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függetlenségi és 48 as párti politikai éj ve
gyestartalma hetilapra.

A folyó 1887. évvel ismét gyarapodott 
lapunk múltja s a küszöbön levő uj-esztendő- 
vel a tizenhatodik évfolyamba lépünk.

Mögöttünk a küzdelmes múlt, előttünk 
a reményteljes jövő.

Önérzetesen hivatkozhatunk mint po
litikai lap azon szolgálatokra, melyeket a 
függetlenségi és 48 as pártnak, az igazak 
pártjának tettünk s ekképen hazánk üdvé
nek előmozdítására cselekedtünk.

Résztvettünk szellemileg s személyesen 
ia pártunk küzdelmeiben s teljes igyekezet
tel azon voltunk, hogy a függetlenségi és 
48 as párt zászlaját győzelemre juttassuk.

Hála a magyarok Istenének, a küzde
lem nem volt sikertelen : Baranyavárinegyé- 
ben a függetlenségi és 48-as párt fényes 
diadalt aratott.

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

Szívvel és lélekkel, igaz meggyőződés
ből vagyunk a függetlenségi és 48-as párt 
zászlóvivői, őszinte és szilárd törekvésünk 
mindenkor pártunk elveit és törekvéseit 
megfeszített erővel támogatni; mindazonáltal 
sohasem feledkeztünk meg arról, hogy mint 
vidéki orgánum a vidéki közönség érdekeit 
— politikába nem vágó ügyei — pártatlanul 
vagyunk hivatva képviselni, szükség esetén 
megvédeni.

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

Tiszta erkölcsi érzetünkben, megerősö
dött lelki bátorsággal törtünk pálczát a 
kóros társadalom hóbortos lovagjai fölött, 
kimondván a legélesebb összeütközések 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 
minden hibát és félszegséget — határozott 
és erélyes hangon, nem hímezve hámozva s 
udvariaskodólag. hanem magyarán a komoly 
sajtóhoz illő hangon. Nevén kell szóllitani 
a gyermeket, mondja a példabeszéd.

Közleményeink mind közérdekűek, léha 
ságot, szellemi bukfenczeket soha sem köz
lünk s ez nem is fér össze egy komnlv lap 
irányával

A ki a pletykát, szószátyárkodást és 
élezelődést szereti az ne fizessen elő la 
púnkra.

A ki ismeri politikai elveinket, lapunk 
komoly irányát, az kétségkívül a mi tábo
runkhoz csatlakozik, a mi olvasóink so
rába lép.

Köszönet az eddigi pártfogásért s legyen 
3zabad remélenünk, hogy jövőben is velünk

lesznek, akik eddig velünk voltak, sőt gya
rapodni is fogunk.

Együtt s egymásért!
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A hátralékosokat kérjük, legyenek ssd
vesek hátralékaikat beküldeni.

A  szerkesztőség és kiadóhivatal.
Az év utolsó napján.
(V.) Az év utolsó napja van ma.
Eljön az est, Sylveszter estéje; ki 

családi körben, ki meg vidám társaság
ban búcsúzik az ó-évtől. Elkonditja az 
óra a tizenkettőt s a jelen múlttá válik 
és előttünk a kétes jövő.

Ha visszapillantunk a múlt évre, 
elmondhatjuk, hogy eseményekben gaz
dag volt. Pécsre irányult az egész or 
szág szeme.

A főispán-válság emlékezetes marad 
örök időkre. Az egész ország tudja, hogy 
történt. Nem ismételjük meg.

Az uj főispán install.icziója ünnepi 
esemény volt, mely jelentékeny helyet 
foglal el Pécs városa és Baranvavár- 
megye krónikájában.

A válás sebet ütött, mély sebet; de 
az uj főispán szívjósága balzsamot cse
pegtetett a fájó sebre.

Behegedt, meggyógyult, de a helye 
sokáig, nagyon sokáig megmarad.

A választási mozgalmak talán soha 
se voltak Baranyamegyében oly nagy 
szabásuak, oly élénkek mint ez évben.

A létező pártok mind talpra állot
tak; pártunknak, a függetlenségi és 48-as 
pártnak szembe kellett szállania a kor
mánypárt hatalmas matadoraival, kik
nek a pénz és a hivatalos hatalom 
rendelkezésükre állott s lehetőleg igénybe 
is vették; állást kellett foglalnunk a 
mérsékelt ellenzékiekkel szemben, kiket 
a langyos programm s a pénz éltetett; 
küzdenünk kellett az antiszemitákkal, 
kik kalandos politikájokkal hódítottak 
és hódítottak a könnyen hivő nép közt.

Nagy és nehéz volt a küzdelem, 
de jelöltjeink puritán jelleme, kipróbált 
elvhűsége s lelkes hazafisága biztosí
totta a csatát. Pártunk hívei áthatva a 
függetlenségi és 48-as eszmék magasz
tosságától, erős elhatározással, kedvvel, 
lelkesedéssel csoportosultak a zá-zló 
köré s latba vetve minden tevékenysé
güket, dicső sikert értek el.

A győzelmi pálma a mienk!
Nevezetesebb eseményként említ- j

lietjük föl ama két körülményt, mely 
városunk fejlődésére kétségkívül nagy 
befolyással van: az osztrák-magyar bank
fiók s a posta- és távirda-igazgatóság 
elnyerését. Igaz, hogy az utóbbi nem 
csekély áldozatába került a városnak, 
a mit annak idején elég hangosan em
legettünk is, de hát spongyát rá, eső 
után nem kell már kőDönyeg.

A leáldozó év utolsó eseménye, hogy 
végre valahára, 35 évi erőlködés után 
sikerült dűlőre vinni a katonakórház 
ügyét. Az írásbeli munkálatok, kölcsönös 
megállapodások befejeztettek; most már 
csak a kivitelhez, az építéshez kell fogni.

Hála Isten, csakhogy ennyire ju
tottunk.

Nagy eredmény, de kínos áldozat árán.
A városnak, illetőleg a főutczának 

egészen más képe lesz, ha az a mon- 
struózus piszokfészek onnét eltávolitta- 
tik s mint tervbe van véve, a helyére 
a posta- és lávirda-igazgatóságnak, 
posta- és távirda hivatalnak egy szép 
palota emeltetik.

Ez már természetesen a jövő dolga.
Reméljük, hogy a jövő nem lesz 

oly mostoha a színészet iránt sem, 
mint a minő volt a múlt s fog emelni 
a Majláth-téren, mint egyedül alkalmas 
és szép helyen Thaliának templomot,; 
melyben a száműzött magyar színészet 
ismét otthonára lel.

Nagy munka vár még a város kö
zönségére a jövőben, melyeknek meg
valósítása elkerülhetetlenül szükséges.

A kérdések kérdése: az uj vizve- 
zetékügy, a kövezés.

Következnek : a városház kiépítése, 
kaszárnyaépités, a külváros-részeknek 
gázvilágitása stb. slh.

Erősen készülünk a kiállításra, mely 
az uj esztendőnek kétségkívül legneve
zetesebb eseményét képezi.

Az uj fegyvergyárról se mondjunk 
le ; Pécs legalkalmasabb hely rá.

Itt a vasút, kőszénbánya, Mohácson 
át vizi-összeköttetés, Barcson nagy fa
telep, stb. mind olyan körülmények, 
melyekkel kevés provincziális város 
rendelkezik.

A város már sokat tett a kormány 
érdekében, egyszer már a kormány is 
tehetne valamit a város javára.

Először kérjük, másodszor is kér
jük s ha a kérelem nem használ — 
követeljük.

Jogunk van követelni.
Remélve a legjobbat, bízva a jövő

ben, kívánunk — boldog újévet!

Fölhívás
az „ Országos iparos segély éz nyugdíj-szövetség* 

megalakítása tárgyában.
Az 1884-ki ipartörvény módot nyújtott 

az iparosoknak, hogy testületileg szervez
kedve, közös érdekeikről közös akarattal 
és erővel gondoskodjanak.

Az iparosoknak, különösen pedig azon 
kézműveseknek, kiknek vagyona és tőkéje 
főleg munkabíró karjaikban rejlik, egyik 
legfontosabb érdeke, előrelátó gondoskodás
sal elejét venni azon siralmas helyzetnek, 
mely haleset vagy munkaképtelenség esetén 
őket, — elhalálozásuk esetén pedig özvegyüket 
és árváikat fenyegeti.

Még azon kevesek is, kik szorgalmuk 
és takarékosságuk által maguknak könnyű 
vagy tán épen bőséges megélhetést bizto
sítottak — ha vagyonnal nem rendelkeznek
— mindenkor csak szorongó szivvel gondol
hatnak a jövőre; mert a véletlen baleset 
minden perezben megsemmisítheti egész 
létüket, jövőjüket, s a halál minden perez
ben elragadhatja a ma még erőteljes 
munkabíró családapát — miáltal családja, 
özvegye, árvái a nyomornak ínségnek áldó 
zatul eshetnek. Hát még ama túlnyomó 
nagyobb száma az iparosoknak, kiknek a 
mesterség csak ép a mindennapi kenyeret 
nyújtja, — mily aggodalmas szemmel néz 
hetnek a jövőbe, ha aggság, baleset vagy 
halál esetére magukról, illetőleg családjuk 
ról nem gondoskodhatnak. A rettegett jövő 
még a jelen perez örömeit is megkeseríti,
— s azon helyzet, melyben a szerény meg
elégedő lélek különben boldog lehetne, 
esetleg elviselhetlenné válik.

Ez oknál fogva az iparos osztály 
mindenkor egyik legtöbb föladatának ismerte 
a betegség és elhalálozás eseteire való gon
doskodást ; és minél fontosabb szerepre emel
kedik az ipar, annál behatóbban foglalkozik 
az iparusosztály a világ minden művelt 
népénél ezen sarkalatos életbevágó ipari 
érdekkel. Ez irányban újabb korban némely 
országokban immár hatásos törvényhozási 
intézkedések is keletkeztek. Nálunk még 
nem jutottak ezen pontig, azonban mindpn- 
feló mutatkoznak részleges törekvések, kogy 
az életbevágó kérdés mielőbb sikeres meg
oldást nyerjen.

Miután azonban az előrelátó gondos
kodás szelleme nálunk még nem hatotta át 
az iparosság nagy tömegét, — a csekély 
körben, szűk határok közt mozgó törekvéseit 
nem igen vezethetnek a kivánt eredményre, 
mert csekély erővel, kevés számú tagok 
üsszeműködése utján ily nehéz kérdést meg
oldani nem lehet. Miután ez ügy az egész 
iparosságot egyaránt érdekli, az összes hazai 
iparos osztály közös erejével a leggyorsabban 
és legsikeresebben lesz üdvös eredményre 
vezethető.

Ezen okok indították az országos ipar 
egyesület kebelében a fővárosi összes ipar
testületek küldötteiből alakított ipartestületi 
szakosztályt arra, hogy e fontos kérdést 
tanulmányozván és a létező hasonczélu inté 
zetek adatait figyelembe vevén, egy oly 
módozatot eszeljen ki, mely a hazai iparos
ság viszonyainak megfelel, mely könnyen

keresztülvihető, a mely legalább a legége
tőbb szükségen segítsen.

Miután egyelőre semmi kilátás sem 
lehet, hogy az érdekelt körökben oly jelen
tékeny tökét, minő ily nagyfontosságu ügy 
keresztülviteléhez mulhatlanul szükséges, 
összehozni lehessen, a nagy tőkékkel ren
delkező hasonczélu vállalatokkal indíttattak 
alkudozások; és számos meghiúsult kísérlet 
után sikerült egy jóhirű hazai vállalattal 
— a 4 millió arany forint (10 millió frank) 
befizetett alaptőkével bíró Magyar-Franczia 
biztositó-társulattal — oly előzetes egyezsé 
get hozni létre, mely lehetővé teszi egy 
országos iparos segé'y és nyugdíszövetség 
létrehozatalát, és mely a hazai iparosság 
érdekeinek és a kitűzött czélnak teljesen 
megfelelvén, jó lélekkel ajánlható.

Az ily módon alapítandó szövetség 
ügye az 1887. évi márczius 25., 26., 27. 
napjain Budapesten tartott országos ipar- 
testületi értekezleten tárgyaltatván, ez 
által egyhangúlag helyeseltetett s az érte
kezlet jegyzőkönyv kapcsán a hazai szak
testületekkel közöltetvén, ezek felhivattak, 
hogy az ott közölt pontozatok érdemleges 
tárgyalása által „a nagyfontosságú intéz
mény mielőbbi létesülése érdekében szüksé
ges intézkedéseket saját hatáskörükben 
mozdítsák elő."

A Magyar Franczia biztositó társulat 
tál kötött előzetes egyezmény alapján léte
sítendő országos segély és nyugdíj-szővétség 
tervezetét talán később ismertetjük.

E tervezetből kiderül, hogy a létesí
tendő segély* és nyugdíj-szövetség eddig 
nem létezett uj alapokon jön létre és oly 
módozatát nyújtja az elhalálozás, baleset 
és elaggás esetére való gondoskodásnak, 
mely a kölcsönösség alapján álló szövetke
zeteknek előnyeit lehető teljes mértékben 
egyesíti a nagy tőkékkel rendelkező rész
vénytársulati élet- és baleset ellen biztosításul.

Ezen előnyök között, — melyeket 
bővebben részletezni feleslegesnek tartjuk. — 
kiváló helyet foglal el azon előny, hogy 
csekély hozzájárulás mellett sokkal nagyobb 
élvezmén}reket nyújt, mint az egyénenkinti 
é1 •'tbiztosítás.

így ha a fentebb érintett befizetése
ket és ar °zok után nyert élvezményeket 
a nevezetesebb biztosító társulatok dijaival 
és az azok után j 'ró  javadalmazással össze
vetjük. kitűnik, hogy *. két korosztály sze
rint 200 frt, illetőleg 150 frt tőkejárandó
ságnak vagy 24 frt évijáradéknak a jel';., 
kombináczió melletti biztosításáért magában 
véve mindenütt magasabb díj fizetendő, mint 
a 8 frt szövetségi törzsdíj, mely — a többi 
kedvezményeket nem tekintve — a baleset 
elleni külön biztosítást is magában foglalja, 
és pedig semmiféle különbséget nem téve a 
különböző foglalkozási ágak közt.

Továbbá nevezetes előny, hogy szövet
ségünk segélyezési módozatai egészen a 
hazai iparra és különösen a kézművesosz
tály viszonyaihoz vannak szabva. így neve
zetesen a 8 frtnyi egységi alaptétel olyan 
alacsonyra van szabva, hogy azt minden 
kisebb iparos is befizetheti. De módjában 
áll az egyes testületeknek — és erre külö
nös súlyt fektetünk — oly segélyalapról

T Á R C Z A .
Esik a hó . . .

Esik a hó nagy pelyhekben.
Vastag csapok az ereszen.
Jégvirágok az ablakban —
Oly hideg van, oly hideg van.

De majd megjö a napsugár.
S ha as idő tavaszra jár,
A vastag hó, a jégkéreg 
Majd felolvad, majd kienged.

Vájjon egykor édes lánykám 
A szerelem napsugárán 
A te szived vastag jege 
Felolvad-e, kienged-e ?

Csongor.

A souper csárdás.
— Elbeszélés. Irta: Yojtkó PáL —

I.
— Hozzá n égysz !
— De mikor nem szeretem . . .
— Az nem ok ; én sem szerettem atyá

dat, mikor hozzáadtak s később mégis meg
szerettük egym ást; az, hogy öreg nem 
mentség, atyád húsz évvel öregebb, mint én 
és mégis megvagyunk. De persze, én nem 
voltara ilyen önfejű teremtés, mint te, szüleim 
akarata mindig szent volt előttem, de te 
• • • te . . .  te . . .  óh, Istenem, mit vétet
tem, hogy ilyen hálátlan gyermekkel vertél 
fceg? . . .

— A tanácsosné sir : azaz csak sírni 
akart, de meggondol án, hogy a sírástól 
»migraint szokott kapni", felhagyott e komoly 
szándékával s más taktikához nyúlt, hogy 
a kis önfejűt, ki egy cseppet sem látszott 
megindulni az anyai elérzékenyülésen, meg
törje.

— Margitkám — szólt tehát édeskésen,

miközben egy hintaszékre dőlt hanyagul — 
lásd, a te kezedben van családunk jövője, 
úgyszólván egész sorsa Láttad s tudod mily 
előkelő s gondos nevelésben részesültél. A 
nevelő intézet, a rangunkhoz illő fényes 
háztartás költségeire korántsem volt elég 
atyád tanácsosi fizetése, mely mindössze is 
csak néhány ezer forint évente — tudd meg 
hogy eladósodtunk. Százezrekre megy az 
összeg, mit atyádnak néhány hó múlva 
okvetlenül le kell fizetni. Ha nem teszi, oda 
hitele, becsülete, állása, oda minden . . . 
minden . . .  A báró gazdag, szeret téged, 
megkérte kezedet, csak egy szavadba kerül, 
s meg vagyunk mentve. Tudom, hogy te jó 
gyermek vagy, szereted szüléidét, s nem 
togod oiláig juttatni a dolgot, hogy atyád 
a kétségbeesés végső pillanatában talán 
főbe . . . .

— Anyám ! Ne tovább! . . . — kiáltá 
a leány anyjához futva — ne mondja ki azt 
a szót!

A tanácsosáénak tetszett ez a drámai 
jelenet, melyet szavai előidéztek s a hatás 
teljességének kedvéért könyezni akart, de 
a migraine gondolata visszatartá könyeit, 
s igy csak egy kis gyengéd elérzékenyülést 
koczkáztatott, folytatta :

— Lásd — édes Maczám — a báró 
nem is olyan öreg, tán nincs is még ötven 
éves, csúnyának meg épen nem mondható, s 
ha vannak is fogyatkozásai, könnyen feled
tetik azokat finom modora, előkelő megjele 
nése. Aztán gondold meg, hogy báróné 
leszel, — báróné ! Asztal kendőiden, fehér
neműiden, evőeszközeiden, fogatod ajtaján, 
szolgaszemélyzefed egyenruhájának gombjain 
ott tündököl majd a koronás bárói czimer, 
előtted megnyílnak az arisztokraták szalon
jai, szalonod, főúri társaságok találkozó 
helye leend, szóval : báróné leszel, uralkodni 
fogsz, hisz a „mai világban" úgyis csak az 
arisztokraczia tesz számot.

Margit hallgatott. Az a tudat, hogy ő 
szegény, hogy atyja a bukás szélén áll, 
megbénította nyelvét. Ő az ünnepelt — sze
gény, gazdagnak vélt leány — koldus. 0  a 
ki azt hitte, hogy tizezreket teend ki hozo
mánya, most kénytelen magát eladni egy 
vén bárónak pénzért, rangért, becsületért! . .  .

A tanácsosné a hallgatást beleegyezés
nek vette, s az előbbi okoskodó hangulatból 
ábrándozva igyekezvén átcsapni, nagyot 
sóhajtott.

— Ha meggondolja az ember — mondá 
— hogy a mai világban azok, kik szerelem
ből mennek férjhez, idővel mind boldogta
lanokká lesznek, úgy okosabb e tekintetben 
is az ész szavára hallgatni. „Szív , eszeden 
légy!" (Tompa M. mondása) ez volt az én 
jelszavam, mikor férjhez mentem s ez most 
is elvem. Mint előbb mondtam, nem szerettem 
atyádat, mikor elvett, de a házas élet, az 
együttlét, a megszokás később meghozta a 
szerelmet is. Mig, nézd csak, Blanca nénid 
rajongott férjéért és most — udvarokat 
magának. — A szerelem — s a tanácsosné 
e szónál lesiité szemeit s színlelt zavarral 
babrált a szék rojtjai között — a szerelem 
édes Maczám, — mint minden más földi 
dolog — múlandó. Nagyon sokszor már a 
méreg hetekkel tova száll, mert hisz utó
végre a férj nem ülhet mindig otthon neje 
mellett, a hivatal, a klub, a társaság ször
nyen igénybe veszi, sa  szegény nő, ki egész 
más reményeket táplált a házas életre vo
natkozólag — először sirdogálni kezd, majd 
megnyugszik sorsában, utóvégre pedig szó 
rakozást keresés talál — udvarlói körében. 
És ki venné ezt tőle rossz néven ? . . .

Légy tehát meggyőződve, hogy nem 
csak a család érdeke, de a te szavad is azt 
kivánja, hogy a bárónak nyújtsd kezedet, 
Laczit — jobb lesz — ha egészen elfeleded, 
mert ö szegény fiú, te még szegényebb vagy, '

szerelemből pedig nem lehet meg élni. N09, 
mit szóljunk, édes, a bárónak ?

— Határozott választ csak holnap ad
hatok, most nem érzem magamat képesnek 
a szilárd elhatározásra.

— Addig is ? Remélhet ?
— Talán ! szólt remegve Margit s tá 

vozott.
A tanácsosné meg volt magával elégedve.
A színlelés, a taktika kitűnő volt, s a 

kis makacs — úgy látszik, — meghajolt. 
Már komolyan félt, hogy ez az önfejű gyer
mek még megtalálná hiusitani minden rémé 
nyét s ime most bizton hiheti azok betelje 
sütését s ő egy arisztokrata nemzedéknek 
lesz ős anyja . . .

Az igaz, hogy a báró egész eladósodott, 
de végre is csak báró; a tanácsos majd 
szerez neki valami hivatalt, aztán meg elég 
szép a Margit hozománya, jut is abból — I 
marad is. A legtöbb az, hogy van név, rang, 
czim — a többi mellékes. S a tanácsosné 
benső teljes megelégedésének, mintegy külső 
jelentkezésekép — elaludt, s álmodott az 
arisztokracziáról.

II.
A budoirban félhomály dereng.
Margit pongyolában a nagy tükör előtt 

áll és nézi magát némán, hosszan.
Szép, nagyon szép.
Mint valami angyal, úgy áll ott, a 

függő éjjeli lámpa, s mintegy glóriával 
látszik körülvenni az istennői alakot.

— Szép vagy, szép — suttogja önma
gában — és mégis örök boldogtalanságra 
kárhoztatva . . .

Kezeibe temeti arczát és ledől a kere- 
vetre.

Hát ilyen a világ, hát ez az a szép 
jövő, az a boldog élet melyet annyiszor és 
oly sokfélekép megálmodott a neveidében ? 
(), a ki magát gazdagnak, dúsnak hitte — 
földhöz ragadt koldus ? Koldus, kinek örül

nie kell, ha valaki megveszi a szépségét ? 
. . . És a szerelem — s kéjes remegés futja 
át tagjait — és a szerelem se volna örök, 
boldogító ? . . . Az nem lehet, az nem lehet, 
az nem igaz ! Hisz ő is szeret! Mint minden 
fiatal leány megszerette azt az ifjút, kivel 
először összehozta a sors, megszerette szive 
első, szűzi szerelmével . . . s viszont szeret
tetik.

Maga elé képzeli Laczit, látja szép, 
magas homlokát, szabályos, nemes vonalait, 
délezeg alakját, s hallani véli, midőn saját 
szerzeményű dalait, ábrándjait játsza zongo* 
rán művészi ihletséggel . . . majd feltűnik 
előtte a báró kopasz fejével, blazirt fénytelen 
szemeivel s mintha álomból riadna, felkiált: 
Nem és ezerszer nem 1

De eszébe jutnak anyjának szavai, 
eszébe ju t ősz atyja . . . elgondolja, mit 
beszélt neki anyja a szerelemből kötött 
házasságokról. Szinte látja Laczit, mint 
hűtlen, a klubban, társasádokban dőzsölő, 
mulató férjet . . . Azután meg a szegényes, 
egyszerű, egyhangú életmódra gondol ellen
tétben a pompával, fénynyel gazdagsággal. 
Felugrik, oda áll a tükör elé, végignéz 
magán : Szép vagy, szép — suttogja — arra 
hivatva, hogy uralkodjál, tündökölj; arra 
való, hogy hódíts, hódolatokat fogadj s hogy 
lábaid előtt térdelve imádjanak, mint 
Istent! . . .

„Szív ! eszeden légy 1“ — lesz hát az 
én jelszavam i s : báróné leszek!

A tanácsosné jó talajba vetett !
n i .

Pálya mérve. Csengetnek, a versenyzők 
megindulnak. Van dolga a totalizatörnek. 
A báró „futtat 1*

Ő maga jegyesével és a tanácsosnéval 
egy páholyból nézi a versenyt, Margit büsz
kén tekint szét, felvette a hasznot, győzni 
akar, senki se sejtse, hogy boldogtalan.

— Ah, Váradi Margit és vőlegénye, a
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gondoskodni, melyből azon tagtársak, kik 
időközben elszegényedvén, évi járulékaikat 
a magukéból nem űzethetik, ebbeli fizetésük 
teljesítésében segélyeztetnének mindaddig, 
mig esetleg nyugdíjigényük érvénybe lép. 
— A vagyonosabb iparosok ellenben nagyobb 
törzsdijak fizetése által bármily magas ösz- 
szegig terjedő járandóságot biztosíthatnak 
maguknak akár elhalálozásuk, akár baleset, 
akár elaggásuk esetére.

Kiemelkedő előny még az is, hogy az 
iparosok egész 55 éves korukig beléphetnek 
a szövetségbe. Természetes ugyan, hogy a 
fiatal belépők nagyobb járandóságot nyer
hetnek elhalálozásuk esetén, mivelhogy el
halálozásuk valószínűsége csekélyebb lévén, 
valószínű az is, hogy hosszabb ideig fogják 
az évi járulékaikat fizetni. Mindazonáltal a 
fiatalabbaknak szintén érdekében áll minél 
előbb csatlakozni, mivel ez esetben azon 
kilátással bírnak, hogy a fizetési idő maximuma 
(25 év) előbb letelvén, az általuk nyerhető 
nyugdíjt előbb és hosszabb ideig húzhatják.

Ezek alapján azon reményben élünk, 
hogy hazai iparosaink mind tömegesebben 
és már kezdetben mindenesetre elegendő 
számmal fognak csatlakozni ahhoz, hogy 
segély- és nyugdíjszövetségünk mielőbb létre 
jöjjön. Ehhez ugyanis legalább 1000 részt
vevő szükséges, mely szám, mihelyt jegyezve 
lesz, a szövetség megkezdheti működését.

Különösen az ipartestületeknek, ipar 
társulatoknak hivatása ez irányban buzdi- 
tólag hatni. — Egyébiránt a tervezet szerint 
az ipartestületek ebbeli fáradozása a testű 
letekre nézve közvetlen előnyökkel is jár, 
a mennyiben a testületek az általuk meg 
nyert tagoknak jutó tökejárandóság után 
1® 0-ot húznak, melyet tetszés szerint az ez 
ügygyei foglalkozó hivatalnokok díjazására 
fordíthatnak, úgyszintén az évnegyedenkint 
beszedett díjak után 2% ot, mely h isonló 
czélra szolgál.

Az ügy valóban megérdemli, hogy. 
mint az iparosság egyik elsőrendű, országos 
ügye, most már kibontakozzék az elötanács 
kozások stádiumából és gyors megvalósulása 
által hirdesse a magyar iparos osztály oly 
sokszor érvényesült közszellemének életre 
valóságát.

* *

Jelen felhívásunk kapcsán megküldjük 
az érdekelt hazai iparos szaktesteteknek 
a csatlakozási nyilatkozatokat terjesztés 
végett. A kitöltött nyilatkozatok lehetőleg 
ez év végéig lesznek a Magyar-Franczia 
biztosító-társaság szövetségi ügyosztályához 
oly czélból beküldendők, hogy ez utóbbi 
1888. év elején a szövetséget életbe léptet
hesse. A megállapodásokhoz képest az ügy 
kezelés az ipartestületek alulirt központi 
bizottságának felügyelete alá helyeztetik, 
úgy hogy az összes szervezési munkálatokba 
alulirt elnökség közvetlenül befoly.

A csatlakozási nyilatkozat beszolgál
tatása alkalmával minden egyszeres (8 frt) 
tagdíj után egyszer mindenkorra fizetendő 
1 frt felvételi díjról az illető szaktestület 
ideiglenes nyugtát állít ki.

Budapesten a belépési nyilatkozatok 
közvetlenül a központi ügyvivőségnéI is be
nyújthatók (Magyar Franczia biztató-társa
ság, V., Fürdő.utcza), mr';  esetben tehát a 
testületi vagy egv1 iáttaraozás elesik.

Az első negyedévi díj a központi ügy- 
vivőség ál*ai kiállítandó tagsági igazol vány 
kézbesítése alkalmával lesz kifizetendő. A 
további díjrészletek beszedéséről szintén az 
illetékes szaktestület (Budapesten esetleg a 
központi ügyvivőség) gondoskodik.

A szövetség által biztosított jogok 
élvezete a tagsági igazolvány kézbesítésének 
napján veszi kezdetét.

Kelt Budapesten az orsz. ipartestületi 
gyűlés központi bizottságának 1887. növöm 
bér hó 27-éu tartott teljes üléséből:

Gelléri Mór jegyző. Mudrony Soma 
alelnök. Kreutzer Balázs alelnök. Ráth 
Károly elnök. Döntő István (Szabadka), 
Berecz József (Detta). Török György (Buda 
pest), Devecis Gyula (Budapest), Farkas 
József (X. Kőrös), Dorn Jakab (Temesvár)

báró ! — szól meglepetve egy oldalpáholy- 
ban Csengey Jenny, Margit egyik volt ta 
nulótársa barátnőjéhez.

— Hol?
— Ott a középpáholyban. Most ránk 

néz, intsünk vissza neki.
— Ha gratulálok a „boldog" eljegyzés

hez ! Ha gazdagabb és szebb bárót nem 
foghattak . . .

— Pedig hát Margit hozományán lehe
tett volna . . .

— Endrey László nem kellett, pedig 
az többet ér, csinos, tehetséges fiatal ember, 
azután meg hírneves zeneszerző is.

— Igazán sajnálom.
— Hja, nincs benne race.nem aristokrata.
— Apropos! Endrey László ! Tudod a 

legújabb zeneirodalmi újdonságot ?
— Tudtommal nem jelent meg semmi 

mostaniban.
— Csalódol: „Margit csárdás, souper" 

Endrey tői.
— Ne mondd ?
— Lelkemre! Én, kérlek a megyebál 

rendező bizottságának egy tagjátót hallót 
tam . . .

— Talán felvették a tánezrendbe?
— Eltaláltad !
— Kitűnő. Szegény Endrey, kár hogy 

úgy bolondul, Margit nem érdemli meg.
— Azt hallottam, hogy az anyja be 

szélte rá.
— „Könnyű Katát tánezba vinni!“ - 

Már a neveidében is volt benne valami a 
gőgből. Én csak Endreyt sajnálom.

— Én Margitot!
Margit sehogy sem találta helyét a 

páholyban. A báró üres fecsegései nem ér
dekelték, sőt untatták, fárasztották. Tudta, 
élezte, hogy róla beszél az a két leány ott, 
mintha hallotta volna, hogy sajnálkoznak,
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Dobozy János (Mezöberény) Holló József 
(Félegyháza) párközy Károly (Monor) Wag
ner Károly (Budapest), Marsai János 
vas), Mészáros János (N.-Kikinda) Walser 
Jakab (Budapest), Hantsovszky József (Bpest) 
Javorniczky József (Újpest) ipartestületi 
elnökök, mint közp. bizottsági tagok.

A párbajkérdés megoldásához.
A párbajnak nevezett ostobaságok 

egyike azon emberi eltévelyedéseknek, a 
melyek kiirtásán a legjobb elmék és a leg
nemesebb szivek hiában erőlködtek.

A mig a küzdelem azon irányban 
folyik, hogy a megtörtént párbajokat minő 
büntetés kövesse, — addig meddő fog ma
radni, mert az, a ki bátorságból, haragból, 
hiúságból vagy daczból kiállt a golyó elé 
az nem tél a szelíd államfogháztól sem.

A mig arról fogunk vezérczikkezni, 
hogy a párbaj ostobaság, küzdelmünk meddő 
fog maradni.

Mert a párbajt ez oldalról még a leg
erősebb fegyver — a gúny sem bírta meg
sebezni.

A franczia rémuralom idejében egy 
hires vagy inkább hirhedett vívó bódét 
nyitott a párisi országúton és kihirdette, 
hogy megvív mindenkivel, a kinek a „hegy
párt" valamely tagjával baja van.

És ez elégtétel „nyújtás" — mert nem 
is „adás" — ilyetén módja elöl ki sem 
lehetett térni, mert az ipse azt, a ki nem 
akarta öt helyettesnek elfogadni, — egy 
szerűen provokálta és kész volt az „affaire!"

De ilyen és még különb absurduraok 
sem voltak, mint látjuk, Képesek, ezt az 
absnrdnmot ed absurdum vezetni.

A mit érvben fel lehetett hozni a pár
baj ésszerűtlenségét illetőleg, az mind el 
volt már mondva, Írva.

Drákói törvények hatnának, de csak 
hosszú idő múlva, mert igen soká tartana, 
a mig a sok fegyházra Ítélt, ember példája 
arra tanitaná a ficsurakat, hogy ne hágja
nak oly gyakran egymás tyúkszemeire.

Angliában a szigorú törvények, a 
melyek a párbajban történt emberölést úgy 
büntetik, mint más közönséges gyilkosságot, 
elérték azt, hogy a párbajok megszűntek
— az országban, de a kiknek bajuk van. 
átkelnek a csatornán és Belgiumban vívnak 
meg.

Emellett az angolok értelmisége is 
nagyban hozzájárult ahhoz, hogy kivesszen 
az az előítélet.

Nálunk hiába indítványoznék azt, hogy 
kövessük a külföldi törvényhozások példáját, 
mert a métely nagyon Í9 el van harapózva 
és a szigorú törvény 9em akadályozza meg 
az elszánt és elkeseredett embert abban, 
hógy — különösen a mi társadalmi fogal
maink közepette — minden áron elégtételt 
keressen és szerezzen.

Nem bírjuk a párbajt elölről leülni.
A becsületbiróság is oly intézmény 

lenne, a mely mögé csak azt engednék 
menekülni, a ki legalább egy párbajjal 
megfizette a belépti dijat és bebizonyította, 
hogy nem gyáva.

Mert ezzel szemben minden érvelés 
meddő.

A mig az, a ki elvből tagadná meg i 
az elégtételt, ugyanabba a kategóriába ke
veredik, a melyben a gyávák vannak.

Tehát kerüljük meg a párbajt és tegyük 
lehetetlenné !

Indítványom ez :
A sértett és kihívott felek nem hall

gathatnak a törvény szavára, a mig az 
állítólag ellenkezik a becsületével.

De a segédek igen.
A segédeket nem kötelezi a megsértett 

becsület arra. hogy a törvényt megsértsék. 
A segédek megtagadhatják önérzetük csor
bítása nélkül a sekundálást, ha arra fegy 
házbüntetés van kimondva.

És nem is lenne igazságtalanság, hogy
— egyelőre — csekélyebb büntetés érje a I 
párbaj vívót, mint a segédet, mert a vívóra [

nézve van enyhítő körülmény az — állító- 
lag — megsértett becsületben, még a segédre 
nincs.

Ugyanez áll az orvosokra.
Ők tudomással birnak egy büntetendő 

cselekmény előkészületeiről, melynek föl
jelentése kötelességükké tehető, és ezen kö
telességük megszegése indokolja a büntetést, 
a melyet egyszerűen a btk. 299. § a alapján 
általánosítani kellene.

Kimondandó, hogy a btk. II. rész XIX. 
fejezetének azon §§-ai, melyek a segédek, 
tanúk és orvosokra vonatkoznak, érvényte
lenek és helyettük egy uj § azt állapítja 
meg, hogy :

„a párbajtvivó felek kivételével, min
denki, a ki a párviadalnak mint segéd, 
tanú, vagy orvos részese, a párviadal ki
meneteléhez képest mint : . irészes a szán
dékos emberölés, illetőleg súlyos testi sértés 
bűntettére szabott büntetés alá esik.“

Tehát fegvház vagy börtön !
Szeretném aztán lé ni, hogy ki megy 

el segédnek, és szeretném látni, hogy kik 
mennek el segédek s orvosok nélkül a zöld 
erdőbe egyedül egymásra lövöldözni ?

I)r. Pataj Sándor.

Az osztrák-magyar Lank giro-forgal- 
mára vonatkozó határozmányok.

1. Az Osztrák-magyar bank giro-for- 
galma az alábbi határozmányok értelmében 
1888. évi január hő 2 án nyílik meg a bank 
bécsi és budapesti főintézeteinél és Arad, 
Biclitz, Bozen, Brassó, Brünn, Budweis, 
Czernowitz, Debreczen, Eger, Eszék, Fiume, 
Grácz, Győr, Innsbruck, Kassa, Klagenfurt, 
Kolin, Kolozsvár, Königgratz, Krakkó, Lai 
bach, Lemberg, Lincz, Nagy-Kanizsa, Nagy
szeben, Nagyvárad, Olmütz, PÓCS, Pilsen, 
Pozsony, Prága, Reichenberg, Salzburg, 
Sopron, Spalato, Stanislau, Szeged, Tarno 
pol, Tarnów. Temesvár, Teplitz, Trieszt, 
Troppau, Warnsdorf, és Zágrábban fennálló 
fiókintézeteinél.

2. A bankintézetek, t. i. a főintézetek 
és fiókintézetek (de néma bankmellékhelyek) 
úgy tényleg, mint elszámolás utján befolyó 
pénzeket a giro forgalomban jóváírás végett 
(6, 7. és 9. D. pont) átvesznek, a számla- 
tulajdonosok számlájára közvetlenül vagy 
pedig átutalás utján közvetve (10. és 11. 
ponti fizetéseket teljesítenek és részükre 
váltók utalványok, stb. beszedését eszközük 
(9. pont).

3. A ki az Osztrák-magyar bank gi:o- 
forgalmában résztvenni kíván, számlanyitás 
iránti ajánlatát írásban azon bankintézetuez 
intézze, melynek kerületében rendes lakhely- 
lyel bir.

4 Ha az ajánlat elfogadtatik, ajánlat
tevő a jelen határozmányok egy lenyoma
tának aláírása (név vagy ezég-jegyzés) által 
azok elfogadását kijelenti, mely nyilatkoza
tot az aláírásnak előzetes közjegyzői vagy 
bírói hitelesítése után a bankintézetnél kell 
benyújtani. A hitelesítés elmaradhat, ha az 
ajánlattevő az aláírást magánál a bankinté 
zetnél személyesen eszközli, mely esetben 
a személyazonosság esetleg tanuk által 
igazolandó. A számla nyugtatása előtt a szám
latulajdonos készpénzben lefizeti a közte és 
a bankintézet között egyetértölog megálla
pított , állandóan fentartandó követelési 
összeget (Ifi. pont). Azon egyéb személyek 
aláírásai, kik mint társ tagok, ezégvezetők 
vagy másként a számlatulajdonos nevének 
vagy ezégének jegyzésére jogositvák, a 
bankintézettel ugyancsak hiteles alakban 
közlendők vagy személyesen eszközlendők. 
Meghatalmazottak számára a bank által e 
czélra rendelkezésre bocsátott űrlapokon 
hitelesített meghatalmazások nyújtandók be. 
A bankkal közölt minden aláirás és meg 
hatalmazna mindaddig érvényben marad, 
mig azok megszűntéről a számlát vezető 
bankintézet levéüleg nem értesittetett.

5. A készpénz követelés befizetése után 
(4. pont) a számlatulajdonos a kellő nyom 
tatványokon kívül egy ellenkönyvet kap, a 
melybe minden általa vagy részére kész

hogy gúnyolódnak felette, s ez kimond
hatatlanul hoszantá. 0  rajta ne sajnálkozzék 
senki, őt ne merje gúnyolni ez a világ . . . 
de itt eszébe jutott, hogy künn harezban áll 
„e világgal," azzal a világgal , melyet 
anyjától tanult ismerni, azzal a világgal, 
melyben nincs igaz szerelem, nincs hűség, 
boldogság, s a melyben csak az arisztok- 
raczia numerái . . . Jól van sajnálkozzatok, 
gúnyolódjatok — én mosolygok.

S mosolygott.
Olyan jól esett elhitetni szivével, hogy 

nem önmagát, hanem e „világot" neveti.
— Gratulálok, báró! Lovai kitünően 

futottak! — szólt pajzánul s a „világ" 
bámulta s elhitte, hogy — boldog.

IV.
A szünórának vége.
A soupér első ütemei felhangzanak, a 

tánezterem felé igyekszik mindenki.
— A „Margit csárdás!" A legújabb 

souper ! — hangzik innen is onnan is.
— Vájjon kivel tánczolja majd Várady 

Margit ? —
— Kérdezik a kiváncsiak.
— Ah, a szerzővel, a szerzővel ^ — 

hangzik minden oldalról a csodálkozás hangján.
— És a báró ?
— Nem tánczol, köszvényes.
És az ifjú párt mindig többen és többen

állják körül, egész kordont húznak a tán- 
czolók köré.

De azok senkivel sem törődve járják a 
lassút remegősen, rezgősen, majd frissest 
kopogósán, szilajul s mindig szilajabbul

Valami kimondhatatlan érzet zsibbasztja 
Margit tagjait, szinte elkábulva, nem lát, 
nem hall semmit, feledve a báró, feledve 
a harcz . . . minden feledve . . . minden 
. . . Laczi meg szinte elszédül, mikor bele
tekint azoknak a szemeknek tenge lyébe,

szinte heleőrül, mikor átkarolja azt a kar 
esu derekat . . . Haj ! mért, hogy nem lehet 
övé ez a leány ! . . .

S azok a „fekete gyerekek" mintha vele 
éreznének, húzzák, szilajahban. keservesebben 
. . . Az ütemek egymásra olvadnak, a tánez 
lázas, őrületesebb és őrületesebb lesz . 
már ott járják a czigányok előtt . . . három 
a tái.cz mind halálig ! Ha meghalok, azt se 
bánom \ . . .  s igy megy ez majd két óráig 
szakadatlanul, szünet nélkül . .

Végre véget ér. Laczi ujrázni akar, de 
megdöbbenve tekint tánezosnőjére, halvány 
az, mint a — fal.

— Mi lelte Margit Nagysád ?
Nem szól, csak karjaiba rogy eszmé 

letlenül.
— Félre, félre ! Helyet ! Vizet ! — 

kiáltá Laczi s utána számos hang.
Nem használ semmi!
Orvos! Nincs itt egy orvos ?
Urvo9 akad tiz is, de mindegyiknek 

véleménye egy — a szive megszakadt.
S a holttestet kiviszik a bálteremből.
Szép halála volt. A gázcsil’árok fényé 

ben úszó bálterem volt a halónak szobája, 
a souper akkordjai a halotti zenéje, s ked
vesének karja, a párnája.

A temetése is szép volt. A megtört atyát 
a zokogó Laczi vezette. A tanácsosné el
utazott, mert „néki sírnia kellett volna,már 
pedig ö a sirástól migrainet. szokott kapni.“

A báró egy szép koszorút küldött a 
koporsóra, ő maga el nem jöhetett, a kösz- 
vény bántotta.

Az idegenek megsiratták.
Sz ív ! hol van a te eszed? Elvette egy 

souper csárdás! . . .

pénzben vagy elszámolás utján befolyó 
összeg a giro pénztár (bankintézet) két 
ezégjegyzö hivatalnokának clisuiervénye 
mellett bejegyeztetik. Egyéb elismervénye- 
ket a bank nem ád, a mint egyáltalában 
a 14. pontban jelzett eset kivételével a búnk 
a giro forgalomban a giro-felekkel levelezés
be nem lép. , . . .

6. Készpénz befizetések, a számlát ve
zető bankintézetnél fizetendő checkek és 
váltók, épen úgy mint oly összegek, melyek 
váltók leszámítolásából vagy értékpapírokra 
adott kölcsönökből a számlatula jdonos javára 
befolynak, aznnnal a giro számla javára 
iratnak.

7. A számi átvezető bankintézetnél 
_zámlatulajdonosok javára készpénzbefizeté
sek bárki által teljesíthetők.

Készpénzfizetések oly személyektől, kik 
magok giro számlával nem birnak, külső 
számlatulajdonos számláján való jóváírás 

•gett elfogadtatnak ugyan,de csak legalább 
50 frtnyi összegben a baukutalvanyokra 
nézve érvényes dij iránt (ll4 ezertőli,  ̂lega 
lább 5 krajezár); váltók leszámítolásából 
eredő összegek azonban, melyekből a bank
nak legalább harmincz napi kamatnyeresége 
jut, ugyanazoktól díjtalanul fogadtatnak el 
átutalás vég»tt.

8. A befizetések bankjegyekben, ál lám - 
jegyekben és osztrák értékű törvényes ezüst 
pénzben teljesithetők.

A giro felek gyorsabb kiszolgálása ér
dekében ajánltatik, ” miszerint azok a kész- 
pénzbeli fizetéseket nagy tételekben (1000 
és 100 frtos bankjegyekben, 50 forintos 
államjegy kben), az ezüst fizetéseket pedig 
rendszeres, lepecsételt csouióczédiilákkal el
látott tételekben teljesítsék. Oly bankintéze
teknél, hol az érczpéuzforgalom és bank- 
jegykicserélés czéljaira külön pénztárak lé
teznek, ezüst pénzből vagy bankjegyekből 
álló nagyobb összegek ezen pénztáraknál 
befizetendök és az utóbbiaktól kapott eüs* 

nyék a grio pénztárnál jóváírás végett 
benyújtandók.

Ha nagyobb összegeknek giro számlára 
való befizetése 5 forintos vagy 1 forintos 
államjegyekben szándékoitatnék, akkor a 
bankintézetek jogosítva vannak a letevőt 
arra felszólítani, hogy ezek helyett előbb 
az arra hivatott állampénztáraknál 50 frtos 
ál lám jegyeket váltson.

A bankintézet a számlatulajdonosok
tól átvesz : checkeket, váltókat, utalványo 
kát, hitelleveleket (Accrcditive) és számlá
kat a bizományi beszedési üzletre nézve 
érvényes feltételek mellett, a következő 
változtatásokkal:

A. A beszedési papírok, melyeknek 
osztrák értékre kell szólniok, a megfelelő 
jegyzékekkel és az ellenkönyvvel együtt, 
melyben a papírok átvétele elismertetik, 
nyújtandók be.

B. A benyújtás helyén fizetendő besze 
dési papitok nyugtázva (nem forgatva), a 
külső bankpiaczokon fizetendők pedig üres 
forgatmány nyal ellátva nyújtandók be.

C. A beszedés teljesítéséért a bank a 
számlatulajdonosoknak dij fejében az alábbi 
tételeket számítja fe l:

a) ha a beszedendő papirok magánál a 
bankintézetnél vagy vele (a bécsi 
„Saldiruugs Véréin" útján) rendes 
elszámolási viszonyban álló bankház 
nál fizetendők és ha külön jegyzékekkel 
nyujtatnak be, a bank dijat nem 
számit;

b) egyéb, a benyújtás helyén vagy pedig 
külső bankintézet helyén fizetendő 
papírokért dij fejében 1|4 ezertőlit, 
darabonként legalább 20 krajezárt
a rendes */, ezertöü, darabonként 

:<\:;:»lább 30 krajezárnyi díj helyett)
c) ba i '{mellékhelyeken fizetendő papí

rokért 1 s száztólit, darabonként leg
alább 50 krajezárt (a rendes */4 
száztóü. darabonként legalább fiO 
kraje/árnyi dij helyett);

d) fizetetb nül maradt, bankpiaczokrn 
szóló papírokért darabonként 20 
krajezár, bankmellékhelyekre szóló
kért darabonként 50 krajezár, bank
piaczokon fizetendő elfogadványok 
beszerzéséért darabonként 20krajezár, 
bankmellékhelyeken fizetendőkért pe
dig darabonként 50 krajezár díj 
fizetendő;

e) külvárosokban (lásd a függelék 1. 
jegyzetét) fizetendő váltókért az 
egyéb illetéken kívül darabonként 
50 krajezárnyi távolsági illeték szá- 
mittatik.

D. A beszedés utján befolyt ösézegek 
nem szolgáltatnak ki Készpénzben, hanem a 
benyújtás helyén fizetendő papírokból be
folyt összegek rendszerint még a beszedés 
napján, a külső bankpiaczokon fizetendőkből 
befolyt összegek pedig az értesítés vétele 
után a benyújtó számlájának javára köny- 
veltetnek el.

E. Fizetetlenül maradt papirok a be
mutatandó ellenkönyvben történt leírás után 
a számlatulajvonosnak kiszolgáltatnak.

A ben nyújt ás helyén fizetendő váltók 
óvatolását a bank nem eszközölteti, mely 
tekintetben minden felelősséget magától 
elhárít.

10. Minden számlatulajdonos köteles 
elfogadványait a számlát vezető bankinté
zethez vagy ezzel rendes elszámolási össze
köttetésben álló bankházhoz fizetésre utal
ványozni és idejekorán bejelenteni. Minden 
kankintézetnél, melynél ily elszámolási for
galom létezik, az ebben résztvevő bankházak 
jeggzéke megtekintketö. A számtulajdonos 
azonkívül nála telepitett váltókat idejekoráni 
értesítés után a giro-pénztár (bankintézet) 
által beváltathat. A bank birtokában levő 
oly váltók, melyek sem ő nála, sem pedig 
ezen bankházak valamelyikénél fizetésre 
utalványozva nincsenek, avagy idejekorán be 
nem jelentettek, készpénzben fizetendők.

Beváltott papirok a számlatulajdonos
nak elismervény iránt kiszolgáltatnak. A 
bank ily beváltott papíroknak őrzéséért

11. Követeléséről a számlatulajdonos 
tetszésszerinti részösszegekben mindenkor 
rendelkezhetik, a 10. pontban említett eset 
kivételével azonban csupán a bank által 
szolgáltatott űrlapokon kiállított checkek 
utján. Más alakban kiállított rendelkezés 
nem honoráltatik. Ajánlatos a checkeket 
kiadatásuk előtt a czégbélyeggel ellátni.

(Folyt, köv.)

A pécsi l.jreskedelmi és iparkamarának 
deczember 30 ki közgyűléséből.

Ráth Matyá- kamarai elnök jelenti, 
miszerint a vasúti szállítási többletek vissza 
nem térítése ügyében a közmunka és közle
kedésügyi m. kir. minisztériumhoz intézett 
felterjesztésre a hazai vasúti igazgatói érte
kezlet által adott azon vélemény, mely 
szerint a kamara állításai alaptalan gyanú
sítást képeznek, arra indította a kamarai 
elnökséget, hogy a felterjesztésében csak 
általánosságban és kíméletesen kifejezett 
panaszait s illetve állításait a minisz
térium előtt okmányokkal beigazolja. E 
czélból pécsi üzletemberektől benyújtott 
mintegy 300 drb olyan okmány, melyekből 
nemcsak az említett kamarai felterjesztésben 
foglalt vádak alapossága, hanem a vasutak
nál dívó sok más visszásság is tűnnek ki.

Előterjesztetett a belügyi m. kir. ini 
niszterium leirata, mely szerint Dombóvár 
községnek nem törvényszabta úton és módon 
keletkezett s a fennálló törvényekkel és 
rendeletekkel ellenkező rendelkezéseket tar
talmazó vásári szabályicndelete a kamara 
kérelme folytán hatály »n kívül helyeztetett. 
A kamarának 1888. évi költségelőirányzatát 
a földm.- ipar- és keresk. m. kir. minisztérium 
6300 írtban a kamarai illetékkivetési kulcsot 
pedig 2° 0 bán állapította meg.

Baranya megye alispánt hivatalának 
megkeresvénye folytán kijelenti a kamara, 
miszerint az ipartörvény 50. §-át módosító 
1887. évi XV11I. t. ez. 1. § a rendelkezésé
nek (hogy hetivásárokon idegen iparosok is 
árusíthassanak) Baranyamegyében való al
kalmazása sem kívánatos, sem szükséges. A 
hetivásártartó nagyobb községek maguk is 
ellene vannak a mondott intézkedésnek s 
azt csak a kissebb községek kívánják, melyek 
az idegen iparosok hetivásárlátogatásából 
vásári helypénz jövedelmük szaporodását 
remélik. Az 1887. évi XV11I. t. ez. alapján 
a mézeskalácsosoknok azonban megengedő- 
nek javasolja a kamara azt, hogy azok a 
hetivásárokon a mézessütemények mellett 
viaszárúket Í9 adhassanak el, mert a viasz
árúk készítése és árusítása integráns részét 
képezi a mézesbábos iparnak.

Somogymegye több községének a mar
hahús mérésnek az ipartörvény 53. § a alap* 
jún olyatén korlátozása iránt való kérelme 
ellen mely szerint a meghatározott, zárt 
9zárau mészárosok mindaddig 30 krérfe tar 
toznak marhahús klg -ját mérni, még a 
mai háuak ára legalább is lO°0-kal emelke
dik — nincs a kamarának kifogása.

A  k a m a r a  a « 1 8 7 f l.  é v i  X X A V i i .  t .  
ez. £'48. §-a alapján birói feloszlatását fogja 
kérni az országos kereszrény önsegélgző és 
fogyasztási szövetkezet azon a pécsi kamara 
területén levő fiókjainak, melyek az 1875. 
é 'i  XXXVII. t. ez. 223. £ a ellenére nem 
szövetkezeti tagoknak is árúsitván fogyasz
tás’ czikkeket, az imént említett §-ban meg
jelöltektől elütő czélokra terjesztik ki 
működésűket.

Eizer János pécsi kereskedő meggyő
zően indokolt javaslata folytán elhatározta 
a kamara, hogy egy mellékvámhivatalnak 
Pécsett mint a Dunántúlnak legnagyobb 
forgalmú városában való felállítása érdeké
ben illetékes helyeken lépéseket fog tenni. 
Tauszig Zsigmondnak az áruforgalmi sta
tisztika készítése czéljából elrendel árúnyi
latkozatok megszüntetése czéljából a kor
mányhoz intézendő felterjesztés iránt való 
kérelmét elvetette a kamara, mert a Magyar- 
ország áruforgalmi adatainak gyűjtését, elte
kintve sok más javalló indokokból, csupán 
közgazdaság politikai szempontból is nagyon 
szükségesnek tartja.

Ugyancsak a Pécset érintő vasutak 
menetrendének megváltóztatása ügyében a 
kamarához intézett beadványa folytán 
utasittatott az elnökség a kellő lépések 
megtétele előtt a szükséges adatokat be
szerezni. A kamara által a mágocsi állami 
agyagipariskolánál egy ifjú kiképeztetésére 
alapított évi 140 frtos ösztöndíj 3 évre 
Horváth Viktor kaposvári ifjúnak adomá
nyoztatok

A napi rend tárgyainak elintézése 
után Ráth Mátyás kamarai elnök a követ
kező beszédet intézte a kamara képviselői
hez :

A mai közülés mint a jelen évben az 
utolsó, hasonlóan egy mértföldrautatóhoz 
arra indít, hogy szives engedelmükkel a 
megtett útra, vagyis a kamara aegise alatt 
a folyó évben kifejtett tevékenységünkre 
egy rövid visszapillantást vessek.

Teszem azt kétféle szempontból, egy 
részt, hogy egy egységes, öszletes képben 
szem elé állítva egy évi tevékenységünk 
eredményét, a közügyekért való fáradozást 
legszebben jutalmazó öntudatot bennünk 
felkeltsen, másrészt hogy ezáltal felbuzdulva 
megújuló erővel és lelkesedéssel fogjunk az 
uj évben kifejtendő munkálkodáshoz. Mun
kálkodásunk iránya s az általunk felölelt 
ügykörről ülési jegyzőkönyveink kimerítő 
és részletes tájékozást nyújtanak s hu 
bizonyítványt adnak arról, hogy a ka
mara ez évben — és nagy részben uj ele
mekkel — hivatása magaslatán állott s * 
magas kormánynyal és közhatóságokkal 
ézemben hivatásának megfelelően igénybe 
vehető, megbízható, ügybuzgó hivatalos or
gánum a kereskedő és iparvilággal szemben 
pedig készséges, lelkiismeretes érdekképvi
selő volt. . .

A kamara ez évi működésében min 
kimagasló momentumról a kamarának.............................J  n v n i i u n  B l i u a ^ a s i u  U I U I I I C I H U I I I U H  f* ----- -- ,  ,|

bárom napon fúl szavatosságot nem vállal, törvény értelmében való újjá alakulásán*
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kell megemlékeznem, mint a mely két szem
pontból bír ránk nézve különös érdekkel.

Ugyanis a kamara tevékenységét egy 
jó ideig kizárólag s később túlnyomóan az 
ujjáalakulási munkálatok vették igénybe, 
mi a más irányú tevékenységet tetemesen 
korláti zta, innen van hogy ez évben csak 6 
közüles tartathatott; de másrészt annál t'é 
nyesebb eredmény éretett el, a mennyiben a 
pécsi kamata mandátuma 4 más kamaráéval 
0gy időben járván le, a pécsi kamara már 
t. é, május hóban megalakult s első közülé 
*ét már junius hóban meg is tarthatta, mig 
x többi kamarák csak az év vége télé 
alakultak újra, egyik másik pedig máig sem 
alakult meg.

Ezen örvendetes eredmény annak tu
lajdonítható, hogy a kamarai iroda nem
csak a szabályszerűen ráutalt, hanem a 
kamarai újjáalakítást illetőleg a közigazga
tási hatóságok által elvégzendő írásbeli 
teendődet is a teljes erőfeszítéssel elérhető 
gyorsasággal elvégezte.

Egy másik kimagasló momentum a
kamara- és a baranyamegyei gazd. egyesület 
által 1888 bán Pécsett rendezendő általános 
nű-, ipar i termény- és állatkiállitás, mely- 
lyel a kamara ez által, hogy annak szer
zése  és rendezésében valamennyi tagja 
,;3 irodájának intéző közreműködésével részt 
VC3Z — maradandó érdemet szerez majd
magának.

A kamarai ujjáalakitás és a pécsi 
kiállítás nagymunkája mellett azonban alig 
van k /gazdaságunknak ága, melyben szin
tén nem tejtett volna ki tevékenységet a
kamara.

Forgalmi és közlekedési, vásár, vám,
dó. statisztikai, kereskedelmi, ipari, szak

iktatási ügyekben nem késtünk a szükség 
hez képest hol kezdeményezoleg, támogató
ig . hol véleményezőig, felvilágositólag 
működni.

A magas kormányhoz intézett felter- 
esztéseink s jelentéseink mind jó akaratú 
jgyeimben részesítettek. A hatóságok, 
-estületek s egyes ügyes-bajos felek meg 
ieresvényei mindenkor gyorsan és pontosan 
.intézteitek, mi által a kamarai intézmény

iek a kamarai kerületben való népszerűsí
tését nagyban előmozdítottuk.

A mint e váz'atos összeállitásból is 
kitűnik, a kamara valamennyi napi kérdést 
a mennyiben az iparra, kereskedelemre 
átalában. különösen pedig a kamara kerü
letének közgazdasági viszonyaira befolyás
sá,. éiénk ügyeimben részelteté és sohasem 
mulasztá el adott alkalommal kérő, sürgető, 
\agy óvó szavát illetékes helyen felemelni.

A kamarai iroda egész évben át — 
mint már jeleztem — fokozott munkásságot 
tejtett ki. A megszaporodott ügyek ellátása 
a létező kevés számú munkaerő legnagyobb 
megfeszítését vette igénybe.

A kamarai iktatókönyv szerint beér
kezett ez évben összesen 32.“0 ügydarab. 
Az ülésen kívüli megkeresvények elintéz
telek mind.

Közülés júniustól máig taitntott C, 
szakülés és értekezlet 5. Kamarai illeték 
t-jében befolyt összesen 6687 frt 73 kr. A 
Kamarai tagok körében egy halálesetet és 
két i* mondást kivéve, más változás nem 
történt.

Ezek után úgy hiszem minden önéi- 
izakudás nélkül a híven teljesített köte 

lesség felemelő tudatával tekinthetünk visz- 
sza az elmúlt évre. A mit hatáskörünkben 
megtenni lehetett, azt meg is tettük. A 
kamara az érdemének kutforrása mindenek! 
előtt a kamarai tagok körében s nagy 
részben a kamarai titkár tevékenységé
ben keresendő. Én mint a kamara elnöke 
•‘sak jóakaratomra, igazságszeretetemre, ön
zetlen törekvéseimre hivatkozhatna! ; de ez 
is a tisztelt kamarai tagok részéről min- 
lenk'»r annyi méltánylással és nagyheesü 
támogatási készséggel találkozott, hogy jó 
*zámléku törekvéseimnek sikere e szerencsés 
—zetalálkozás folytán alig lehetett kétséges.

Fogadják ezért legőszintébb hálás 
küszönetemet!

S ezzel, küszöbén az uj évnek, a leg- 
azivélyesebben üdvözlöm önöket ! A 
mindenható részesítse önöket ez évben Í9 
zavartalan boldogságban s adja, hogy mind- 
annyiunk továbbra is lelkesült bajnokai 
legyünk a hazának, a közügyeknek s hogy 
a kamara körében buzdító , lélekemelő 
?gyetértésben vállvetve hassunk, alkossunk, 
gyarapitsunk s ezzel a pécsi kamara jó 
hírnevének öregbítésére közreműködjünk !

Ismételve boldog uj évet kívánva 
önöknek ajánlom továbbra Í9 ma 
gamiit mint e kamara elnöke szives támo
gatásukba s mint polgái társuk becses ba
rátságukba !

Kamarai elnök befejezvén beszédét,
* uke <1 ózsef, a kamara összes képviselői-
* j nevében megköszönte az elnökségnek ez 
1'**  a kereskedői és ipari érdekek körül 
•Rejtett önzetlen, ügybuzgó működését s a

amarai elnöknek a közeledő uj év alkal
mából kifejezett jó kívánságait a légszívó 
yesebben viszonozta.

Különfélék.
. ~ Várobi közgyűlés. Pécs szab. királyi 

varos köztörvényhatósága csütörtökön tar 
tóttá meg ez évi utolsó közgyűlését. Utolsó- 
na“ ntolsó volt az igaz, de még se volt 
aíJ. e -utolsó" mert érdekesség és élénkség 
pkintetében méltán foglalhat helyet az 

r t  l** közt. ^  karácsonról elmaradt „kör- 
és baraczkokat" — már t. i. abban 

az értelemben véve e pompás gyümölcsöket, 
Xö,nt a minőben a gyermek-világ veszi 9 
osztogatja egymás fejére — most osztották 

egymás közt a város atyák ; meglehetősen 
^Pipázták egymást. Csupa kedélyeskedés, 

volt az egész; de szokás moodás, hogy 
tnii.den tréfában van igaz, úgy ezekben a 
mulatságos vagdalózásokban is sok igazság 
AU ^  közgyűlés főtárgyát P e r c z e 1 i 
**1*108 sikerült aiczképének leleplezése

képezte, mely elég tisztességgel folyt le, de, 
hogy nagyobb ünnepélyességgel történhetett 
volna meg, az is igaz. A belügyminiszter 
rendelete a szervezkedési munkálat továbbá 
a jövő évi költségvetés jóváhagyása tárgyá
ban — tudomásul vét* tett. A szervezkedési 
szabályzat ki fog 500 példányban nyomatni. 
Olvastatott a belügyminiszter rendelete a 
katonai kózház csereügyében. Végremeg van 
a megállapodás. A csereszerződés meg* rő- 
síttetett. Most már csak a kivitelhez kell 
fogni. Lehullott a bydra-fej, melytől a város 
közönsége 35 év óta irtózott s 9za hadul ni 
igyekezett. Amit annyian hiába törekedtek 
megvalósítani, megvalósította azt a nagy 
idő. Több apró ügy elintézése után d. e. 11 
órakor véget ért a közgyűlés

— Perczel Miklós arczképe, A volt fő
ispán s jelenleg Péc9 szab. kir. váro9 ország
gyűlési képviselőjének, életnagyságu aro/.- 
képe, melyet llosló Zsigmond a szép tehet
ségű fiatal festő kitűnő sikerrel festett meg: 
a csütörtöki városi közgyűlésen lepleztetett 
le. Majorossy Imre főjegyző gonddal kidol
gozott leleplezési beszédet olvasott fel, 
melyben a jeles férfiú szép, jó és nemes 
tulajdonai, hazafias tényei vannak krono- 
lógik is sorrendben, emelkedett hangon, szép 
nyelvezettel elmondva. Közbe közbe lelkes 
„éljen“-ek hangzottak el az iilési teremben. 
Tróber Aladár II. aljegyző leplezte le a 
képet. Mellesleg legyen mondva, nagy 
ügygyel-bajjal ment a leleplezés, a derék 
aljegyzőnek még a tornászat! tehetségét is 
igénybe kellett venni, oly ügyetlenül he
lyezték azt a durva ponyvát arra a kegy** 
letes eml. kii képre, mely különb leplet ér
demlett volna meg. Elvégre nagy fárad 
sággal leszedte a ponyvát a gimnasztikus 
aljegyző hulló verejtékek között s a köz
gyűlés ismételten lelkes „éljen"-ekkel adott 
kifejezést Perczel iránti rokonszenvének. Ez 
volt a kép leleplezési ünnepélye. Hát biz 
ennek nem ilyennek kellett volna lenni. 
Illő lett volna azt a beszédet a város „ér
demes" polgármesterének, ha mindjárt „kro 
kodilus könnyek" bultatása mellett is — 
élőszóval, emlékezetből elmondani a kép 
előtt s jelenvolt város atyák fennállva 
balgathatták volna meg a beszédet. Illett 
volna a kép leleplezésre vendégeket is meg
hívni. No de hát, hogy mi illik, mi nem, 
arra a város hatósága nem sok gondot fór 
dit. Kisebb gondja is nagyobb annál. Per
czel. Perczel, volt főispán ; de csak v o l t  
gondolja magában a város „érdemes" ható
sága. Eb ura fakó! Ej, ej, nem jól van ez 
igy. Ha akar tisztelet lenni, legyen tisztelet. 
Nem ez volt a közvélemény, a közóhaj in- 
tencziója.

— Furcsa eljárás A városi közgyűlés 
ben is kifejezést nyert az a megbotránkozás, 
mely a város közönségében támadt a pol
gármester és tanács azon furcsa eljárása 
következtében, hogy Perczel Miklósnak dísz
polgári oklevelét, nem mint az a közgylés
ben •'’határoztatott: kiildöttségileg nyújtot
ták át, hanem mint afféle szimplex korres 
pomlenezet, akár egv „szerelmes bakalevelet" 
— p o s t á n  kézbesítették. Förster Béla 
biz. tag nem hagyhatta szó nélkül az esetet, 
megrótta az illetlen eljárást s nagyon he
lyesen is tette. Ügy mond, hogy a jelen 
eset ne szolgál jón jövőre preczedensül, mondja 
ki a közgyűlés, h ogy elvárja a város pol» 
gármestertől s a tanácstól, hogy a közgyű
lés katározatait eztán nagyobb tiszteletben 
tartsák. Ez aztán csattant. Aidinger János 
polgármester igazolni kívánván a Ta 
nács eljárárását, hivatkozott azon gyászra, 
mely Perczelt fogadott fiának elhalálozása 
által érte, nem tartotta alkalmasnak, hogy 
ily szomorú körülmények között tisztelgő 
küldöttség zavarja az ősz férfiút szivfájdal 
mai közt. Mentségnek mentség, de nem el
fogadható; tetszett volna rendkívüli köz
gyűlést összehívni s az akadálykép fölmerült 
körülményt a közgyűlés elé terjeszteni; ez 
lett volna a korrekt eljárás. Förster indít
ványa általános helyesléssel fogadtatott s 
csak azért nem vétetett jegyzőkönyvbe, mert 
az ünnepély méltóságát sértette volna, a 
mennyiben a leleplezési ünnepélylyel mint
egy kapcsolatos volt.

— Ki az oka? Szóban volt a múlt 
városi közgyűlésen, hogy kiürült a rendel
kezésre álló kassza, pedig hát ki kellene 
fizetni a tráverzek árát, melyeket a bel
városi uj községi iskola megpántolására 
hasziáltak. Dr. Jobszt László a közgyűlés 
ezen tételénél „teljes tisztelettel" megje
gyezte, nehogy „more patrio" nagy köny- 
nyedén átsurranjanak rajta, hogy a törzs
tőkéből elölegeztetik stb , miszerint nagyon 
jó lenne, ha megvizsgáltatnék, hogy vaj ion 
ki az oka ezen utólag fölmerült költségnek ? 
S az eredményhez képest arra kellene kiróni 
a költséget, a kinek a hibájából fölmerült 
a pántolá9 szüksége. A hatásos felszólalásra 
hinos fésskelődés támadt a „a tanácsbeliek" 
asztalánál ; mert hát jobbról balról han
goztatták a „helyeset és ez persze igen ér 
z éken yen érintette benszülötteink nagyjait. 
Denikve fölemelkedett a polgármester és ő 
is azt mondta, hogy — helyes. Hja most 
az egyszer nem lehetett mást mondani. 
Határoztatok, hogy az építészeti és jogügyi 
bizottság kiküldetik az „ok" kitürkészésére. 
S jaj annak a ki a hibát elkövette. J a j? ...  
Dehogy jaj. Van a po'gármester urnák ki
tűnő simító masinája, okkal móddal a nagy- 
harsányi begyet is simara lehet azzal lapi 
tani. No majd meglássuk.

— A katonakórház. Végre megy! Ez 
mindenkire örvendetes körülmény. De nem 
lehet figyelmen kívül hagyni azt sem, hogy 
m in ő  borzasztó áldozatba kerül ennek a miaz- 
mákkal telt piszok fészeknek a továbbítása. 
Harminczöt évig csűrik csavarják a dolgot 
8 végre odajutnak, hogy a főutezából else- 
pertetik a monstruózus szemétdomb s ez 
a tény-edés kerül a városnak körülbelül 
100,000 írtjába. No már engedelmet kérünk, 
ez az áldozat, nagy áldozat. Pécs varos 
közönségének joga lett volna követelni,
I hogy a város közepében lévő kóihaz a leg

csekélyebb áldozat meghozatala nélkül is 
eltávolíttassák olyanhelyre hol a város dí
széből nem von le, hol a közegészséget nem 
veszélyezteti. Lnlketlenség, több! egy sze 
gény várostól 100,000 frtot kipréselni C9ak 
azért mert egy dögvészes barlangtól kíván 
megszabadulni. Jogában lett volna a város
nak követelni, hogy a kormány intézkedjék, 
a kórháznak a váro9 közepéből való eltá
volítása. érdemében s méltán elválhattak 
volna, hogy ez a városink egy krajezárjába 
se kerüljön. Nem mondjuk, hogy nem örö
mest áldoztunk volna pár ezer forintot, hogy 
hamarosan áteshessünk a bajon, de már 
100,000 fit — ez rettenetes összeg. Ily ál
dozat árán nem csuda, hogy végre megsza 
badulunk a szörnytől. Ha még sokáig tart 
ez a dicső gazdálkodás, úgy a torzsva 
gyonból egy árva fillért se hagyunk az 
utódokra. No de csak hizlaljuk a mollochot; 
evésközben jön meg az étvágy, utóbb mind- 
annyiónkat fölfal.

— A legközelebbi városi közgyűlés jövő 
évi február hó 29 én fog megtartatni. Littke 
József indítványozta, hogy tartassák előbb 
is közgyűlés, melyen vétessék napirendre a 
vizvezeték-ügy, mint égetően sürgős. A fő
ispán azonbau azt mondotta, hogy égetően 
sürgős ügyek elintézésére bármikor lehet 
rendkívüli közgyűlést egybe hívni. Ezzel 
megmaradt a kitűzött nap. '

A baranyamagyei gazdasági egyesület 
évi ren les közgyűlését 1888 évi január hó 
8 án a megyeház nagytermében lógja meg 
tartani, mely közgyűlésre úgy az egyesület 
összes tagjai, valamint az érdeklődő Közön
ség raeghivatik.

— Kereskedelmi kaszinó. Hétfőn délelőtt 
11 órakor közgyűlést tartott az uj egye 
sülét a kereskedelmi és ipar-társulat helyi 
ségében. Jáchapiinger Joaehim aleluök fog
lalta cl az elnöki széket s üdvözölve az 
egybegyűlteket, megnyitotta a gyűlést, 
melynek főtárgyát a tisztviselők megvá
lasztása s a választmány megalakítása ké
pezte. Az eiedmény következő: elnök: 
Littke József, alelnök Cs. S* hapringer Joae. 
választmányi tagok : Blauhorn Antal. Jánosi 
Engel József, Kisor János, Hoífmann Lajos, 
Griinhut Ignácz (egyleti ügyész), Krausz 
Simon, Kindl József, Rath Mátyás. Cseprcgi 
Schapringer Gusztáv. Varga Elek, Tauszig 
Ármin, Piatsek Gyula, Szeitritz Antal, 
Steincr Sámuel, Ullmann Károly, Weidin- 
ger Ferencz, Wertl.eimer és Weiler N. János. 
Igazgatóvá : Tauszig Zsigmond választatott 
meg. Titkárrá dr. Zárai Károly rendkívüli 
elfoglalteága folytán ideiglenesen Steiner 
Sámuel, az egyesület fiatal s fáradhatatlan 
ügy buzgó tagja. -•• A tagdíj évenként 20 
írtban állapíttatott meg. Legközelebb föl 
hivác fog kihocsáttatni tagok gyűjtése vé
gett. Mig az egylet alkalmas helyiséget 
talál, addig az ipar-és kereskedelmi kamara 
helyisége fog összejöveteli helyül szolgálni. 
A legközelebbi választmányi ülés január hó 
16 án lesz.

- Öröm ünnepély. XIII. Leó pápa ötven 
éves áhlozári ünnepe alkalmával tartja a 
péc-i növendékpapság „Szent-Pál Társulata" 
Műsor. 1. Pápai Hymnus j értik arra áttette 
Glat. Ignácz, előadj a növ. papság énekkara.
2. Latin óda. (Apotheosis in encoiuinm Ju 
hi laei L. Saerdotalis Sanctissimi Patris, Le- 
onÍ9 XIII.) Irta Dr. Rézbányái József, sza
valja Neumayer Dezső IV. éves theologus.
3. XIII Leó pápa működése. Értekezés; irta. 
s olvassa : Gosztonyi Jenő IV. éves theologus.
4. Görög Hymnus. Szavalja Szabó Dezső I. 
éves theologus. 5. Phrenologia et refutatio 
eius. Értekezés Iita s olvassa: Erdélyi Ká
roly IV. éves theologus. 6. Óda Szentsége9 
Atyánk, XIII. Leó áldozári ünnepére; irta: 
Sziitts József III. éves theologus, szavalja: 
Gosztonyi Jenő IV. éves theologus. 7. Latin 
szavalat. (Ad jubilaoum saeerdotale glorios 
issime regnatis Leonis XIII.) Irta: Buda 
váry József, szavalja: Martin Antal 111 
évéé theologus. 8. Héber zsoltár (25.) sza
valja: Mundbród Ferencz, II. éves theologus. 
9. fSymphonia. (Hyninos pro P. Leone,) 
Férfi négyes Viltberger Henriktől; előadja 
a növ. papság énekkara. Kezdete 4 órakor.

— Hymen. Munkácsy Lajos beczefai 
református lelkész eljegyezte Kovácsi Ida 
kisasszonyt, Kováesy István katádfai refor
mátus lelkész kedves leányát.

— Zordon időjárás. Haialinas hóesések 
voltak az egész országban, mihez járulván 
még hatalmasabb szél, úgy „he fújta az 
utat a hó", hogy a közlekedés csaknem 
teljesen befagyott.. A hudapest, pécsi vasút 
három nap óta szünetel. A bndapeströl meg
indult vonat megszorult Döbröközben, a 
Péecről Budapestre indult vonat, pedig Szt.- 
LŐrinezig ment csak s megijedve a nagy 
hótól, visszafordult, gondolván : mindenütt 
jó, de legjobb otthon. A jó falusiak se igen 
mozoghatnak; minek aztán az a szóm ru 
következménye, hogy a piacz rémitő drága. 
A Mecseken két ember megfagyott.

— A pécsi nöegylet karácsonyfájára a 
már kimutatott adományokon kiviil még Dr. 
Dulánczky Nándor püspök 100 frt Seh 
warcz Katalin 2 frt, a légszes igazgatósága 
pedig 10 mm. koakszot adományoztak, 
mely kegy adomány ér a pécsi nőegylet ré- 
azéről hálás köszönet nyilvánittatik. Ma- 
gyarly Resa alelnök.

— Elitéit betörök. A pécsi kir. törvény 
szék pénteken mondotta ki Ítéletét a WeÍ9z- 
féle zálogház betörői felett. Stritzky Józsefet 
5 é \i fegyházra Ítélte és 8 évre hivatal-és 
polgári jogainak elvesztésére ; Birta Antalt 
ugyanennyire; végül Péter Józsefet 4 évi 
fegyházra és 6 évi hivatal és polgári jog 
vesztésére.

— Vasúti bérletszelvények. Értesülésünk 
szerint a budapestpécsi vasnt. igazgatósága, 
az utazó — különösen pedig a kereskedelmi 
közönség óhajának megfelelve, a folyó évben 
is érvényben volt bérletszelvény füzeteket 
jbvő 1888. évben is kifogja adni. Ezen fü
zetek szelvényei érvéngesek a Kelenföld- 
U9Z*;g, Fárbogárd Szegzáid, Mohács Üszög 

l és Üszög-Barcsi vonalakon, továbbá a m.

kir. államvasutak beleegyezése folytán a 
KelcníÖld-Budapest személypályaudvar vo 
nalrészén is, minek folytán különösen azok
nak ajánlhatók, kik a jelzett vonalakon 
sokat utazni kénytelenek. A bérletszelvények 
egy és ugyanazon személy által használan
dók, egy naptári évre bírnak érvénynyel 
és az említett vonalok bármely állomásáról 
ezeknek bármely állomására használ hatók. 
A bérletszelvény füzetek legalább 2500 
kilométer távolságra szóló szelvények váltása 
esetén, szemben a budapest-pécsi vasnt rendes 
menetárával 33°/0, - 4000 kilométer távol
ságra szóló szelvények váltása esetén pedig 
40°/o ármérsékléssel adatnak ki. Használa
tuknál az eljárás nagyon egyszerű, a meny
nyiben a bérletszel vény-füzet tulajdonosa 
az állomási pénztárnál készpénz helyett a 
füzetben levő szelvényekkel rendes menet
jegyet vált.

Budapesti Hírlap: Hogy a magyar sajtó az utóbbi 
évek alatt hova fejlődött, annak leg-zembeszököbb bi
zonyítéka a „Budapesti Hírlap", Magyarország legelter
jedtebb, legke i veltehb újsága, a mely naponkint immár 
annyi példányban jelenik meg, amennyit eddig nem 
mulatott fői uálnnk egyetlen egy magyar lap sem ; jele 
ez a müveit magyar közönség oly mérvű bizalmának, a 
minővel sajtónknak még egy organnma sem dicsekedett. 
A „Budapesti Hírlap14 programmját: magyar szellemben 
működni a magyarságéit, fényesen igazolta az olvasókö
zönség, pártkűlonbsé.- nélkül. A lap vezérczikkei min
dig a közvéleményt fejezik ki függetlenül és nyiltau ; 
tárcza- és szépirodalmi rovatai becses és érdekes olvas
mányok egész tömegét adják : a napi eseményekről pedig 
úgy u szerkesztőség bekö tagjai mint külső dolgozótár
sak munkája által oly gyors, hü é» kimet itö értesíté
sekkel szolgál, mint Magyarországon egyetlen más lap 
sem. ügy a haza vidékein, mint az egész külföld nag ,- 
városaihan saját tudósítói vannak, a kik minden nap 
táviratokban kozlik a „Budapesti Hirlap" pal a neve
zetesebb eseményeket. E naponkint oly bő és érdekes 
tartalommal megjelenő lap kedves vendége lehet minden 
magyar háznak és szívesen láthatja minden család is, 
mert a szerkesztőségnek gondja van rá, hogy a „Buda
pesti Hírlap" mindiga jó ízlést szolgálja. Még deczember 
hóban kezdi közleni Uhuét György, a kitűnő franczia 
iró „Akarat" czimü legújabb regényét, a melynek ma 
gyár fordítása a „Budapesti Hírlap" 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 isméit ré
szek ntán egyhangúvá kezd lenni a vélemény, hogy 
Olinet önmagát múlta felül ez alkotásban. A jannár 
1-sejével belépő nj előfizetők a regény kezdetét in g y en  
kapjak. Rendkívüli elterjedé-e mellett rendkívüli oicsó- 
.-ága is : negyedévenkint 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 legezélszerübben postautalváuynval eszközölhetök 
következő czim alatt: A „Budapesti Hírlap" kiadóhiva
talának, IV- kerület, kalap-utcza 16. szám.

A legjobb szer

ty ú k s z e m
és minden bőrkém ényedés ellen a M eissner gyógyszerész
féle (központi szét küldési raktár Pécsett) hircs és 

sikeresnek bizonyult

t i n t a -  és szemölcs-tapasz,
mely 3  nap alatt mindenféle tyúkszemet fájdalom nél
kül gyökerestül, szemölcsöt 2  nap alatt, börkeményedést 
egy igeien át eltávolít. E tapasz orvosi utasítás ntán 

i készülvén, nem tartalmaz semmi ártalmas anyagokat. 
20 000 elismerő nyilatkozat 1887. januártól október hóig. 
Valódi minőségben majd minden bel- és külföld, gyógy
szertálban, r.agyban, nevezetesebb drogueria kereskedé
sekben kapható. Ára dnbozonkint 3 0  kr. és 1  frt, 
postán 1 5  krral több és az összeg elöleges beküldésé

nél a tapasz frauco küldetik mog.

Kapható : P écse tt: Sipöcz Ist., Zsiga I, és az irgalmasok 
gyógyszertáraiban M ohácson: Szendrey Jenő. S ik ló s :  

Rónay Ede. S z itje tvá r:  Salamon gyógyszertáraiban.

Csarnok.
A szegény dijnok újéve.

— Rajz. —

— Kedves kis feleségem! Jöjj csak 
ide! Ne tedd le öledből azt a kicsi kis fiút; 
hozd ide azt is, hadd legyen ö is tanúja 
annak, hogy boldogok vagyunk.

— Beszélt könyes szemekkel a szegény 
dijnok feleségéhez, aki olyan csodálatosan 
nézett rá.

Ok és boldogok ?
Talán a 60 kr. napidijból?
Mikor betevő falatjuk sincs, ruhájuk 

leszakadt ?
Boldogok ?
Mikor nincs egy darab ruhájuk, hogy 

legalább bcíüthctnének s mind a hatan a 
meleg kályha köré húzódva, ott várhatnák 
meg az uj esztendőt; hogy legalább no 
dideregne az a négy kis gyermek !

Hogy legalább egy kis meleg ételt 
kapnának s ne kellene őket örökké csak 
azzal tartani, hogy „várj kis fiam, majd 
lesz!“ . . .

Ők, és boldogok ?
— Ne nézz rám olyan csodálatosan, 

szegény, kedves asszony ! Nem lázban beszé
lek. Megelégelte a jó Isten szenvedéseimet, 
lesz fa. I* sz ruha, b*-z melegétől a kicsinyek
nek ! Oh, jó az Isten !

S oda vette ölébe mind a kettő t: az 
anyát is. a kis gyermeket is és lassan pereg
tek ar.zán le a meleg könyek, egy-egy 
csöppje a lélek örömének.

Oh hányszor fakadt azokból a szemek
ből a fájdalomsajtolta patak; hányszor törte 
át keble kérgét egy felszakadó sóhaj — 
mikor látta szeretteit, éhezni, íázni s ö 
hiába emésztette erejét, nem tudott eleget 
keresni, nem adhatott nekik ételt, ruhát, 
meleget!

De most, azt mondja, vége a nyomo 
ruságnak. Lesz ezentúl bőven minden

— Eralékszel-p rá, kedves, aranyos jó
szágom, mikor a múlt héten úgy sirtál azért 
a két forintért, amiről azt mondtam, hogy 
elveszett ? Nem veszett e l! Meg van, meg
szaporodva sokszor, igen sokszor. Betettem a 
lutriba, s mind a három szám kijött. K ijött!! 
Kapunk pénzt, sok pénzt. Lesz meleg szoba, 
meleg ruha, meleg étel. Kifizetjük az adóssá
got s leszünk urak! Urak és boldog! Mert 
jó az Isten.

Másnap már Budadesten voltak.
Felvették a sok pénzt és boldogsággal 

jártak a fényes ntezákon
Ünnepi díszben volt minden, mintha 

az uj év eltörölte volna a nyomort a föld 
színéről.

Igaz, az övékét is eltörülte. Ott van 
zsebében a pénz, a jövő nyugalma, gyermekei
jóléte.

Köny szökött szemébe s egy sóhaj fa
kadt melléből. Egy sóhaj : a legszentebb 
imádság.

S jártak boldogan, nézték a nyüzsgő 
tömeget. És olyan sajátságos különbség volt 
a sok sápadt arcz, s az ö boldogságtól piruló
arezuk között.

— Nézd csak aranyos kis madaram, 
milyen szép kis meleg ruha! Milyen jólenne 
Sándorkának! Épen rá való. Vegyük meg. 
Aztán milyen szép meleg bunda, mintha rád 
szabták volna édes kis feleségem. Vegyük 
meg ezt is.

— Előbb a gyermekeknek, nekem majd 
csak, ha jut.

— Ju t lelkem! Ju t neked is, nekik 
is, És vásároltak [sokat, szépet s olyan 
boldogok voltak, úgy örültek már előre a 
kicsinyek boldogságnak.

Megvettek mindent. Sándorkának szép 
meleg ruhát, Pistának még könyveket is, a 
kis Juliska, a cseperedő Margit mind meg
kapták a magokét.

— S most menjünk haza! Haza! a 
hol azelőtt a nyomor tanyázott. Vigyünk 
be oda aboldog megelégedést, lássunk már 
a gyermek arczárói a bántó némaság he 
lyett a fecsegő boldogságot is . . .*

— Sándor, édes férjem, ébredj fel! 
Egészen kitakaróztál, megfáztál, pedig 
tudod, hogy nincs fűteni való fánk !

A szegény dijnok lázban égő szemek
kel nézett körül a nyomor tanyáján. Köny 
csordult szeméből, kebléből egy élet kínja, 
szenvedése tört elő egy görcsös sóhajban.

Hát álmodott! — álmondta a boldog
ságot. Nem jött ki a szám, odaveszett a 
két frt is ; az újévet hideg szobában, éhesen 
kell megérnie,szegény gyermekeivel együtt.

— Ah, miért is ébredtem fel !
— Kelj fel, kedves férjem ! Csókolj 

meg! Adjon Isten neked is, nekünk is bol
dog uj évet!

— Boldog újévet ? Hajh, mikor lesz
az ?

— Talán nem is olyan soká, — súgta 
fülébe a szerető feleség. — A te számaid 
nem jöttek ki, de hátha nyer az én kis 
sorsjegyem, a melyet tegnap kaptam aján
dékba, a bátyámtól ?

— Sorsjegyet kaptál, lelkem, felesé
gem ? kiáltott örömmel a szegény ember. 
És elfelejtett ismét éhséget, nyomort min
dent . . .

A meggyötört szívnek olyan kevés 
kell. hogy uj boldogság fakadjon benne. Egy 
halvány sugára a reménységnek uj életet 
kelt a sivár kétségbeesés helyén.

A szegény dijnok aczélzott erővel 
indul munkája után s búcsút véve övéitől, 
szinte nevetve mondja :

— Ne féljetek, szeretteiin ! Nyerni 
fogunk ! Érzem,nyerni fogunk ! Hiszen meg 
érdemeljük, rászolgáltunk . . . .  S az Isten 
olyan jó !

*

A sorsjegy nyert!

Az Isten igazán nagyon jó !
Kolos Barna.

Irodalom.
Jézus.

(„Jézus." Karácsonyi ének, irta R u d- 
n y á n s z k y  Gyula. Budapest, 1887 Káldor 
Ferencz kiadása. Ara fűzve 1 frt 30 kr., 
kötve 2 frt 40 kr.)

Az idei karácsonyi könyvpiacznak leg
értékesebb újdonságát képezte Rudnyánszky 
Gyula „Jézus" czimü verses kötete.

Mint Rudnyánszkynak minden egyes 
versében, úgy itt is föltaláljuk a verselés 
és a magasztos eszméknek a nyelv rag\-ogó 
gazdagságával való művészies és tökéletes 
kidolgozását.

A képeknek fényes illusztráczióját ta
láljuk az ékes szavakban. Csodáljuk a rirae- 
lés mesteri művészetét. Láthatlan bűvös 
hatalom rabjává te9z bennünket a költő és 
szellemszárnyain elragad oda. ahol megtud
juk érteni a magasztos eszmét. Az a czélja 
az írónak, hogy az ő értelmének a világos
ságával megnomesitse a mások lelkét. A 
„Jézus" verskötete több képben és rajzban 
mesterileg vitatja, hogy az élethez való 
ragaszkodás illetőleg az életnek megbecsü
lése életczélja legyen minden halandónak, 
mivel ez nemessé tudja tenni az embert. S 
aki a „Jézust" elolvasta s előbb gyötrö 
fájdalom életunlsága mardosta lelkét, meg
könnyebbülve fog fellélegzeni és elmondja : 
„munkára föl, élni, élni é9 dolgozni!“

Jézus hőse egy életunt világot próbált 
ember, aki arra a kérdésre, hogy érdemes e 
élni, magának azt feleli, hogy nem érdemes 
és karácsony éjjelén pisztolyt szegez homlo
kának : hogy meg szabaduljon a semmi jót 
sem nyújtó életből.

P á 1 görcsösen tartja, a pisztolyt ke
zében, de mielőtt annak ravaszát megrántaná, 
irtózatos átkokat szór ajka, ég felé fordítja 
arc/.át és hívja Istent, hogy mutassa hót 
meg az élet nemesebb czélját, tegye nem- 
történtté a megtörténteket !

„Én aki semmit sem hiszek 
Idézlek Isién, liopy jelenj meg:,
S légy gyógyítója nagy sebemnek :
Bár fnress, hogy szent balzsamoddal 
Önmagam ellen még te védj!
Meglátom kókuszpókaszoddal 
Teremtő szellem mire mégy ?
A faj nyűgét, az ősi vétket 
Szárnyakká mint varázslód át ?
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A Tér tö rvé nyit összetéped ?
Megdöntőd az ösztön tanát ?
M it a természet ránk parancsol 
Az átöröklést elveted ?
S mely vágyainkba belepancsol 
Megállítod a végzetet?
—  Idézlek Isten, vagy m i vagy ?
Erő? Ö röklét? Végtelenség?
Te bölcs, te  irgalmas, te nagy,
Jelenj meg ! . . . várom a szerencsét 
Mindenható vagy ? E j no hát 
Jer, szállj be, tégy velem csodát!
—  Varázsolj érzést a kebelbe
—  A d j eszményt, á lu n ka t h ite t i
—  Matasd, hogy él a szeretet
— S já rjon  a győzelem veled.
Halán nem felelsz ? Nem lé teze l!

E  pillanatban megnyílt az ^ jtó  és megjelent Jézus alakja, 
hogy a h ite tlen t meggyőzze :

„Ember, légy ember igazán I 
Az emberek közt nézve szét,
Majd ismerj megbódolva rám.
Szeresd az életet Kövecs !
Ez n t kettőnk küzdőin 3 lesz.
—  Vezess te, —  én csupán kisérlek 
íg y  döntsön kettőnk között a mérleg."
És elmennek együtt. Látják az embe

rek között a nyomort, a kétségbeesést a 
maga legborzasztóbb valóságában De min
denütt föltalálják a reményt, az éledhez való 
ragaszkodást a vallást, a hitet, az Isten 
szellemét, mely minden szenvedése közt 
megtisztítja a lelket és erőt, kitartást ad 
neki az élethez. Pál végre igy kiált föl: 

„A lét az ember hivatása;
Hozsanna ! üdvöm az, hogy élek ! í ‘.  .  . 

Mély megindító képeket fest elénk a 
költő' az ö ragyogó képzelődésével. Minden 
egyes kép alapszíne sötét, a lélek komor 
ecsetjével nem festve, de egy utolsó vonás 
— és a kiengesztelődés édes benyomása 
melegité föl lelkünket.

A kötetben több érdekes és mélyen 
megindító rajzot találunk.

Legszebbek : A bűnét megbánó tiu, 
hideg téli éjszakán. rongyosan, éhesen, lép 
be szülői palotájába, de bünbocsánatot nem 
talál. A szolgák őt az atyja parancsára ki 
taszítják a hóba.

Egy hazánkfia húsz évig fekszik beteg
ágyon Amerikában. Haldokló ágyán mindig 
csak hazájáról beszél. Már látja is annak 
földjét, a begyeket a mezőt, a házakat. Oh 
de nem teljesül vágya. A halál az útját 
elvágja.

Sok szenvedés története szól hozzánk 
a kötetből s tán kétségbeesés venne rajtunk 
erőt, ha a költő, oly ragyogó megoldással 
elégtételt nem szerezne létünknek.

„Jézus" Rudnvánszky Gyulát fölemelte 
a legnagyobb költők sorába.

I T A . & T  F E E E N C Z .
Iaptulajdono8.

K I S J Ó Z S E F ,  VÁRADY FERENC
felelős szerkesztő. fömunkatárs.

Tej, vaj, túró és tejfel.
Van szerencsém a n. é. nmüknek tudomására 

hozni, hogy a
Scbaumburg—Lippe Herczeg-féle]

m ü zle te t a Dr. Loewy-féle házban —  megvettem és 
január 1 -tö l nevezett uradalom majorjából naponta fris 
hamisítatlan tejet vajat, túrót, tejfelt ®s sajtot lehető 
jutányos árakon kiszolgálok.

Ez alkalommal különösen hangsúlyozom, hogy 
üzletemet budapesti és bécsi hasonüzletek m intái szerint 
berendezem és a lehető legtisztább kezelést biztosítom

Rendes vevők jutányosabb árban részesülnek.
Midőu még bátorkodom válla latom  érdekében a 

n. é. úrnők kegyes támogatását k iké rn i, mar.idok 
k ivá ló  tiszte lette l

Özv. Takátsy Henrin.

a léli szükségletre legjuláryosabb árak 
mellett ajánl a  n. é közönségnek

Spitzer Adám
bal-piaczon.

Megrendelések elfogadtatnak: 
K ra u sz  urnái fő-tér, és S im on János 
urnái, Kis-piacz. J- I-

^  Öltül.

Vértisztitó labdacsok joggal megérdemlik, mivel csakugyan a lig  létezik betegség, mely!
ben a labdacsok csodás hatásukat szerencsésen be nem b izon yíto tták volna. A legmakacsabb esetekbe^ 
melyekben minden egyéb szer siekertelenül a lka lm aztatott, ezen labdacsok szamtalanszor és « legrövidebb 
idő a la tt teljes gyógyulást eredményeztek, 1 doboz 15 labdacscsal, 2 1 - r .  1 tekercs 6 dobozzal, 1 f r t  6 kr. 
bérmentetleu utánvét megküldéssel 1 f r t  10 k r.

A  pénzösszeg előre beküldése m elle tt bérmentes beküldéssel egy tekercs labdacs 1 f r t  35 kr, 2 te. 
keres 2 f r t  30 k r , 3 tekercs 3 f r t  35 k r , 4 tekercs 4 f r t  40 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 há lá t mondanak, egészségük helyrea ilitasa t köszönik. A 
csak egyszer te tt kísérletet velők, tovább aján lja . A  számtalan köszönő ira to k  közül mellékelve közlő*

gépgyár, yas- is
Láng Gáspár és tá rsa i, Mohácson.
ajánlják a nagyérdemű közönségnek

ujonan berendezett gyárukat és
dúsan felszerelt mezőgazdasági gépraktárukat.
Elfogadnak mindennemű gépmunkát és javítást. — Elvállalnak malom- 
és szeszgyár-berendezést, készítenek tűzi- és kerti-fecskendőket, kut- 
szivattyukat, vető-gépeket, borsajtót, szőlő-zuzót, szeeska- és répa-vágót, 

tengeri morzsoló- és daráló-gépeket.
Minden e czégnél vásárolt vagy készített czikkekért kellő jótállás vál

lal tátik.
p w f s '

néhányat.
I.eogang, 1883, Májas .'5.

Nagyon tisz te lt U ram ! Az ön labdacsai valóban 
csodahat ásnak, nem olyanok, m int sok más magasztalt 
szerek, hanem majdnem minden ellen használnak.

A  hnsvétkor megrendelt labdacsokból a legtöbbet 
barátok ég ismerősök közt osztottam azét és mindegyik
nek használt, meg aggastyánoknak is a k ik  különböző 
hajban éa gyengeségben szenvedtek és ha nem ia töké
letesen gyógyultak meg. de javulást tapasztaltak és 
még tovább használni akarják. Felkérem tehát, hogy 

|  ismét 5 tekercset küldjön. Ku és mindazok nevében, 
•  akik labdacsainak köszönhetjük egészségünket, fogadja 
I legbensöbb köszouetünket.

D e u t i n g e r  M á r t o n .

Bega-Szt .-György 1882. febr. 16. 
T iszte lt U r ! Nem fejezhetem k i eléggé köszönete- 

I  met az ön labdacsaiért, mert isten segítsége m elle tt az 
|  ön vértisztitó labdacsai á lta l gyógyult meg nőm, a k i 
|  évek óta hasmenésben szenvedett ; és noha még most 

s kell neki néha bevenni, miudazonáltal már annyira 
|  helyreállt egészsége, hogy fiatal fri*seséggel képes mun

káját végezni. Ezen köszönetnyilvánításomat kérem 
szenvedők javára közölni és egyúttal kérem, hogy j«M 
küldjön 2 tekercs labdacsot és 2 «rb china. szappan 

Kiváló tiszte lettel
N ö v i k  A l a j o s  fükertéss.

Tekintetes ü r !  Elörebocsátvs azt, miszerint val*. 
szinüleg valamennyi gyógyszere hasonló jósággal bír, 
ön híres fagy balzsamával, mely csaladomban több id* 
fagytagnak gyorsan véget vetett, daczára vahut 
úgynevezett egyetemes szer irán t bizalmatlanságom^ 
elhatároztam magamat az ön vértisztitó  labdaci 
folyamodni, hogy ezen apró golyóbisok segélyével m«t 
ostromoljam rég idő óta ta r to tt aranyeres b&ntaluiamai 
Egyáltalában nem restellem önnek bevallani, miszerint 
régi bajom négy heti haszná’at után teljesen megw-m 
ég én ezen labdacsokat ismerőseim körében a legbm. 
góbban ajánlom. Az ellen nincs egy ár a Iában semmi 
vetésem, ha ön ezen soraimat, — jóllehet néraláirii 
nélkü l — nyilvánosság elé óhajtja bocsátani.

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

■  . ■  t t t

Üveggyár-bérbeadása.
A tnosgói uradalom kormányzósága állal közliirré tétetik, 

miszerint az uradalomhoz tartozó — Somogy megyében, Sziget
vár közelében levő

n ém et lu k a ía i

-\l ifi okÉsr lió l - l  i  i
üveggyár

’ a b é r l i g a i l a t i t
A bérleti feltételek 

megtekinthetők.
a mosgói számtartói hivatalban bármikor

Az uradalom kormányzósága.
m m M M M

Nyiittér.*)
Nyilatkozat

Oly általánosan igazmondónak ismert, 
és még a saját ügyében Í9 erkölcabirónak 
elismert férfiútól mint Polgár József: a hazug 
czimet elfogadom.

Sz.-Márton, 1887. decz. 26.

Szily László.

* )  Ezen rovatban köz lő iteké rt nem vá lla l magára 
felelősséget a szerk.

H i r d e t é s e k .

75 krajezárért
egy *gész hónapig bárki egy jó l szerkesztett népies 
irányú ellenzéki kis képes p o litika i napilapot já ra th a t: a

K IS UJSÁG -ot.
mely Bu lapesten 'Wodianer F. és F ia i bpesti könyv
nyomdász, könyv- és hirlapkiadóhivatalában je len ik meg

A „K IS U JS A G " nemzetié- ellenzéki p o litiká t kö
vet, szívós kitartással, lankadatlan erélv lvel küzd a 
haza boldogságáért, s a honnfentarió magyar faj u ra l
máért.

A „K IS  ÚJSÁG" nagy gondot fo r id it, hogy o l- 
vasóinsk igényeit minden tekintetben teljes >u kielégítse 
ü g y  a főváros, m in t az orsaág és a kü lfö ld  minden bi- 
rét naponként híven és gyorsan közli. A nevezetesebb 
napi fsemeryeket szép kivitelű képekkel illusztrálja 
E zenkívül r in d k iv ü li érdekfeszitő, —  többnyire a fő
városi életből merített — regényeket közöl, a melyek 
bárki á lta l könnyen élvezhető népies nyelven vannak 
megírva.

Előfizetési árak félévre 4 .50 ; egy negyed évre 
2-25 és havonként 75 kr.

Mutatván)-számok bárkinek ingyen küldetnek.

-XPEDITION VQÜ KGBEuT  
ohne Emballage

KOLLER LIPOT-nál
megrendelhetők:

községi és egyházi nyomtatványol: orjegyzoséi

C '  NÉVJEGYEK, BAL! MEGHÍVOK,
>
V

TANCZRENDEK, FALRAGASZOK.
^  S  'Ck. JC? ̂  ^  J ^  ̂

étlapok, nagyobb müvek és hírlapok.

\
/ W

/

díszes kiállításban, mindenkor a legjutányosabb
árakon.

Van szerencsém 
miszerint évek óta fennálló

a t. ez. közönség becsi
se-gNo

tudomására juttatni,
e4 *

o h l o í  r u L ± a . a ,
november óta áthelyeztem Kis téren levő Ferenczy féle házba (I. emelet), hol
is megnagyobbítva és több munkaerő alkalmazása által azon kellemes hely
zetben vagyok, misserii.t

női ru h á k a t  igen leszá llíto tt á rak o n
készíthetek.

így pl.
elegáns báli és utczai toiletet már 6 fiitól kezdve, 

a p á r i z s i  valamint a b e r l i n i  divattal lépést tartva készíttetik. 
G Y Í S Z R U H Í K

készítése 12 óra a la tt eszközöltetik.
Miilön az eddig irántam tanúsított bizalmáért köszönetemet nyilvánítom, biztosítom egyut-

fó tö r e k r é s e m  le e u d  ig é n y e in e k  m in d e n  te k in te tb e n  a  le g p o n to sa b b a n  m e g fe le ln i, m ié r t  is  s z iv e s  2Í__
.......................... I á l l ó ................. .. •* 1 ............................

f a l .  h o g y  ro tiirek v é se m  le e u d  ig é n y e i___
m e g re n d e lé sé é r t e sed e ze m . — V idék i m e g b íz á so k h o z  e leg e n d ő  jó l t e s t e t  b e k ü ld e n i.  M ély

B R Ü C K  S A M U ,
nő i-sz ab ó .

sz. Ferenczy féle ház'-an (I. emelet )

3Z rcaan .li3a .gr 3 Z á r o l3 7 -
kárpitos és díszítő üzlete, József-ntcza 28. .szám.

E lvá lla l minden e szakba vágó ká rp itos  és 
szobák kárp itozását, továbbá kaphatók ugyanott

terem díszítési m unkát, nemkülönben

kész butorok

B S B üpzs in>|iau

svioGvwosoxoHOina

n. m. púinIaguk. ottom ánok, egész g a rn itn rá k , a legdíszesebbtől a legegyszerűbbig, minden 
a l e g j u t á n y o s a b b  á r a i t  mellett.

Megrendelések v id é k re  is eszközöltetnek, úgy mindennemű javítások is
Minták és árjegyzékek bermentve

Pontos és lelkiismeretes kiszolgálásért kezeskedik

K rem ling Károly,
kárpitos és díszítő 3

sa« r gngadag 
üveg 40 kr. por-

I  k S l o - r - l v i  I  7 < 9 m  Psserhofer J .-tő l évek óta 
í 1 FJ ii A Z iO i l i l I ^  legbiztosabb szernek van
8 elismerve mindennemű ta g y b a jik  és üdült sebek stb. 
|  ellen 1 tégely 40 k r. porto mentesen 65 k r.

G u g a - b a l z s a m / x f r ^
I tomeutesen 65 kr.
B É l p t - P S f i T l t i f l  <PráKai cseppek, svéd csep- |  Ü l t .  b C ö d l t l í l j  pék) megromlott gyomor 
j  rósz emésztés, iniudennemü altesti bajok ellen k itűnő  
I  huziszer Egy üvegcse 20 k r

I  I t i í í í n O t l v  a*,a *au ism ert jeles liáziszer, 
U  I I I  U I l l A l  V y huru t, rekedtség, görcsös köhö
gés stb. ellen 1 üveg 50 k r, 2 üveg portóva l I  f r t
50 k r.

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

Alpesiül liqueur,^*"1 w a“11

Tannochinin-hajkenőcs,
évek óta orvosok és laikusok á lta l valamennyi baj. 
növesztő szer közö tt a legjobbnak elismetve 1 esi 
nosan k iá llí to t t  nagy szelencze 2 frt.

Egyetemes tapasz
sebek, mérges kelevények és a láb régi időszaki)* 
k in t  fe lny íló  kelései, makacs mirigykelések, fájó 
pokolvar,sebes és gyulladásos mell, megfagyott tagúk 
köszvény és hasouló bajok ellen jónak bizonyult. 
Egy tégely 50 k r, portóval 75 kr.

Egyetemes tisztitó-só,vZZa
nő liáziszer megzavart emésztés minden következ
ményei, úgym int fejfájás, szédülés, gyomorgörct, 
gyom orhéj, aranyér, dugulás stb. ellen 1 csomag 
ára 1 f . t .

üveg 1 f r t  40 kr.

Szem-esentia
1 f r t  50 kr-

reg 2 f r t  60 k r, fél

D r. KoinersliRtiMeiitól, 1 
üveg 2 f r t  50 k r , fél üveg

Ferenczpálinka, üveg 60 kr.

Lábizzadás elleni por 'tr'doboz óC 
portó-

Az i t t  nevezett készülékeken k ív ü l készletben vannak, az osztrák lapokban h irde tett összes bel- 
kü lfö ld i gyógyszerészeti különlegességek, s m indazok, melyek raktá ron nem volnának, kívánatra pon-

küldendő készfizetés vagy utánvét m elle tt, a leggyorsabban estkü-
tosan és olcsón niegküldetnek.

Postai küldemények, eb 
zöltetnek.

Az előre beküldött pénzküldemény éknél {legjobb postautalvány nyal sokkal olcsóbb a 
posfabér, mint utánvét küldeményeknél.

G yün a m u szk a !
Szavallati zöngemény, a kit a téns közönség előtt — az 188 

év végén.a mikorona negyedik évfolyamába gurul — megereszt

V E R É B  J A N K Ó
mezéllábos poéta, tekelóriamestür kir. dudás.

( siliaj világ! íryfin a maszka medve!
No csak gy ujjún. hogyha van rá kedve : 
Negyvennyolcáról van még egy kis kontónk, 
Azt a kontót uiost majd csak ieröuöuk.

Puskaporszag vau a levegőben, 
kétségkívül harc* van készülőben.
Pécsett „extra ausgab." depes, express.
Pár nap és a mozgósítás meg lesz.

Mozgósítsál te is én jó népem.
Egy pár flórest az nj évre nékem!
Mert csak úgy lesz liarczképes a Jankó, 
lia idején berukkol a bankó!

Előfizetési á r :
Egész évre ................................................. 6
Félévre........................................................... 3
N eg y ed év re ................................................. 1

előfizetési pénzek a l i a d iv a ia lb a :  Pécs, János-ntcza

íwP ^ d ig  még folülmulhatlan
a MAAGER W.-féle

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

C s u k á m  á j-o í aj
M A A G E R  V IL M O S T Ó L  B É C S B E N .

Az orvos! tekintélyek által megvizsgáltatott és kiinvnyt* 
emészt hetiisígc folytán gyermekeknek is ajánlható, mert a legtis*' 

táhb, legjobbnak elismert szer: mell- tmlöbajok, görvélv, daganatok, kelések, b*̂  
kiütétek, mirigyhajok, gyengeség stb. ellen — egy üveg ára 1 frt — kaphat® 
gyári raktárban: Becsben. Heumarkt 3. szám a la t t ,  valamint az Osztrák 
Magyar birodalom legtöbb éa jobb nevű gyógyszertáraiban.

Pécsett kapható: A or*s M ih á ly , S ip ö c i  I t t c m ,  Z s ig a  L d s zU  g g ig u s z t r t i r i b a n ; 
i lw o s  es S p itze r  f a  kereskedésében.

Pécsett, 18S7. Nyom. a Ramazetter’féíe nyomdában Koller Lipót


