 
után áhítozik?! Ha igy van, úgy a 
törekvés szép és dieséretreméltó! A „Da
lárdaJ is 25 év előtt a pezsgő fiatalság 
minden rangú vegyülékeiből alakulva, mai 
napig oda küzdte tel magát, hova őt 
utolérni az ország egy dalárdájának sem 
sikerült. Ki tudj a „Dalkoszorúra" nézve 
mit rejt magában a messze jövő?! A 
szívet lelket nemesitő dalnak kedvelése, 
ennek fejlesztésére megkivántató mnnkasze 
retet, összetartó ügybuzgalom, mely az 
egymás iránti gőgös fennhéjázást kizárja, 
teszik tán egykor lehetővé a Dalkoszorunak 
u, hogy a nagy nevet magának kivívott 
.Pécsi Dalárda" nyomdokaiba jusson. Az 
erő és hanganyag ott sem hiányzik, mi 
önérzetes és férfias küzdelem mellett váro
sunk hírnevét emelni épp úgy van hivatva, 
mint a másik első dalegylet; mely szeren
csés volt magának az ország dalárdái közt 
nemcsak az elsőbbséget kiérdemelni, sőt a 
mag yar dalkulturának a külföldön is osz
tatlan elismerést kivívni. A testvérdal- 
testület ily vonzó nem lehet-e hogy a 
palkoszoru ne buzduljon s ne serkentsék őt 
18 nagynevű dalárdánk országos sikerei ? 
Hisz ezek is pécsiek ! No de szükségtelen a 
buzdítás ott, bol az amúgy is meg van. 
Most pedig áttérünk a közgyűlés menetére. 
®ely múlt vasárnap tartatott meg a pártoló 
& Uiűködőtagok nagy részvétele mellett. A 
rendkívüli közgyűlést Csukása Zoltán áléi
nak nyitotta meg, előadván, hogy ezen 
gyűlés megtartására Jilly  Alajos elnök le
köszönésével kapcsolatos uj elnök választásé 
uak szükségessége szolgáltatott okot. Mielőtt 
azonban ez megejtetett, a volt elnöknek a 
tisztség eddigi viseléséért jkönyvi köszönet 
^vaztatott. Ezzel kapcsolatban az uj elnö
kre történt kijelölés, mely Németh Béla ügyvéd 
személyében öszpontosult, miért is a „Dal 
koszorú elnökéül kijelentetett. Ezt követte 
Wachauer Károly és Hoffer Károlynak, 
®'nt a „Pécsi Dalárda1* volt karmestereinek 
tiszteletbeli taggá megválasztatása, kik a 
hervadatlan hírnevet szerzett testvér dal

szegények intézetének választmánya követ
kező fölhívást bocsátotta ki és küldötte meg 
szerkesztőségünknek: Közeledik az uj év, 
alulirt választmány tisztelet- és bizalom 
teljesen kéri föl szab. kir. Pécs város 
emberszerető s mindenrendü lakóit, az újévi 
tisztelgéseknek jótékony adományok általi 
megváltásra. — Az ekép begyülendő összeg 
a városi szegények között kik a szükség 
által leginkább a téli időszakban szorongat- 
tatnak, leend kiosztva. A kegyes adományo
kat elfogadják : Laubkeimer Ferencz, kano
nok, dnök, Herbert János, intézeti jegyző, 
Az 52. cs kir. gyalogezred parancsnoksága, 
Se b affér J . B. kávéháztulajdonos, Bedő 
Károly kávéháztulajdonos, Koszi János, 
kereskedő, Bertics J., vendéglős a „Koroná"- 
ban; Matros János, városi bizottsági tag, 
Ott Márton, városi bizottsági tag, Egyesült 
külv. takarékpénztár igazgatósága, Eger 
Zsigmond, szig. külv. pleb., Eizer János, 
kereskedő, „I? üntkirehner Zeitung" szerkesz
tősége, főgimnáziumi igazgatóság, Knapp 
József kir. telekkönyvvezetö, Galamb Gyula, 
megyei főpénztárnak, Hártl Ferencz polg. 
casinó elnöke, Czirer József, takarékpénztári 
igazgató, Horváth Antal, szig. külv. igaz
gató tanító, Jeskó Lajos evang. lelkész, 
Joglyceumi igazgatóság, Jozipovics Nándor, 
városi bizottsági tag, Károly Ignácz, budai 
külv. esperes plébános, Kistaludy Imre, 
kaszinó-igazgatója, Kindl József, segély
egyleti igazgató, „Pécsi Hírlap" szerkesz 
tősége, Központi takarékpénztár igazgató
sága, Magy. kir. honvéd féldandár parancs
nokság, Magy. kir. kataszteri uyilvánt. 
hivatal, Littke Ferencz, bányetelepi fel
ügyelő, Lili János, kereskedő, bizottsági 
tag, Mendlik Ágoston, belv. apáát plébános, 
Mihálffy Lajos, püspöki urad. számvevő, 
Mibálovics M.t vendéglős a „Vadember" ben, 
Mülher Alaj , vendéglős az „Aranyhajó" bán, 
„Veréb Jankó" szerkesztősége, Neusidler 
József, vendéglős, Szikszay János kir. tör
vényszéki h. elnök, „Pécsi Figyelő" szer
kesztősége, „Pécs" szerkesztősége, Czirják 
Ignácz, városi bizottsági tag, Ratkovics 

■ Ferencz, városi bizottsági tag. Rásky Mihály, 
kir. járásbiró, Raus József, városi bizottsági 
tag. Reáltanodái igazgatóság, Kibay Ferencz, 
kávéház tulajdonos, Rozsits Sándor, budai 
külv. igazgató-tanitó. Csepregi Sapringer 
Joachim bankár, Schörberr Mihály, „Nádor" 
vendéglő tulaj., Döbrüsy Alajos, képezdei 
igazgató, Sillay József, vendéglős. Sziebert 
Nándor, ügyvéd, Hötíer testvérek, börgyá- 
rosok, Uzv. Dollingerné vendéglősné a 7 
fejedelmében, Schneider István, belv. igazgató- 
tanitó, Vasúti mérnöki hivatal Weidinger 
Nándor, könyvkereskedő, Borovits Károly 
m. kir. pénzügyi tanácsos, Pehm Kristóf, 
bányatelepi plébános-helyettes, „Sehulcz"- 
sörcsarnok vendéglőse, Zsolnay Vilmos, 
nagygyáros, Schmelczer Ferencz. A jótevők 
nevei adományaik megjelölésével folyó hó 
31 ik napján kibocsátandó jegyzékben kezel
tetni fogaak. Egyúttal fölkéretnek a föntebb 
nevezett gyűjtők, hogy gyűjtő iveiket 
a, pénzzel együtt, folyó hó 28 ig Mendlik 
Ágoston belvárosi apát plébánosnak átadni 
szíveskedjenek.

—  Z á rt ajánlatu árlejtés. A mi más szó
val annyit tesz, hogy csak az olyan ajánla
tok vétetnek figyelembe, melyek pecsét 
alatt érkeznek illetékes helyükre. No de 
jelen korrumpált viszonyok közt nem igy 
áll a dolog. Baranyavármcgye zárt ajánlatu 
árlejtési hirdetményt tesz közzé a papir-, 
iró- és világító szerek beszerzésére. Zárt 
ajánlatokat adnak be — kellőkép felsze
relve — Kozári József könyvkötő, Valentin 
Ottó könyv- és zenemű kereskedő és Engel 
Lajos papirkereskedő és nyoradatulajdonos.
A zárt levelek a meghatározott időben fel
bontatnak s kitűnik, hogy a legolcsóbb 
ajánlat Valentin Ottó ajánlata. Mi követ
kezik erre ? Engel Lajos jelen lévén, szó
belileg tezz újabb ajánlatot s leveri az árat 
még olcsóbbra. Kozári, ki szintén jelen volt, 
Engelnél is olcsóbb ajánlatot tesz s kezdő
dik a szóbeli és nyílt árlejtés. A vége az 
lett az inkorrekt és tisztességtelen eljárás
nak, hogy Engel Lajos kapta meg a válla
latot. Az ellen semmi kifogásunk, hogy ki 
nyerte meg a vállalatot; de már, hogy mily 
módon nyerte meg, ehhez van szavunk. 
Kétségtelenül örvendetes dolog az, hogy a 
megye olcsón, a lehető legolcsóbb áron 
igyekszik beszerezni szükségleteit; de már 
az ilyen eljárás nem fér össze a megye 
méltóságával. Ez minden kritikán aluli. Ha 
zárt ajánlatu az árverés, legyen z á r t!

A „Pécsi ipartestü le t" f. évi 11. számú 
közgyűlési határozatával a békéltető-bizott
ság megalakítását elhatározván, ezen bizott 
ság 18 segédtagjának megválasztása czéljá- 
ból f. évi deczember hó 20-án délelőtt 9 
órakor a városház közgyűlési termében 
gyűlés fog megtartatni, a melyhez a testü
lethez tartozó iparosok összes segédei a 
békéltető bizottsági alapszabályok 4. §-ára 
való figyelmeztetés mellett ezennel meghi
vatnak. Egyúttal megjegyeztetik, hogy a 
békéltető bizottság megalakulása után 1888. 
évi január hó 1-töl kezdve az iparosok és 
segédszemélyzetük között felmerülő azon 
súrlódások és vitás kérdések, — melyek a 
munka- és tanviszony megkezdésére, folyta

J e tn e k  25 éven á t kitartó harezosai fására vagy megszűnésére, annak tartama
yoltak és kiknek a nyáron tartott ünnepies 
jubileumában városunknak dal- és zeneked 

" közönsége kivétel nélkül osztozott, 
•^válaszfaléit Dollinger András is tisz
teletbeli tagul, ki az egyletet alapításá
ul kezdve folytonos anyagi és erkölcsi 
•^nógatásban részesítette, mely nélkül igy 
telküzdenie magát nem is sikerült volna.
, ~~ Halálozás. Tiffenbacher Nándor pol- 

^ társunk alig temette el Etelka leányát,

alatt fennálló kölcsönös kötelezettségek tel
jesítésére, a munka vagy tanviszony meg 
szünéséből keletkező kártérítési követelésekre 
vonatkoznak, — az ipartestület békéltető 
bizottsága által fognak, a testület hivatalos 
helyiségében — Megye utcza 8. sz. Freyler- 
féle házban — elintéztetni.

__ Volapük. Ily czimmel jelent meg a
Taizs József féle könyvnyomdában egy na
gyobb füzet G. I. jegy alatt, ügy tudjuk,

hogy e két betű alatt Gebauer Izor főgim
náziumi igazgató rejlik. A törekvés régen 
meg van már arra nézve, hogy egy világ- 
nyelvésegy világpénz legyen, melyek azután 
a világforgalmat megkönnyítsék. A világ 
nyelv előbb tört utat magának. Megalkották 
már s elnevezték volapüknek. Sok kivöre 
akadt is, kik mindent elkövetnek annak 
terjesztésére. Könyvek, újságok, jelentek 
meg már e nyelven, s jelennek még mindig 
melyeknek föladatuk minél nagyobb elter 
jedést, s igy minél több barátot szerezni 
neki. Hogy van-e reá szükség, azt a jövő 
fogja megmutatni. A fönt jelzett mű i 
volapük nyelv gramatikáját tárgyalja, vilá 
gosan, érthetően. Művelt ember, ki a világ 
töl-tülbukkanó eseményeit figyelemmel 
kiséri, s azokról tudomást is akar szerezni, 
nem fogja érdektelennek találni e füzetet 
miután egy világnyelv elterjesztése mozgal
mát alapjában megismeri belőle. Az előszó 
is igen szépen van megírva, a volapük tör
ténetét tartalmazza. Hogy hol kapható és 

az ára — nincs följegyezve a füzetre. 
— II. kimutatás. A pécsi jótékony nő 

egyletnél a karácsonyfa javára folytatólag 
beérkezett: Herczegi fenség Montenuovo 
Alfréd nagymélt. Majláth Stefánia, özv. 
Rbimer Gyxláné és Szauter Gusztávné 
10—10 írt., nagys. Cseli-Sauska Mari, báró 
Majthényi Amália, Spiesz Etelka és Dr. 
Pasitzky Ede 5 — 5 írt, Hinka Lászlóné 3 frt, 
Haidecker Anna, Hencz Júlia, Mendl Matbild 
és Ratkovits Mari 2—2 frt, Angyal Tekla, 
Benyovszky Manóné, Dekleva Vilmosné és 
Hoffmann Irma 1 — 1 frt. Összesen 75 frt, 
ahhoz az I sö kimutatás szerint 24 írt, 1 vég 
parkét és fél öl tüzelöfa. Összesen: 99 frt, 

vég parkét és fél öl tüzelöfa.
—  Karácsonyfa. A pécsi jótékony nő 

•gylet nemesszivüségét árulja el ism-A akkor, 
midőn az idén is, mint minden esztendőben, 
a szegények részére karácsonyfát állít föl.
E szép és megható ünnep a nyilvánosság 
mellett csütörtök n, f. hó 22-én d. u.
2 órakor fog végbemenni az egylet helyisé 
gében.

—  Karácsony alkalmából óvjuk magun
kat s a gyermekeket a különféle sziliekkel 
megfestett ezukroktól, süteményektől és 
egyéb nyalánkságoktól, mivel azok gyak
ran mérges anyagokkal: rézéleg, tuxin, 
sveinfurti zöld, chomsárga stb. vannak meg
festve, s igy rosszulétet, hányást, agyvelő 
és más bajokat idénznek elő. I)e kerüljük az 
igen zöld szinü kávét is, mivel az gyakran 
mérges rézéleggel van megfestve. Az eezetbe 
eltett ugorka is ártalmas az egészségre, ha 
az eezetbe a szebb szin végett, réz- vagy 
krajezár darabok tétetnek.

— Rablók Bodonyban. F. hó 13-án este 
1 *7 órakor három felfegyverkezett férfi je 
lent meg Balázs József korcsmáros udvará 
bán. Minden jel arra mutat, hogy oda nem 
mint vendégek mentek, hanem mindenre el
készülő rablók. Lehet, a legvéresebb rabló 
gyilkosságot követték volna el, ha a „végzet 
könyvében" az egyszer más nem lett volna 
feljegyezve. Ugyanis a korcsmáros, ki este 
lovait vezette haza, észrevett az udvarban 
két rejtőzködő egyént. A harmadik vele 
szembe jött, jó estét kívánván, a korcsmáros 
kérdésére azt felelte: „ b o r t  a k a r u n k  
i nn i ,  j ö j j ö n  a s z o b á b a . "  A korcs- 
már s erre azt mondotta: „ me n j e n  csak  
be, m a j d  a d n a k  o t t  bor t . "  Látván 
azonban a fegyveres embert, rosszat gyani 
tott s az istálóból, a hová lovait vezette, 
kilopódzott a korcsma előtt elterülő térre s 
ott egy bokor mellett várta a türténendőket. 
Ez alatt a két elrejtőzött ember előjött s 
társukkal együtt a helyett hogy a korcs
mába mentek volna, elvonultak a ház há- 
tulsó kertjébe. Ezt látván a vendéglős, rög
tön a faluba jött jelentést tenni a bírónál 
s segítséget hívni. A biró, valamint egy 
bátor fiatal ember fegyverrel rögtön a hely 
színre siettek s ott már akkor ismét más 
helyre vonult rablók közül azt, ki fegyvert 
fogott a nevezett egyénekre, erős küzdelem 
után elfogták. A másik kettő kiszabadult 
kezeik közül, Az elfogottnál egy egy csövű 
puskát s hat lövetű revolvert, mindkettő 
golyóval töltve s több golyós töltényt ta
láltak. A revolvert is akarta az utolsó pil
lanatban használni, de kicsavarták kezéből. 
Az elfogott vallomása szerint mindhárman 
turonyiak. Az esetről rögtön értesítették a 
baksai csendőrséget.

A locomobil és cseplögépkezelök tan 
folyama a budapesti állami közép-ipartanodá
nál (VII. kerület, Sándortér 4. sz.) 1888 évi 
január 2-dikán nyílik meg s márezius hó 
végéig tart. A tanfolyamra felvétetnek ön
álló lakatosok, kovácsok, azok segédei, gép
gyári munkások, okleveles gazdák, valamint 
oly gazdák is, kik 18 dik életévüket betöl
tötték. A tandíj 5 frt. A beiratások de
czember hó 20-dik napjától január hó 2 dik 
napjáig tartanak; vidékiek levélben is je- 
lenkezhetnek. személyesen csak január 2-ikán, 

tanfolyam megnyitására kell jelentkezniük.
— Fölsógserta asszony. Ráez-Tőttcsön a 

pénteki nap folyamán Babits Sándor mohácsi 
végrehajtó özvegy Bachesz Mártonnénál vég
rehajtást akart foganatosítani. Mikor felol
vasta a kiküldő végzést s annak tartalmát 
megmagyarázta, az asszony éktelen ordito- 
zásba tört ki, mi közben a járásbirót, a 
szolgabirót a főispánt, sőt a királyt is, 
mindmegannyit a legaljasabb, itt ki nem 
irható czimekkel illette. Mikor a végrehajtó 
figyelmeztette, hogy e brutalitással micsoda 
szörnyűséget követ el, akkor azt harsogta 
vissza, hogy ő kész ezt azoknak az illetők
nek a szemébe is mondani. A fülségkáromló 
asszony ellen a hivatalos lépések megté
tettek.

—  Tréfából halál. E hó 9 én este történt, 
hogy Stankovics Milos mohácsi bérkocsis az 
új bortól a kelletnél többet szedvén magába, 
meglehetősen „aranyos" állapotban kari 
kázott a hajó állomástól lefelé a Dunaparton. 
Mikor a Dunapartján álló nagy faraliáshoz 
ért, ott eszbbe jutott, hogy azt a rengeteg 
fabarrikádot Kovács János őrzi minden éjjel, 
a ki o tt egy sátorban húzza meg magát. A

jókedvű Stankovics Milos fejében dévaj tréfa 
fogamzott meg: leemelt egy hasáb fát s 
ezzal tovább indujt; tudta, hegy majd észre
veszi ezt az az Árgus szemű Kovács s bi
zonyosan utána fog szaladni; mennyit fognak 
ők majd ezen nevetni, hogy hiszen csak tréfa 
az egész. Jól gondolta: Kovács csakugyan 
utánna futott; hanem sehogy sem tudtak ők 
ezen a tréfán mulatni, mert Kovács néhány 
kacskaringós káromkodás után úgy verte 
agyba-főbe, hogy Stankovics összerogyott. 
Kovács erre Stankovicsot odahuzta a fara
káson túl a fenyöszálak közé s az ott 
öntudatlan állapotban vivódott a halállal. 
Stankovics felesége megsokalva otthon a vá- 
rást, reggel férje keresésére indult s elvető
dött Kovácshoz is. Megkérdezte, hogy nem 
látta-e a férjét. Kovács azt felelte rá, hogy : 
— nem! Később Stankovicsot már megder
medve, holtan találták a fenyöszálak között. 
Az orvosbirói bonczolást vasárnap ejtették 
meg rajta. Stankovics ép úgy mint gyilkosa, 
Kovács, tiszta múltú egyének, kik soha 
büntetve nem voltak. A meggyilkoltat neje 
s többb gyermeke siratja.___________

IKöszönetnyilvánítás.
Mindazok, kik boldogult Lom 

já n  Már t on,  a felejthetetlen ern- ■ 
lékil férj, hőn szeretett atya hült |  
hamvainak eltakarításánál megje
lenésükkel s részvétükkel fájdal
munkat enyhíteni igyekeztek, fogad
ják őszinte köszönetünket.

Pécs, 1887. deczem. 14.
a gyászoló család

Budapesti Hírlap : Hogy a magyar sajtó az utóbbi 
évek alatt hova fejlődött, aunak leg.'zembeszököbb bi- 
zonyi.éka a „Budapesti Hírlap", Magyarország legelter
jedtebb, legkedveltebb újsága, a mely napoukiut immár 
annyi példányban jelenik meg, amennyit eddig nem 
mutatott fül nálunk egyetlen egy magyar lap sem : jele 
ez a müveit magyar közönség oly mérvű bizalmának, a 
mlnövel sajtónknak még egy orgánuma t-ern dicsekedett. 
A „Budapesti Hírlap** programmját: magyar szellemben 
működni a magyarságéit, fényesen igazolta az olvasókö
zönség, pártkülönbség nélkül. A lap vezérezikkei min
dig a közvéleményt fejezik ki függetlenül és nyíltan ; 
tárcza- és szépirodalmi rovatai becses és érdekes olvas
mányok egész tömegét adják : a napi eseményekről pedig 
úgy a szerkesztőség belső tagjai mint külső dolgozótár
sak munkája által oly gyors, hii és kimerítő értesíté
sekkel szolgál, mint Magyarországon egyetlen más lap 
srtn. ügy a haza vidékein, mint az egész külföld nag. - 
városaiban saját tudósítói vannak, a kik minden nap 
táviratokban közük a „Budapesti Hirlap“ pal a neve
zetesebb eseményeket. E naponkint oly bö és érdekes 
tartalommal megjelenő lap kedves vendége lehet minden 
magyar háznak és szívesen láthatja minden család is, 
mert a szerkesztőségnek gondju van rá, hogy a „Buda
pesti Hírlap** mindiga jó ízlést szolgálja. Még deczember 
hóban kezdi közleni Ohnet György, a kitűnő franczia 
iró „Akarat" czimü legújabb regényét, a melynek ma
gyar fordítása a „Budapesti llirlap" kizárólagos tulajdonát 
képezi. „Serge Panine", „Lise Fleuron" és „A hámoros** 
nagynevű szerzőjének e müve, mely eredetiben most 
jelenik meg, méltó a többihez, sőt az eddig ismert ré
szek után egyhangúvá kezd lenni a vélemény, hogy 
Ohnet önmagát múlta felül ez alkotásban. A január 
1-sejével belépő uj előfizetők a regény kezdetét in g y en  
kapják. Rendkívüli elterjedése mellett rendkívüli olcsó
sága is : negvedévenkint csak 3 frt 50 kr., egy hóra 1 
frt 20 kr. A „Budapesti Hírlap" megérdemli, hogy 
eddigi nagy sikere jobban fokozódjék és maradjon min
dig a magyar közönség kedvencze. Az előfizetések vi
dékről legczélszerübhen postautalványnyal eszközolhetök 
következő czim alatt: A „Budapesti Hírlap" kiadóhiva
talának, IV- kerület, kalap-utcza 16. szám.

Irodalom.
„Az ország-világ" 50-ik száma igen érdekes tar

talommal és szép képekkel jelent meg A közlemények
ből kiemeljük: „Péchy Tamás** itta Visi Imre, „A vén 
könyvárus" és „Egv asszonynak" költemények Rud- 
nvánszky Gyulától és Gaal Mózestől; „A hallerina-sziv" 
Bársony István novellája, „Téli rege", elbeszélés Tutsek 
Annától, „Magyarok a keleten" Sármay József dr.-tól, 
„Sarmisegetusa romjaiból** régészeti czikk Téglás Gá
bortól ^Téglás István rajzaival): „Leila" Rangabé regé
nye, heti tárcza Székely Hnnzártól. Végül az élénken 
szerkesztett /-ovatok. A képek közül felemlítjük: „Péchy 
Tamás arczképe", „Téli reggel-* Warthmüller gyönyörű 
festménye, „A lalurossza** Baditz Ottótól: konstanti
nápolyi képek; „Sarmisegetusa romjaiból mürégiségek" 
és a „Kedves vendég**- — Előfizetési föltételek : jan.— 
deczemherre 10 frt, január—júniusra 5 frt, julius— 
szeptemberre 2 frt 50 kr.. július—deczemherre 5 frt. 
Az „Egyetértéssel együtt: Egész évre 28 frt, negyedévre 
7 frt, egy hóra 2 frt 50 kr. Az előfizetési pénzek a 
Pallas irodalmi és nyomdai részvénytársasághoz küld’ u- 
dök, Kecskeméti utcza 6. szám.

Két ifjúsági könyvet kaptunk a Pallas írod. és 
ny. r. társaság kiadásából a közeledő karácsonyi ünne
pek alkalmából. Az egyik Benedek Elek Székely 
Tündérország czimü regekönyve új olcsóbb és szebb 
kiadásbau, a mennyiben most Manuheimer Ágost festőnk 
négy színes képe díszíti a kötetet. A könyv melyhez 
Rákosi Jenő irt költői bevezetést első megjelenése 
alkalmából az összes sajtó meleg elismerésével találko
zott s ezt mégis érdemelte, mert eredeti magyar mesés
könyveink közt ez volt az első, melytől el lehetett 
várni, hogy a sok férezforditású selejtes tartalmú de 
annál fényesebb, csillogó külső ruhában megjelenő rege 
könyvet leszorítja a térről, mert nem csupán tősgyö
keres magyar tartalma képesíti erre, hauem eredeti 
művészi rajzai Gyulaitól és Patakitól, valamint Mann- 
heimer színes képei is emberesen megállják a versenyt 
a német képii magyar raesekönyvekkel. Miut gyermek- 
könyv irodalmunkban első rangú helyet elfoglaló 
könyvet ajánljuk a karácsonyi vásárlók figyelmébe. 
Ára díszesen kötve 3 frt. — Ép ily jeles tartalmú 
könyv serdülök számára a másik könyv, T örök  V ilág  
M agyarországon , melyre elég volna ajánlásai fel
említenünk, hogy szerzője P. Szathmáry Károly. 
Szathmáry hazánk gyászkorszakát, a török hódítás 
korát mutatja be egyes korrajzszerü, de mindig meg
kapó olykor megrendítő elbeszélésekben a serdülő ifjú
ságnak. A hazafiui kötelesség tudás nem egy lelkesítő 
bajnokával találkozunk a kötetben, de nem feledkezik 
meg szerző ama történelmi alak bemutatásáról sem, kik 
magas polezon ülve, önző czélok elérésében való fárado
zások által oly sok és nagy vészt és bajt hoztak a 
hazára. A szerző nagyon helyesen tett, mid-m lelkesítő 
és intő példákat egyaránt mutat be az ifjúságnak. Az 
előbbiek közé sorolhatjuk „A megmentett zászlót" a 
Vezekénynél elesett négy Esterházy megható történetét; 
a hazafiéi lelkesedést és azt a rút öuzés heves küz
delmét tárják föl előttünk, „Béldy Pál leánya" és „Az 
utolsó kö“ czimü elbeszélések az előbbi a Béidv és 

tilai családok viszályát az utóbbi Bornemissza János 
sorsát (kit Báthori Zsigmond fejedelem élőén befalazta- 
tott) ecseteli, mig a „Két fejedelem a népből" ama 
nagy hanyatlást tárja elénk, melyet Barcsai Ákos és 
Apatfy Mihály gyászos uralkodása hozott Erdélyre. 
Végül a jóizü humor is képviselve van a kötetben „A 
bárom Paiócz" czimü tört. elbeszélésben. Bátran mond
hatjuk, hogy e kötettel ismét jelentékenyen gazdagodott 
a serdülő ifjúságnak szánt könyvek száma. Ára 2 frt 
40 kr.

Köszönetnyilvánítás.
Mindazoknak, — kik feledhet- 

len gyermekeink temetésén két 
ízben is megjelenve fájdalmunkat 
enyhíteni szívesek voltak, — há
lás köszönetünkkel adózunk.

Tiefenbacher Nándor |
és neje

Kovácsics Mari.

!

Köszönetnyilvánítás.
Mindazok, kik felejthetetlen 

nőm, illetve édes anyánk, Ková- 
csits Józsefné szül: P l i ch t a  Teréz, 
elhunyta alkalmából, részvétüket 
nyilvánítani szívesek voltak és a 
temetésen való becses megjelené
sükkel fájdalmunkat enyhíteni igye
keztek: fogadják ezúton hálás kö- 
szönetünk nyilvánítását.

Kovátsits József
és családja.

H i r d e t é s e k .

a téli szükségletre lég jutányosabb árak 
mellett ajanl a n. é. közönségnek

Spitzer Ádám
hal-piaczon.

Megrendelések elfogadtatnak J. L. 
Krausz urnái fő-tér, és Simon János 
urnái, Kis-piacz.

EXPEDITION VON MCBELN 
c ohne Emballaqe

Nyiittér.*)
Hálás köszönet nyilvánítása.
A legfelsőbb helyről, legmagasabb 

kitüntetésem alkalmából, mind helyből mind 
idékrol oly sok és tömeges megtisztelő 

üdvözletben részesüstem, hogy azokat sze 
mélyesen vagy egyenként levélileg megkö
szönni idő hiányából is teljesen lehetetlen: 
tisztelettel kérem 'tehát az engem megtisz
telőket, fogadják el e sorok által legmélyebb 
hálás köszönetem nyilvánítását,.

Pécsett, deczember 15. 1887.
Szikszay János.

*) Ezen rovatban közlöttekért nem vállal magára 
felelősséget a szerk.

G-"5T Z F Z E I R E I L T C Z ,
laptulajdonos.

K I S J Ó Z 8 E F ,  VARADY FERENCZ"
felelős szerkesztő. fömunkatárs.



51-ik szám .PÉCSI FIGYELŐ.
deczetnber 17-én

Az eredeti Singer-féle varrógép ek
■ » p 1 p fii .1! . /T1 - A síi *1 ffűr. fi'/űrr In mi iu 1 ill tülHi TT)jóságuk és állandó tökéleslutésők következté
ben — mint 30 év óta mindég — minden var
rógépek közül maguknak követelik az első 
rangot. Elterjedtségük évröl-évre növekedik. 
Minden kiállításon a legmagasabb dijakkal tün
tettelek  ki az eredeti S i n g e r  féle varrógé

pek, ez évben ismét elnyerték az
Adciaide jubileumi kiállításon első érmet
Londonban az amerikai kiállításon 3 diszokmányt.

A Singer-c/.ég legújabb találmánya a 
magas karú lm pro ved varrógép, mely a töké 
letesség legfelső fokán áll, a világ leggyor
sabb és legkönynyebb járású varrógépe, mely 
minden eddigi más rendszerűt felülmúlt. Egy 
jó varrógép a leghasznosabb eszköz, értéke ma
radandó és úgy a háztartásban mint ipari czélokra 
a legszebb és leggyaki rlatibb értékű 

US®- karácsonyi ajándék.

D L I U G
P é c s e t t ,  X - io e -W 3 r - fé le  p a l o t a . .

E  S S  O r .

Haszonbérbe vagy
örök eladás.

A szilvási határban illetőleg a falu 
alatti második malom 1888. január 1-től 
haszonbérbe kiadó, valamint a szilvási 
nyugati hegyben fekvő egyike a legjobb 
fekvésű szőlőknek örökáron eladó. — 
Értekezhetni Pécsett Makár-utcza 38 
sz. alatti házban a tulajdonosnál.

Egy jó családból származó, 

ke vés. szép és müveit
ifjú hölgy,

a ki beszél magyarul és németül

társalkodónőnek
ajánlkozik helybe vagy vidékre.

Bővebb értesítést ad a kiadó- 
hivatal. --SM

©
©
©
©
©
©

A M afal f i i o á r i  raktár Pécsett
ajánlja gazdag választékú üveg- porczellán- és kőedény — vala

mint lámpa-, tükör-, kép- és aranykeret árukészletét 
Nagy választék ÜVEG és MAJOLIKA fényüzési (luxus) czikkekben;

alkalmi és ünnepi ajándékokhoz.
Vésőmunkák üvegre megrendelés szerint a legjobban eszközöltetnek.

Menyegzői ajándékokul
ajánljuk teljes összeállítású és kiválóan olcsó 55 darabból álló

fivo£- és prczfli-készletluket (Service) 6 személyre,
u. m. :

A. tiszta fehér porczellán — és csiszolt üvegkészlet, teljes,ára 10frt48kr.
B. csinosan díszített „ — és tinóm szalma „ vésve ,, „ 1-4 „ 74 „
C. finom festett „ — és 9arokmetszetü üvegkészlet .. 10 ,, 90 ,,

THEA . KÁVÉ és LIQEUR KÉSZLETEK fenti A B. és C. alattiakhoz igen 
olcson.

Remek kivitelű olajnyomatok és üvegfestmények (iivegchroniograpbie) 
a legkitűnőbb mesterek müvei után nagy választékban kaphatók. 

E ladás n ag y b an  és k ic s in y b en  ^ K t

a legolcsóbb S Z A B O T T  gyári árakon.

12391. sz.
1887. > ■ I ■ I r

Árlejtési hirdetmény.
Pécs szab. kir. város lek. tanácsának fenti sz. a. kelt határozata foly

tán ezennel közhírré teszem, miként a
krumpli-völgyi kőbánya leié tervezett uj közlekedési útnak 

2503 írtra előirányzott kiépitési munkálatai
hivalalos helyiségemben (városház II. emelet 38. ajtó)

fo lyó d eczem b er h ó  2 8 . napján  d. e. 10  órakor
tartandó nyilvános szóbeli árlejtés és zárt ajár lati tárgyalás utján lógnak

Felhivalnak a vállalkozni szándékozók, miként a fenti kikiáltási ár 5°/, 
százalékának megfelelő bánatpénzzel ellátandó zárt ajánlataikat legkésőbb e hó 
27 napján d. u. 5 óráig a polgármesteri hivatalnál nyújtsák be, avagy ily 
bánatpénzzel ellátva a szóbeli árlejtésen jelenjenek meg.

A részletes feltételek, a mérnöki hivatalban a hivatalos órak alatt 
bármikor megtekinthetők.

Pécs, 1887. deczember 14-én.
JILLY ALAJOS

városi t&uácsos.

Eddig még fölülmulhatlan
a MAAGER \\ .-féle

"Kü;

cs. kir. szabadalmazott, v a l ó d i  t i s z t a

C s u k a má j o l a j
MAAGER VILMOSTÓL BECSBEN.

Az orvosi tekintélyek által megvizsgáltatott é9 köuyiiveii 
emészthetősége folytán gyermekeknek is ajánlható, mert a legtisz

tább, legjobbnak elismert szer: mell- liidöbajok. görvély. daganatok, kelések, Bőr
kiütések. mirigyhajuk, gyengeség stb. ellen — egy iiveg ára 1 írt — kapható 
gyári raktárban: Becsben. Heumarkt 3. S2am alatt, valamint az Osztrák- 
Magyar birodalom legtöbb és jobb nevű gyógyszertárai! an.

Pécsett kapható : Korács Mihály, Sijtőcz hírűn, Zsiga László gyógyszertárában; fíceh 
Vilma* ts Spitzrr Jia keresketiestben._________________________________________________________________

R a t h  M á t y á s
fakereskedése.
Tüzelöfa eladás

ti leninit, ráffvt, hasítva és stílaszerint.
250 kgrtó a házhoz szállítva.

Befizető’ he ly ek :
250 kgrtól IIO F F .U A X X  K A R O L Y  

butorraktárában és E X O E L M A X X  
lisztkereskedésében (városház).

25 kgrtól K lX I tL  F E R E X C Z  szén
üzletében és az indóház átelleni 
dohánytőzsdében

75 krajczárért
•g v  egész hónapig bá rk i egy jó l szerkesztett népies 
iránya  ellenzéki k is  képes p o lit ik a i napilapot já ra th a t: a

K IS  UJSÁG -ot.
mely Bu lapesten JWodianer F. és F ia i bpe-sti könyv- 
nyomdász, könyv- és hirlapkiadóhivata lában je len ik  meg

A .  KISUJSÁG " nemzetien ellenzéki politikát kö
vet, szívós kitartással, laukadatlan erélylvel küzd a 
haza boldogságáért, s a honnfentartó magyar faj ural
máért.

A „K IS  UJSÁG“ nagy gondot fo r id it ,  hogy o l
vasóinak igényeit minden tekin tetben teljes in kielégítse. 
Úgy a főváros, m in t az ország és a kü lfö ld  minden h í
rét naponként híven és gyorsan köz li A nevezetesebb 
napi esemenyeket szép kivitelű képekkel illusztrálja 
E zenkívül rend kívü li érdekfeszitö. —  többnyire a fő
városi életből merített. — regényeket közöl, a melyek 
bá rk i á lta l könnyen élvezhető népies cyelven vannak 
megirva.

Előfizetési árak félévre 4 .50 ; egy negyed évre 
2-25 es havonként 75 k r.

Mutatvány-számok bárkinek ingyen küldetnek.

C H P

AorKeme ^  
léretett. ^
Kérek az £-?] 
>1 Kíván- H

Olvasóink figyelmébe ajánljuk 
azon rendkívüli gyógyeredményt, 
mely Meissner gyógyszerész

TYÚKSZEM -TAPASZA
által tyúkszem, szemölcs, bőrkémé 
nyedés és daganatok ellen eléretett,

Ó B e c s e . 1887 janit; 
ön á lta l h irde te tt tyákszemtapaszból 
esi vagyok, vá jjon az eddig minden gyógy
szereknek ellenállott tyúkszemeimtől ntegsza- 
badu lok-e? T iszte lette l Metf. De Kis* György, 
kor ar. érdem-kereszt tn la jd .

ü  B e c s e . 1887. Február 12 Éhez já -  ^  
ru ltak  kegyetlen fájdalmas tyúkszemeim. Ón- 
nek szere á lta l elmúltak. Jó lé lekkel ajánlom 
bárkinek Dr. Kiss György.

Eeska. 1887. február 8 A tyúkszem- 7  
tapasz a te tt a jala tnak nem vá lt szégyenére; (jkM 
sőt mondhatom, hogy i ly  eredményt tőle ko- T̂ f  
rántsem vártam, most a szer felének meg- $1 
takarításával tyúkszemeimtől nopmentve va- 
gyök. Honfiúi tisz te le tte l Kelemen István, 
arad. ispán.

É rse k .Ú jvá r, 1887. január 29. Küld jön 
n tán vétellel a híres Meissner-tyúkszemtapasz jí 
ból. melyet mindenütt dicsérnek. Mély fisz- <7 
telette! Malinczlcy Józt'ef.

Tenisevár. 1887 február 12. Szelvény ^1 
1 ír t  15 kr. A kü ldö tt doboz tyúkszem- 
tapaszért, mely minden várakozást túlha ladva 
kitűnő. Rericsky l'rb. m. k. pénzügy hivatalos.

Pozsfga. 1887. február 21. Szelvény 
1 f r t  15 k r . A tyúkszemtapasza k itűnő  szol- 
gálá tokat te tt, küldőm a árá t. Jacánotic A. «í*ű 

Szétküldetik naponkint a Meiss- 
ner gyógyszeiész központi raktára 
által (Pécsett), mely 1000 drb. cs. 
és kir. aranyat fizet annak, ki be
bizonyítani képes, hogy t<mti nyi
latkozatok bármelyike hamis, vagy 
költött, avagy a tárni ezég rokonai
tól származnék. Kapható Pécsett: 
Sipöcz István, Zsiga László és az 
irgalmatok gyógytárában. Siklós: 
Hónai gyógyszerész, Mohács: Szen- 
drei gyógyszerész. Szigetvár: Sala
mon gyógyszerész.

J J M

3651.887.

Á rverósi 11 i rdet meny.
A siklósi kir. jbiróság mint telekkönyvi 

hatóság közhírré teszi, hogy Hirt Gáspár 
és neje végrehajtatnak Hornung József és 
neje Miiller Margit végrehajtást szenvedő 
elleni 463 frt — kr tőkekövetelés é9 jára 
lékai iránti végrehajtási ügyében az árverést 
a siklósi kir. járásbíróság területén lévő 
Xémetpalkonva községben fekvő a német- 
palkonyai 549 sz. tjkvben felvett 40 ln-sz. 
58 sz. ház. udvar és kertre 828 forint, 449 
hssz. szántóföldre 54. ezennel megái lapított 
kikiáltási árban elrendelte, és hogy a fen- 
nebb megjelölt ingatlanok az 1888 évi január 
hó 4-ik napján délelőtt 10 órakor Xémetpal 
konya község házánál megtartandó nyilvános 
árverésen a megállapított kikiáltási áron 
alól is eladatni lógnak.

Árverezni szándékozók tartoznak az 
ingatlanok becsárának 10 0 0-át vagyis 82 
frt 80 krt.. 5 frt 40 krt készpénzben vagy 
az 1881 LX. t.-cz. 42. §-ában jelzett árfo
lyammal számított és az 1881. évi november 
bő 1 én 3333. sz a. kelt igazságügy minisz
teri rendelet 8. ában. kijelölt óvadéképes 
értékpapírban a kiküldött kezéhez letenni, 
avagy az 18M LX. t.-ez. 170 í; a értelmé
ben a bánatpénznek a bíróságnál előleges 
elhelyezéséről kiállított szabályszerű elis
mervényt átszolgáltatni.

Kelt Siklóson 1887 évi szeptember hó 
19’ napján.

A siklósi kir jbiróság mint telekkönyvi 
hatóság.

Visy.

Singeistrassr 15. J.-íé gyógyszertár

Becsben.„gold ReicbsapfeP
I I  r «• a;.' uhrloncnl/ ezelőtt egyetemes labdacsok neve a la t t ;  ez utóbbi nevet te lj
Vei IISZlIlO  IclUUdUoUK joggal megérdemlik, m ivel csakugyan a lig  lé tez ik betegség, mely- 
i , , „  n labdacsok csodás határokat asemweéseB bo nem b izonyították volna. A legmskacsabb osM 
melyek hon minden egyéb szer siekertelenül alka lm aztatott, ezen labdacsok szamtalauszor és a legrövidebb 
idő a la tt teljes gyógyulást eredményeztek, 1 doboz 15 labdacscsal 21 k r. 1 tekercs 6 dobozzal 1 f r t  5 kr. 

inentetíeu utánvét megküldéssel 1 f r t  10 kr.
A pénzösszeg előre beküldése m elle tt bérmentes beküldéssel egy tekercs labdacs I  f r t  35 k r. 2  te

kercs 2 í r t  30 k r , 3 tekc.es 3 f r t  35 k r, 4 tekercs 4 f r t  40 k r , 5 tekercs 6 f r t  20 k r . 10 tekercs 9 fr t  
20 k r . (Kevesebb m in t egy tekercs nem küldhető szét.

.Szamtalau levél érkezett, melynek Író i hálát mondanak egészségük helyreállításá t köszönik. A  ki 
csak egvszer te tt kísérletet velők, tovább a jánlja. A számtalan köszönő ira tok  közül mellékelve közlünk
néhányat.

I.eog&ug, lLö3, Május 15.
Nagyon tisz te lt Uram i Az ön labdacsai valóban 

csodabatásuak. nem olyanok, m in t sok más magasztalt 
szerek, hanem majdnem minden ellen használnak.

A  husvétkor megrendelt labdacsokból a legtöbbet 
barátok és ismerősök közt osztottam szel és mindegyik
nek liaszuált, u.ég aggastyánoknak is a k ik  különböző 
bajban és gyengeségben szenvedtek és La nem is töké
letesen gyógyultak meg. de javulást Tapasztaltak és 
még tovább használni akarjak. Felkérem tehát, hogy 
ismét 5 tekercset küldjön. Éu és mindazok nevében, 
akik labdacsainak köszönhetjük egészségünket, fogadja 
legbeusöbb köszönetünket.

I) é n t  i n g e r  M á r t o n .

Bega Szt. Ityörgy 1SH2. febr. 1*5. 
T iszte lt U r ! Nem fejezhetem k i eléggé köszönete- 

met az ön labdacsaiért, mert Isten segítsége m elle tt nz 
i vértiszti tó labdacsai á lta l gyógyult meg nőm, a ki 
ek óta hasmenésben szenvedett ; és noha még most 

is ke ll neki néha bevenni, mindazonáltal már annyira 
helyreállt egészsége, hogy fiatal frisseséggel képes mun

káját végezni. Ezen köszönetnyilvánításomat kérem s 
szenvedők javára közölni és egyúttal kérem, hogy ismét 
küldjön 2  tekercs labdacsot és V drb china. szappant* 

Kiváló tiszte lettel
K o v á k  A l a j o s  fökertész.

Tekintetes C r! Elwrebocaátva azt, miszerint való 
szinüleg valamennyi gyógyszere hasonló jósággal bir. az 
ön híres fagy-balzsamával, mely családomban több idült 
fagytagnak gyorsan véget vetett, daczára valamennyi 
úgynevezett egyetemes szer iránt bizalmatlanságomnak 
elhatároztam magamat az ön vértisztitó  labdacsaihoz 
folyamodni, hogy ezen apró golyóbisok segélyével meg
ostromoljam rég idő óta ta r to tt aranyeres bántalmamat. 
Egyáltalában nem restellem önnek bevallani, miszerint 
régi bajom négy heti haszná'at után teljesen megszűnt 
eg én ezen labdacsokat ismerőseim körében a leglmz- 
góbban ajánlom. Az ellen nincs egyá'alában semmi ellen
vetésem, ha ön ezen soraimat, — jóllehet névaláírás 
nélkü l — nyilvánosság elé óhajtja bocsátani.

Mély tisztelettel
Bécs, 1881. február 20. C. v. T.

F ;u rv -b ;ilzs a n i. Psserhofer J .-tö l évek óta 
legbiztosabb szernek van 

elismerve mindennemű (agybaj >k és ü dü lt sebek stb. 
ellen 1 tégely 40 k r. portó mentesen 65 k r.

Guga-balzsam, "“*“*"*“
tomentesen 65 kr.

7 ellen 1 üveg 40 k r .  por-

Elet-escntia. (prágai cseppek, svéd csep
pek) megromlott gyomor 

; illesztés, mindennemű altesti bajok ellen kitűnő  
'.or Egy üvegcse 20 k r

álta lán ismert jeles háziszer, 
h u ru t, rekedtség, görcsös köliö- 

. ellen 1 üveg 50 k r ,  2 üveg portóval 1 f r t
Utiíünedv,
0 kr.

Amerikai köszvénv- Kenőcs,
gyorsan és biztosan ható, kétségtelenül legjobb szer 
minden köszvényes és csnzos baj, nevezetesen hát- 
gerinezbaj, fogszakgatás, görcs, ideges fogfájás, fe j
fájás, fülszaggatás stb. ellen 1 f r t  20 k r.

Hernhard W  O. tó i 1 
üveg 2 f r t  60 k r, fél

üveg 1 f r t  40 kr.
D r. Romershausentól, 1 

üveg 2 f r t  50 k r . fél üveg

Tannochinin-hnjkenőcs, Pserhofer 
J - tő l

évek óta orvosok és laikusok á lta l valamennyi ha j
növesztő szer közö tt a legjobbnak elismerve 1 csi
nosan k iá llí to t t  nagy szelenc-ze 2 fr t.

Egyetemes tapasz
sebek, mérges kelevények és a láb régi időszakon, 
k in t  fe lny itó  kelései, makacs mirigykelések, fájó 
pokolvar, sebes és gyulladásos mell. megfagyott tagok, 
köszvénv és hasonló bajok ellen jónak bizonyult, 
Egy tégely 50 k r, portóval 75 kr.

Egyetemes w,m u»
nő háziszer megzavart emésztés minden következ
ményei, úgym int fejfájás, szédülés, gyomorgörcs, 
g \om orbé j, aranyér, dugulás stb. ellen 1 csomag 
ára 1 f r t .

Alpesiül liqueur,
,veg 1 f r t  40 kr.

Szem-esentia.
Ferenezpálinka { üveg 60 kr.

Lábizzadás elleni
val 75 kr.

n n „  1 doboz 50 
P 9 I  k r. portó

Az i t t  nevezett készülékeken k ív ü l készletben vaunak, az osztrák lapokban h irde te tt összes bel1
külfö ld különlegességek, s mindazok. k  raktá ron nem volnának, kívánatra pom

, előre küldendő készfizetés vagy utánvét

gyógyszerészi
to-an és olcsón im-gkii d 

Postai küldemény 
sülteinek.

.Ic előre beküldött pénzküldeményeknél (legjobb postautalvány nyal 
postabér, mint utánvét küldeményeknél.

m ellett, a leggyorsabban eszki

okkal olcsóbb a

I  
I  
4 
4 
4 
4 
< 
4 
4 
4 
4
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FELHÍVÁS.
©

4
4

A ..Pécsi kölcsönös segélyzó egylet-1 helybenhagyott alapszabályainak értelmében 6-tól 6 évig tartó 
évtársulatokból alakulván, hogy a kitűzött szép czélnak megfelelőleg szakadatlanul fennálhasson. minden év 
kezdetével uj evtársulatoknak alakulasa szükséges

Minthogy azonban egy-egy évtársulat megalakulásához legalább 200 törzsbetét aláírása kívántatik, 
annálfogva a jövő évi társulat megalakulhatása végett a mai naptól kezdve

az aláirási-iv a társulat helyiségeiben. — Pécsett, Király-utcza 23. szám 
alatt, az egylet saját — házában nyitva álland.

Mindazok tehát, kik az uj társulatim belépni s az egylet közhasznú czélját hozzájárulásukkal tá
mogatni szándékoznak, ezzel tisztelettel felhivatnak, miszerint jövő 1888. évi január 14-ig a kijelölt helyen, 
1 részlet után 1 frt beiratási dij letétele mellett, a délelőtti hivatalos órákban jelentkezni szíveskedjenek, 
ahol kívánatra az alapszabályok is megkaphatók.

Tudomásra hozatik egyúttal, hogy az igazgató-választmány 1872. év deczember hó 10-én hozott 
azon határozata, mely szerint a társulatok egy-egy részletei 130 írttal egyszere teljesen befizethetők voltak, 
az 1887, év szeptember hó 13-áról kelt ujabbi határozattal hatályon kívül helyeztetett, illetőleg az ilynemű 
törzsbetételek jegyzése teljesen beszüntettetett.

Egyébiránt bármily felvilágosítással az igazgatóság mindenkor készséggel szolgál.

Kelt Pécsett, 1887. évi november hó 24-én tartott igazgatósági üléséből.

Pécsett, 1887. Nyom. a Kaiuazctteríéle nyomdában Koller Lipbt

Kindl József
vezérigazgató.


