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A nőnevelés fontossága.
Városunk közönsége az utóbbi 25 

évben többet tett a népnevelésügy ér
dekében, mint az előtt kerek egy század 
alatt. Uj épületek emeltettek s az osz
tályok száma ma négyszer annyi, mini 
a hatvanas évek elején. És ezt helyesen 
cselekvőre, mert az a pénz, melyet gyer
mekeink nevelésére fordítunk, a leg- 
dúsabb kamatokra elhelyezett töke. De 
bár mennyit lettünk is e téren, még 
mindig nem állunk azon fokon, hogy 
ez ügyünket szerves egésznek mond
hatnék. A hiány éppen ott mutatkozik, 
a hol erre első sorban szükségünk 
volna — a belvárosban, a hol a kö
zönség intelligens része, a legtöbb adót 
iizető polgárok laknak. E hiányra la
punk már évek előtt hívta fel a ható
ság figyelmét, de mind ez ideig ered
mény nélkül; most azonban, a mikor 
e hiány pótlása czéljából maga a bel
városi közönség inditotl mozgalmat s 
egy belvárosi közs. leányiskola felállí
tása ügyében száz meg száz aláírással 
kérvénynyel járul az iskolaszékhez, 
kecsegtet a remény, hogy városi nép
iskolaügyünk végre ki fog egészittetni.

Nem sok szót pazarolunk annak 
igazolására, vájjon csakugyan szükség 
van-e a belvárosban egy leányiskolára, 
mert ez oly kérdés, melynek bizonyí
tása felesleges, a mennyiben régóta érezi 
azt mindenki, kit az Isten leánygyer
mekkel áldott meg s azon alternatíva előtt 
áll, hogy vagy beküldje a túltömött zár
daiskolába. vagy fizessen drága tandijt 
magániskolákban s e mellett azt tapasz
talja, hogy a nevelés és tanítás sok 
tekintetben mégis mennyi kívánni valót 
enged s végeredményében is mily kétes 
értékű.

Pedig éppen a nő az, kinek ne
velése a legtöbb figyelmet, legtöbb gon
dol igényli. A nő kezében van letéve 
a társadalom erkölcse, a vallási és ha- 
zafiui érzet, az egészség s általában a 
család boldogsága. A mily előnyös e 
befolyás a családra és társadalomra 
akkor, ha a nő helyesen neveltetett, 
épp oly veszedelmes akkor, ha tudatlan, 
rajongó és fölületes, csak a külsősé
gekre dressirozott nő gyakorolja azt fér
jére és gyermekeire.

De tekintsük az ügyet a maga va
lóságában, a mint azt a gyakorlati élet
ből levonható consequentiák elénk tárják.

A korszellem ferde kinövéseiben 
oly állapotokat, mondjuk, élvezeteket

TÁRCZA.
Levelet irt . . .

Levelet irt ez a kis lány,
Gyászszegélvü levelet.
S mi volt benne ?
Mi más lenne? —
Mérhetetlen szeretet.

Föl se szikkadt fájó könye,
Melylyel egy sirt áatatott:
S szerelemre
Gynladt keble —
S feledve lön z halott! . . .

Oh a szív  az könnyen lángol,
8 nagyon könnyen elfeled . . . .
S künn a hanton 
Uj virág ver gyökeret.

Oh a s z ív  az könnyen lángol,
S nagyon könnyen elfeled!
S összefélnek,
Eggyfitt élnek
Benne — gyász és szeretet!

__________ -  J- -  *

A báli névsor.
Irta: Quatrelles.

Az asszony 50 éves.
A férj 55 éves.
A leány 18 éves.
(Szalon. Ébenfa botor, damp szítai be

vonva, a kandalló párkányán óriási álló 
óra. Csecsebecsékkel megrakott asztalok. A 
kandallóban élénken lobogó tűz. A kandalló 
előtt asztal, azon lámpa. Az asszony és a 
leány papucsot és bálósipkát hímeznek az 
úr számára. Az a boldog leány, kinek 
számára annyi pamutot és selymet fogyasz
tanak, békében bortyog egy karosszékben.)

1 . j e l e n e t .
Asszony: Elég lesz mára, Mariska, tedd 

félre a  munkát és menj aludni.

teremtett, a melyekhez való igényeink
kel egyenes arányban munkánknak s 
képességünknek is kell fokozódnia. A 
férfi, ki eddig kizárólag a család fen- 
tartójának tekintetik, nem képes ma már 
keresményével azon igények kiadásait 
fedezni, melyeket neje s annak befo
lyása alatt családja is az élethez kö t; 
a nőt pedig a társadalmi állogalmak 
nem tanítják dolgozni, ő nem képes 
szerezni, de még a meglevővel sem bir 
gazdálkodni — s a vége mindennek: 
családi nyomor, önmeghasonlás, örökös 
perpatvar s nem ritkán mindkét rész
ről — erkölcsi sülyeoés.

Menjünk tovább. A nő rendeltetése 
mint családanya: gyermekeinek a kor
szellemben való neveltetése. E köteles
ség teljesítését nem csupán a társadalmi 
rend kívánja a nőtől, de követeli ama 
természetes kötelék is, mely gyermek 
és anya közt létezik, parancsolja az a 
csodálatos benső szeretet, melylyel a 
természet az anyát gyermekéhez köti 
— megosztva vele örömöt és fájdalmat. 
Mint feleljenek meg azonban e köteles
ségüknek, ha a társadalom nem gon
doskodik a korszellem s ennek fokoza
tos átalakulásával s követelményeivel 
lépést tartó neveltetésük és oktatásuk
ról, ha nem ismertetjük meg őket az 
uralkodó eszmék fény és árnyoldalaival, 
ha nem tanítjuk őket önállóan, szaba
don gondolkodni, cselekedni, ha nem 
fejlesztünk bennök szilárd jellemet és 
erős akaratot, mely arra képesíti őket, 
hogy az élet viszontagságaival meg is 
küzdhessenek ? Es vegyük továbbá a 
nő önfentartási képességét, melyet csak 
helyes nevelés és munkára való szok
tatás s képesítés adhat meg. A nő ren
deltetése . a férjhezmenés. Igaz, csakhogy 
kettőn áll a vásár. Tegyük fel, a várt 
férj nem jön. mert hisz a nőtlenség ma 
már valóságos mániává fajult el, akkor 
a pártában maradt leány, ha vagyona 
nincs, vagy egy másik családtagnak 
esik terhére, vagy azon csekély szerzési 
képessége mellett oly életet él, melyet 
tőle senki sem irigyel. És ha csakugyan 
megjön az óhajtva várt férj s utána — 
a szegény ember Isten áldása — a 
gyermekek s a családfőt elszólitja ha
zulról az általános védkötelezettség, 
vagy mondjuk — a halál, még mielőtt 
gyermekeit fölnevelte volna, kérdem, 
első esetben mi lesz az üzletből, a má
sodikban pedig mi sors vár a családra, 
ha a nő nem bir elég műveltséggel, ha 
nem rende’kezik annyi képességgel.

Leány: De mama, hiszen még C 9 a k  10 
óra és pár perez múlva készen volnék az 
alap hímzésével.

Asszony: Apa már fáradt.
Leány : Fáradt ? . . . Hisz ebéd óta 

mindegyre alszik karosazékében.
Asszony : Apód napközben nagyon meg

erőlteti magát. Aztán meg fontos dolgokról 
kell vele beszélnem. Eredj, lányom!

I^eány: Elkergetsz ? . . .  Csúnya mama! 
Nos hát. alázatosan engedelmeskedem. Jó éjt.

(Megöleli °nyját, aztán lassan közeleg 
apjához és gyöngéden megcsókolja homlokát.

Férj (fölijed): Mi az ? .. A rente 52.25-ig 
szállott ? .. .  Vagy úgy! . ..  Te vagy, leányom! 
Azt hittem, a pénztárnokom.

Leány: Pénztárnokod ? . . .  Hát ő is 
megölel mikor beszámol?

F érj: Dehogy ölel, dehogy ö le l... de 
lásd . . .

Leány: Ah, most meg vagy p apa! 
Mindig azt mondod, hogy nem szunyókálsz 
estebéd után ?

Férj: Nem is ! . . .  Csak lehunyom sze 
memet és töprengek ; ennyi az egész. Min
dent hallottam, a mit beszéltetek.

Asszony : Nos akkor gratulálok hallá
sodhoz. Egész időn á t hímeztünk s egy szót 
se szóltunk.

Férj : (türelmetlenül): No jól van, jó l! 
Ha már egyáltalában rám akarjátok fogni, 
hogy aludtam, — hát aludtam !

Asszony: Mondj a lányodnak jó éjszakát. 
Komoly beszédem van veled!

Férj (nyugtalanúl): Nem gondolnád, 
hogy idején volna aludni mennünk ?

Leány: A papa telhetetlen !
Asszony: A mit közölni akarok veled, 

nagyon komoly és fontos.
Férj (halkan): Az ördögbe is ! Mi lesz 

ebből?
Asszony: Mariskám édes, hagyj ma

gunkra.

mint a mennyit az önfentartás megkö
vetel ?

Végre vegyük figyelembe a ma nap 
oly gyakori erkölcsi bukást. Hány nő kö

szöni elbukását egyedül elhanyagolt 
nevelésének s anyja ferde fogalmainak.

Folytathatnék e példákat, melyek 
egytől-egyik az észszerű nőnevelés fon
tosságát és szükségességét bizonyítják, 
de azt hiszem ennyi is elég a felvetett 
kérdés megvilágítására s annak igazo
lására, hogy a polgárság kérvénye egy 
belvárosi közs. leányiskola felállítása 
iránt nemcsak helyes, de jogos is.

Záradékul ide iktatjuk az aláírás 
czéljából a legtekintélyesebb egyének 
által körözött kérvény rövid szövegét:

Tekintetes Iskolaszék! Alulírottak 
egész tisztelettel kérjük a tekintetes 
Iskolaszéket, méltóztassék a jövő tan 
évvel a belvárosban egy rendes négy- 
osztályú községi leányiskolát fölállítani.

Bár ismeretes előttünk azon körül
mény, hogy a város közönsége már is 
tekintélyes összeget költ népoktatási 
intézeteink föntartására, mégis kérnünk 
kell ez uj leányiskola fölállítását, mi
után meggyőződésünk, hogy az az összeg, 
melyet gyermekeink, legdrágább kin
cseink nevelésére fordítunk, sohasem 
lehet sok, sohasem tekinthető áldozatnak.

De kérjük a belvárosi leányiskola 
mielőbbi fölállítását azért is, mert a mig 
a szigeti külvárosban — csak a leg
utóbbi népszámlálás adatait véve alapul 
— 5892 lélekre esik egy leányiskola, 
a budai külvárosban 9020 lélekre kettő, 
a bányatelepen 4050 lélekre egy, addig 
a belváros és siklósi külváros részére, 
noha a lélekszám a 10.000-et megha
ladja, — ide nem számítva a katona
ságot — csak egyetlen egy leányiskola, 
a zárdái iskola, áll rendelkezésünkre, 
mely intézet természetesen a nagy gyer
mekszámot befogadni képtelen s igy 
amellett, hogy az alsó osztályok tűl- 
tömöttek — lévén ott egy-egy osztály
ban 90, rendesen 100 növendék — még 
számos szülő kénytelen gyermekéit, kü
lönösen a kicsinyeket, vagy külvárosi 
iskolába küldeni — hol az osztályok 
azonban szintén túltömöttek — vagy 
nagy áldozattal magán intézetet igénybe 
venni.

És tekintve még azt, hogy a város 
népiskolai tanügye egy belvárosi leány
iskola nélkül szerves egészet soha sem 
képezhet, polgári leányiskolánk e biztos 
alap nélkül föl nem virágozhat s végre 
a belváros intelligens lakói, kik legna-

Férj (sóhajtva): Jó éjt,, piczikém! Aludj 
jó l! Boldog gyermek, a kivel semmi fonto
sat és komolyat nem akarnak közleni!

2-ik je le n e t .
Férj : Nos hát rajta ! . . .  Magunkra 

maradtunk. Kiváncsi vagyok, mi közölni 
valód van.

Asszony : Nem tudom, vetted-e észre, 
hogy lányunkból immár nagy lány lett.

Férj : És szép lány, a mi még fonto
sabb.

Asszony : Hozományt nem adhatsz neki 
igen nagyot. Azért hát áldozatot kell hoz
nunk, hogy jövőjét biztosítsuk.

F érj: Hogy érted ezt ?
Asszony: A dolog igen egyszerű. Ha 

lányod kelengyéje mellé egy milliócskát 
rakhatnál, bizonyára megmásznák érte a 
legmagasabb falakat, betörnék a legvasta
gabb ajtókat, elkövetnék még a lehetetlent is, 
csakhogy megkapják. Neked akkor nem 
volna egyéb dolgod, minthogy szépen otthon 
maradj és a kérők gomolyából kiválogasd 
azt a vöt, mely kedvedre van. De hát fáj
dalom, mi igy nem járhatunk el. Mi drága 
gyermekünknek csak nyomorult 200 ezer 
frank hozományt adhatunk. Ennek a ka
matjai épen elegendők arra, hogy kifizesse 
a szabónőjét, ha ugyan Dem jár sokat tár 
saságba. Ezért nekünk egy kis zajt kell 
ütnünk, hogy magunkra vonjuk az emberek 
figyelmét.

Férj: Kezdem érteni. . .
Asszony : Minthogy senki sem fogja 

megmászni falainkat, magunknak kell őket 
lerombolnunk ; minthogy lányunknak senki 
sem fog szerenádét rendezni, nekünk kell 
idehaza egy kissé muzsikáltatnunk; mint
hogy ajtóinkat nem fogják betörni, magunk
nak kell azokat kinyitnunk. Szóval, mint
hogy nincs vagyonunk...

gyobb adófizetők, gyermekeik számára 
legalább is annyi méltánylást követel
hetnek. mint a mennyiben a külváro
siak részesülnek; teljes bizalommal újít
juk meg föntebbi kérésünket, mely után 
vagyunk kitűnő tisztelettel Pécsett, 1888. 
év január hó 1-én a tekintetes Iskola
széknek kész szolgái: (Itt következnek 
az aláírások.)"

Országgyűlés.
A képviselőháznak múlt pénteken igen 

érdekes napja volt. Mindjárt az ülés elején 
M e s z 1 é n y  i Lajos, személyes kérdésben 
szó'alva fel, lobbantotta szemére Schvarcz 
Gyulának, hogy pár év előtt még a függet
lenségi párthoz tartozott S c h v a r c z  oly 
lére eresztette feleletét, hogy az elnök kény
telen volt tőle a szót megvonni. A költség
vetésről először É l e s  Henrik beszélt unal
masan, utána J  e s z e n s z k y  Sándor báró 
nagy hatással kritizálta a kormány pénz
ügyi politikáját é9 közjogi gyöngeségeit. — 
L á n g  Lajos jobb ügyre méltó buzgalommal 
és tehetséggel védte a költségvetést. Az 
utolsó felszólaló A p p o n y i Albert gróf 
volt, ki hatalmas szónoki erejével s beszéde 
hatalmasságával is nagy sikert aratott. Fej
tegetéseinek csomópontja annak a kijelentése, 
hogy pénzügyi változtatásokkal az ország 
pénzügyeit nem lehet állandóan megjavítani. 
A beszéd nagy hatása arra kény szeritette 
T i s z á t ,  hogy ő is tegyen nehány meg
jegyzést.

A szombati ülés első szónokát: H o r 
v á t h  Gyulát, szívesen hallgatták minden
felé, írn'rt, bár leginkább az ellenzékkel po
lemizált, sok igazságot mondott oda a kor
mánypártnak is. Általános figyelem és meg- 
megujuló derültség közt mosta meg ezután 
P á z m á n d y  Dénes Schvarcz Gyula fejét, 
ráolvasva, hogy de bizony csak független
ségi programmal kereste volt ő kigyelme a 
mandátumot! Mellékesen egy érzékeny oldal
döfést adott Aslóth Jánosnak, a másik hite- 
hagyottnak is. W e k e r  1 e Sándor állam
titkár beszélt ezután, ügyesen és furfango
san csoportosítva azokat az érveket, melyek 
a költségvetés mellett felhozhatók. A nap 
utolsó szónoka az ősz P e r c z e l  Miklós 
volt, ki pártonkivüli álláspontjából kifolyó
lag kritika alá vette az ellenzéki beszédeket 
is, de végül kijelenté, hogy a költség-vetést 
nem fogadja el. Beszédét a „Különfélék1* 
közt hozzuk.

Hétfőn befejezték az idén szokatlanul 
rövidre nyúlt általános vitát a költségvetés 
tárgyában. Sorrend és súly szerint is első 
szónok I r á n y i  Dániel volt, ki nagy figye
lem közt körvonalozta a szabadelvüség fo
galmát s megdönthetetlenül bizonyította be 
azt, hogy a függetlenségi és 48-as párt min
dig a szabadelvű zászló a la tt küzdött, el 
lentétben ama párttal, mely magát szabad
elvűnek nevezi. Ezután P u I s z k y Ágost, 
mint az a renegátoknak már szokása, nagy 
szenvedélyességgel támadta az általa fakép
nél hagyott mérsékelt ellenzéket. A vita 
utolsó szónoka az ősz H e v e  s s y  Benedek

Férj: Dobjuk ki az ablakon !
Asszony: Azt nem mondtam. Többet 

kell társaságba járnunk és vendéget látnunk. 
Mikor rendezzük első bálunkat?

Férj: Teringettét! Ugyancsak vágtatsz! 
Hiszen ez valóságos orvtámadás . . .

Asszony (erélyes hangon): Mikor ren
dezzük el9Ő bálunkat ?

Férj: Kedvesem, mielőtt erre gondolunk, 
meg kell alapítanunk a meghívandók név
sorát . . .

Asszony: Helyes ; épen kezem ügyében 
van ismerőseim névsora; mindjárt el is 
kezdhetjük.

Férj: (aggodalmas pillantást vetve az 
órára): . . .  Nem gondolod, hogy tanácsosabb 
volna lefeküdni ?

Asszony: (ügyet se vetve szavaira): 
I t t  a lista. (Kibontja a papirost.) I t t  van 
első sorban Préciput úr és neje.

Férj: Kezdetnek elég szép! . . .  Préciput 
ú r . . . H át már elfeledted azt a botrányos 
történetét ?

Asszony: Miféle történetét ?
Férj: Felesége az esküvő előtti napon 

megszökött egy ulánus tisz tte l!
Asszony : Igaz el is feledtem ! . . .  Hm, 

hm, ez kellemetlen.
F érj: Miért?
Asszony: Gyönyörű szép gyémántjai 

vannak . .  . s az ilyesfélének „hatása" van 
egy bálon . . .

Férj: Azt hiszem, legjobb lesz, ha min 
den kétes név elé keresztet teszünk. Aztán 
majd még egyszer végig megyünk a listán.

Asszony: Jó. Mindjárt ide is teszek egy 
keresztet „Almaviva ur és neje" elé, bár 
tudom, hogy gyöngéid vannak az emberek
kel szemben.

F érj: (csodálkozva): Ah ! S miért a 
kereszt, ha szabad kérdeznem ?

Asszony: Mert velők együtt Frigyes 
grófot is meg kellene hívnunk.

volt, ki a meggyőződés meggyőző hangján 
fejtette ki, hogy a kormány nem érdemel 
bizalmat s kijelentette, hogy Helfy határo
zati javaslatát fogadja el. Ezután a zár
beszédek következtek. H e g e d ű s  Sándor 
éles hangon polemizált az ellenzék szóno
kaival, sőt elment az illetlenség határáig, 
a miért is, személyes kérdésbe szólalva föl, 
G y ő r  f f y Gyula jól az orra alá dörzsölt 
neki. H o r á n s z k y  Nándor hosszabb be
szédben czáfolta a kormánypárti szónokokat, 
kik a helyett, hogy a költségvetést védel
mezték volna, az ellenzéki felszólalók egyes 
gyengébb állításaiba kapaszkodtak bele. — 
Még P  u 1 8 z k y  Ágost szólalt fel személyes 
kérdésben, egy vágást mérve H o r á n s z -  
k y  r  a, ki azt rögtön duplán adta vissza, 
s az ülés véget ért.

A költségvetés általános tárgyalása 
kedden ért véget; parlamentünk két kiváló 
alakja: H e l f y  Ignácz és T i s z a  Kálmán 
tette be utána az ajtót. H e 1 f y  ma is, mint 
mindig, érdekesen és tartalmasán beszélt. 
Elsőben is természetesen a vita pénzügyi 
részével foglalkozott s erőteljesen mutatta 
ki, hogy a függetlenségi és 48-as párt á l
láspontja lényegesen különbözik a mérsékelt 
ellenzékétől. Azután a szabadelvüség the- 
májára tért á t s ennek kapcsában éles gúny 
tárgyává tette Schvarcz Gyulát, kinek sze- 
mélj'es kérdésben történt szerencsétlen lel- 
szólalása csak még teljesebbé tette az álta
lános derültséget. Az utolsó szó ma is 
Tiszáé volt. Beszélt mindenről és még sok 
egyébről, vagdosott ide is, oda is, beszéde 
pattogott, de nem volt magja, mert hiány
zott belőle a tartalmi igazság. És azután 
megtörtént a szavazás. A költségvetést el
fogadta 215 mameluk, el nem fogadta 113 
képviselő, e szerint a kormány többstge 102. 
Föl jegyzésre méltó, hogy 121 olyan könny ü- 
vérű honatya van, ki a költségvetés fölötti 
szavazáskor távollétével tündöklött. Ezek 
ugyan jelesen képviselik a választókat. — 
A ház, mielőtt a költségvetés részletes tá r
gyalására á tté rt volna, a tartalékosok 7 napi 
behívásáról szóló törvényjavaslatot vette elő. 
— M ü n n i c h  Aurél előadó ledarálva a 
mondókáját, C z i r e r  Ákos fejtette ki hig
gadtan s mégis ékes szólóan a függetlenségi 
és 48-as párt álláspontját. A javaslatban 
több közjogi sérelmet lát, mégis, tekintve a 
jelenlegi helyzetet, bizonyos kikötések mel
lett hajlandó azt elfogadni. Az utolsó szónok 
P o n g r á c z  Károly volt, ki a Mannlicher- 
puskát nem tartja  ugyan jobbnak a mostani 
Werndl-félénél, hanem azért a javaslatot el
fogadja. A vitát holnap folytatják.

Szerdán teljesen letárgyalták s el is 
fogadták a tartalékosok 7 napi behívásáról 
szóló törvényjavaslatot, s erősen belementek 
a költségvetés részletes tárgyalásába. Az 
elsőnél élénk közjogi vita fejlődött ki a fö
lött, hogy a katonai fölszerelés meghatáro
zása a törvényhozás vagy a felség joga-e. 
Résztvett e vitában B o 1 g á r Fer., P  u í s z k y 
-ígost, U g r ó n  Gábor és A p p o n y i  Al
bert gróf. Majd T h a 1 y  Kálmán felszólí
tására F e j é r v á r y  Géza báró fejtette ki 
álláspontját és miután még T i s z a  Kálmán 
és M ü n n i c h  Aurél beszélt, a javaslat úgy 
általánosságban, mint részleteiben elíogad-

Férj: Hogyan ? hát te is elhiszed a 
róluk forgó mendemondát ?

Asszony: Mindenki tudja, hogy A lmavi- 
váék a gróf milliói segélyével rendezik 
zilált anyagi körülményeiket. Azt is tudja 
mindenki, hogy Frigyes gróf nem Almaviva 
ur szép szemei kedvéért teszi magát tönkre. 
Okvetlen keresztet kell tennünk a nevök elé.

Férj : Parmesaniékról nem szabad meg
feledkeznünk, m ert. . .

Asszony : Micsoda ? Meghinád őket ?
Férj: Miért ne ?
Asszony: őket, akik minden lap tör

vényszéki rovatában oly botrányos módon 
szerepeltek ?

fé r j:  No én úgy tudom, hogy még 
eddig senkit sem öltek meg.

Asszony: S neked ez elég ? Pompás ! 
Ha valaki nem gyilkos, már az neked elég 
ok arra, hogy nagyra becsüld.

Férj: De megengedj . . .
Asszony: Ez aztán erkölcsiség!
Férj: De te nagyon is messze mégy!
Asszony: Messze mentek ám ők, nem 

m i! Már nem emlékszel ama csúf história 
részleteire, mely izgalomba hozta az egész 
üzletvilágot? Az a szélhámos g ründolás... 

F érj: Nos ?
Asszony: A kikürtölt alaptőkének a 

fele sem volt eg y ü tt!
Férj: Én uram Istenem, ilyesmi min

dennap előfordul.
Asszony: Az évi közgyűlést ál-részvé

nyesekkel tarta tták  meg.
Férj : No már az igaz. De kétségkívül 

még jönni fog, ha jönni kell, egy jobb kor, 
melyben századunk e különös kapitalista 
áram latát szükségesnek és üdvösnek fogják 
elismerni.

Asszony: Várjuk be csak ezt a jobb 
kort és addig is keresztezzük meg a Par- 
mesaniék nevét.

Férj: Jó. Mit ta rta t Urlukovékról ?
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tetett. — A költségvetés részletes tárgya 
lása gyors tempóban kezdődött meg. Fel
szólaltak . M e s z 1 é n y i Lajos az udvar
tartásnál, M a d a r á s z  József a delegáció 
kiadásainál, O r b á n  Balázs a közös ügyek 
nél, M a d a r á s z  József a központi nyug 
dijaknál, I r á n y i  Dániel és U g r o n Gábor 
a miniszterelnökség tételénél, L i t s  Gyula 
és H o r á n s z k y  Nándor a rendelkezési 
alapnál. T i s z a  Kálmán miniszterelnök több 
ízben válaszolt a szónokoknak, s a tételek 
a pénzügyi bizottság javaslata szerint fo
gadtattak el. A ház a részletes tárgyelás- 
ban a belügyminisztérium tározójáig ment. — 
Az ülés végén P a p p Elek interpellálta a 
közmunka- és közlekedési minisztert a Be- 
rettyó-Hortobágy-vidéki vadvizek szabályo
zása tárgyában. B a r o s s  azonnal felelt s 
válaszát az interpelláló is tudomásul vette.

Dr Czirer Ákos beszéde
a képviselőhöz keddi ülésén, a tartalékosoknak 7 napos

fegyvergvakorlatra való behívása tárgyában.

T. ház ! Ha nem volnánk szokva ahoz, 
hogy a hadsereg ügyeivel foglalkozó előter
jesztések még azon esetekben is, a melyekben 
azok a magyar honvédségnek katonai alkot
mányát közelebbről érdeklik, rendszerint 
mindenkor a közös hadügyi kormány méhé- 
ben fogantainak és a hadsereg szolgálati 
nyelvén pillantják meg először a napvilágot, 
akkor a jelen törvényjavaslat olvasásakor 
kétség támadhatna bennünk az iránt, hogy 
váljon az ebben rejlő közjogi helytelenséget 
pusztán az időkiraélésére való törekvés ro 
vására kell-e Írnunk, avagy azon irányzat 
njabb térfoglaiásának kell azt inkább tar
tanunk, mely a fegyveres erőnek ma még 
némi közjogi külön állást élvező külön a l
katelemének, a honvédségnek a közös had- 
sereggel való szorosabb, szervesebb össze
hozására. vagy hogy röviden szóljak, a két 
hadsereg egyesítésére és egységesítésére 
törekszik.

A nélkül, hogy a tartalékosok terve
zett behívása és kiképzésének szükségességét 
vagy e rendszabály katonai értékét és hord 
erejét kétségbe vonni akarnám, véleményem 
szerint czélszerii lett volna ezen javaslatnak 
a közös hadsereggel és honvédséggel fog
lalkozó azon intézkedéseit elválasztva hozni 
a törvényhozás elé és különváltan kérni 
annak tárgyalását. Nemcsak azért, mert a 
törvényhozás hasonló tárgyú és tartalmú 
kérdésekben eddig mindig külön intézkedett 
a fegyveres erő ezen két alkotó elemét ille
tőleg, hanem azért is. hogy eleje vétessék 
azon közjogi abnormalitásnak. mely ezen 
úgynevezett közös és nem közös dolognak 
egy mederbe szorításából származhatnék. 
(Helyeslés a szélső baloldalon.)

A javaslat különválasztását és tárgya
lását első sorban a törvényhozás eddigi 
gyakorlata tenné indokolttá. De van még 
egy más ok is, mely a különvált tárgyalást 
indokolttá teszi.

A mai közjogi helyzetből kifolyólag, 
mi sem természetesebb, mint az, hogy a 
miénkhez hasonló tárgyú javaslat fog az 
osztrák törvényhozás elé is terjesztetni. S 
mi lehet ennek következése ? Az lehet, hogy 
megában a javaslatban nem tétetvén különb
ség az osztrák és magyar honvédség között, 
mind a két törvényhozás egész jóhiszemüleg 
belemegy az előterjesztések tárgyalásába s 
azt hívén, hogy csak a maguk honvédségé
ről rendelkeznek, valósággal mind a ketten 
a másik törvényhozás jogkörébe nyúlnak, 
amennyiben az 1868: ALI., illetőleg 1873: 
XXXII. törvényezikkek részleges megváltoz
tatása. mi pedig az osztrák honvédelmi tör
vény módosítása kérdésében gyakorolnánk 
olyan jogot, a milyennel közjogilag egyi
künk se bír.

En megengedem, hogy ez a javaslat 
az osztrák konvédelmi intézmény álláspont
járól tekintve, tökéletesen korrekt és kielégítő 
lehet, a mennyiben az osztrák Landwehr. 
mint tudjuk, a közös hadsereggel a mienké

től eltérő szerves összefüggésben áll, de 
hogy a mi honvédségünk — legalább béke 
idején — egészen más megítélés alá esik, 
azt ezen a helyen bővebben fejtegetni feles 
leges. (Helyeslés a szélső balol balon.) Ilyen 
közjogi háttérrel biró dologokban nem léte
zik felesleges óvatosság, még akkor sem, 
ha hogy az — különben számba sem vehető 
munka fokozással járna. (Élénk helyeslés a 
szélsőbaloldalon.)

A véderő bizottságban a honvédelmi 
miniszter azt vála°zolja, hogy a törvény- 
hozás a fegyvereserő különálló alkató részéről 
egy törvény keretében már több Ízben in
tézkedett. Elismerem, hogy ez való, de éppen 
a fegyvergyakorlatok elrendelése dolgában 
— s ma csak erről van szó — a t. minisz
ter ur a törvényhozás e gyakorlatára nem 
utalhat.

A mi mármost a javaslatnak a közös 
hadsereget érdeklő részeit illeti, ez intéz
ménynyel szemben elfoglalt politikai állás 
pontunk daczára, tekintettel a külügyi 
viszonyoknak kétséges voltára, tartózkodom 
azoknak érdemleges bírálatától.

A honvédség szabadságolt állományú 
legénységének behívása korai, a mennyiben 
a fegyverzet kérdése — a honvédséget ille
tőleg — eldöntve még nincsen, s ez volt 
egyik oka azon indítványomnak is, kogy a 
javaslatnak intézkedései elkülönítve tárgyal
tassanak, Ezen ellenvetésemre azt a választ 
kaptam, hogy a fegyverzet kérdése a hon
védségre nézve — igen is — el van döntve 
végérvényesen, mert a fennálló törvények 
szerint a hadsereg és a honvédség fegyver
zetének azonosnak kell lennie.

Hiába tagadnám, hogy ez benn van 
két törvényben is, mert így áll a dolog ; 
de igy állván a dolog, nem vagyok túlságos 
indiskrét és szerénytelen, ha annak szives 
közlését kérem, hogy hát milyen lesz a 
honvédség uj fegyvere, s mi az oka annak, 
hogy a gyereknek a nevét, a szisztémának, 
az elfogadott mintának szokásos elnevezését 
a javaslat nem foglalja magában ? Ez a 
kérelem teljesen jogosult, tekintettel arra, 
hogy a fegyverekre szükséges pénzösszeget 
úgyis a törvényhozástól kell majd kérni. 
És én azt hiszem, hogy behívásokat elren
delni egy oly uj fegyverrel való kiképe: 
tetésre, a melyről hivatalos utón hozzánk 
semmi felvilágosítás sem érkezett s mely 
tényleg áltaíunk elfogadva nincsen, talán 
mégis egy kis folforditását jelenti a dolog 
logikai rendjének. (Helyeslés a szélsőbalol
dalon.) Es ha meg is engedném azt, hogy 
törvény szerint a közös hadsereg és honvéd
ség fegyverzetének azonosnak kell lennie, 
de hogy tényleg másként áll a dolog g 
nevezetesen hogy hol a felszerelés, hol a 
felfegyverzés dolgában 20 év óta, rövid meg
szakításokkal ilyen folytonos átmenetek 
rendszerének járma ala tt nyögünk, az el- 
vitázhatatlan.

Ha emellett figyelembe vesszük azon 
eshetőséget, e mely kizárva egyáltalán nin 
csen, hogy t. i. a delegácziók által elfoga
dott 8 milliméteres Mannlicher-féle ismétlő 
fegyverek rendszere a tömeges kipróbálás 
tapasztalatai alapján — nem mondom éppen, 
hogy elejtetik — de lényeges változásokon 
megy keresztül, más szóval, hogy a hadsereg 
u.) fegyverzetének kérdését se lehet ma már 
teljes joggal megoldottnak tekinteni, akkor 
úgy hiszem komoly lábon nyugszik az a 
kifogásunk, hogy a honvédek behívása egy 
ojyan fegyverrel való kiképzés végett, mely
nek költségeit a törvényhozástól eddig még 
csak nem is kérték, mindenesetre korai, idő 
előtti s áll tehát azon támpont is, a mely
ből érvelésünk kiindult, hogy t. i. a fegy
verzés kérdése a honvédséget érdeklőleg még 
eldöntve nincsen. (Helyeslés a szélső bal
oldalon.)

Mindamellett hajlandók vagyunk a kért 
rendszabálynak a honvédséget érintő részé 
hez hozzájárulni azon természetes feltétel 
alatt, ha hogy a törvényhozás az uj fegyver 
költségeit megszavazza, valamint ha a t.

honvédelmi miniszter ur ismételni méltózta- 
tik e helyen azon ígéretét, hogy gondoskodni 
fog arról, miszerint ezen rendkívüli behívás 
a legénység szolgálati terheit, egészb-n a 
gyakorlati időtartamot tekintve, ne súlyos
bítsa. (Helyeslés a szélső baloldalon.) Min
denesetre pedig kérem a t. házat már most, 
hogy esetleges félreértések és netáni káros 
következtetések elkerülése végett a javaslat 
szövegének illető helyein a „honvédség" szó 
előtt mindenütt a „magyar * jelzőt alkal
mazni méltóztassék. (Éléna helyeslés a szélső 
baloldalon.) _________

t é t !
Asszony: Piha ! Az intrikusok ! Kérész- j Férj: Bigorre marquis ?
.  . j Asszony : Egy 80 esztendős rové, a ki
térj: (luemlles gróf? j mindennap más tánezosnőt visz vacsoráim!
Asszony: Az, a ki nyakig úszik adós- Férj: A fiatal d’ Aunis ? 

sagban? K e re s te t! I Auzony : . .  . Már nem já r  társaságba.
téry. Redrose asszony? Férj: Még alig 21 éves!
Asszony: No csak azt vártam ! Hát te . Asszony: De 27 sport klubb tagja s 

azt kívánod, hogy a mi szegény, ártatlan j akkor az embernek nincs érkezése társa- 
gyerraekunk ilyenfele személylyel jöjjön ságba járni.
érintkezésbe ?

Férj: Igaz, azt suttogják, hog}- Villa
franca herczeggel meg X. bankárral 
K eresztet!

Asszony : A mi van Bubeek grófnőt 
illeti . . .

Férj: A szép hollandusnőt?
. Uszony: . . . magától értetődik, hogy 

nem hivjuk meg.
Férj: Ah, már ez sok! Van-e _0__

Páriában nála előbbkelö elegánsabb asszony?
Asszony : A ki vastag szivarokat szi és 

kotillon közben átugrik a széken !
F érj: Dolce-né ?
Asszony : A ki trágár chansonetteket 

és nyers utczai nótákat énekel? Keresztet 
a neve e lé !

F érj: A Cannonita család? Két fiatal 
leány . . .

Asszony: Azok a sportozó bolondok ! 
Olyan pony-s hintón kocsikáznak, mely in
kább tormádzik főzelékes szekérre, mint 
egyébre ; vasárnap meg csak a versenytérre 
menet néznek be a templomba!

Férj: Sedlitsné ?
Asszony : P a h ! A ki úgy tánczol 

cancant, hogy még a hírhedt Teréza is el 
pirulna lá ttára! A ki férfiruhát ölt, boev ...

Férj: Hogy ?
Asszony: Hogy jelen lehessen a kivég 

zéseken!
Férj: Hat akkor ajánlom a Merővé 

családot.
Asszony: Szegény emberek, kiket meg

hívásunk csak zavarba hozna, mert nincs i 
l«r.2ük tisztességesen öltözködni.

Férj: Mit szólsz Blakchest úrhoz?
Asszony : Azt ? Soha !
Férj: De édesem, ha mindenkin van 

valami kifogásolni valód, hát akkor kit 
hívjunk meg?

Asszony: Hát már vége a névsornak ?
Férj: Majdnem.
Asszony: Mutasd csak ! (veszi a listát) 

Szent isten mennyi kereszt!
Férj: Egész temető !
Asszony: (gondolkozva): Hát már most 

mit tegyünk?
Férj: Ha az ember jól meggondolja...
Asszony: Voltakép ezt kellene hinnem.
Férj: Kedves Melanie . . .
Asszony: Édes Alfréd . . .
Férj : Mondanék valam it. . .
Asszony: Épen juto tt valami az eszembe.
f é r j : Mit szólnál hozzá, ha abba 

hagynék azt az egész bált ?
Asszotiy: Én is ép ezt ekartam mondani.
fé r j:  Nem tu d o m ... De azt hiszem, 

hogy még mindig vannak derék, jóravaló 
fiatal emberek, a kik, a nélkül, hogy más
nak port akarnának az ember szemébe hin 
íeni éa anélkül, hogy nekik maguknak port 
kellene hinteni a szemeikbe, szívesen elvesz 
nek egy tisztességes fiatal leányt. Inkábl. 
legyen a lányunkból agg szűz, de arra el 
nem szánhatom magam, hogy az úgyne
vezett társasélet nyüzsgésébe lökjem bel

Asszony. Igazad van kedves féljem! 
(A jobbsó ajtó felé megy.) Jó  éjt 1

Férj: (A balsó ajtó felé hajad.) Jó  éjt!

Az egy évi önkéntesség.
(P.) Még nincs elfeledve azon kísérlet, 

melyet az egyetemi ifjúság te tt a tiszti 
vizsgának magyar nyelven leendő leteheté- 
sének kieszközlése iránt, nincs elfeledve sem 
az ifjúság, sem az ország magyar ajkú s 
érzelmű lakossága között, de még inkább 
ott, hová a jogos igények kieszkozlése vé
gett fordult az egyetem ifjúsága.

Jogos volt az -óhaj, bátran lehetett 
volna követelni is, de tudták előre, hogy 
föllépésüknek nehezen lesz valami eredménye. 
A közvélemény az ifjúságnak állott part
jára, helyesnek és jogosnak ta lálta  a moz
galmat, de az eredmény nemcsak hogy nem 
telelt meg a nemes törekvésnek, hanem an
nak ellenkezőjét szülte.

Nemcsak hogy nem engedték meg a 
tiszti vizsgának magyar nyelven leendő le
tételét, de sőt a nemsokára kiadandó rende
let értelmében szigorúan meg fogják hagyni 
az egy éves önkénteseknek, hogy a nemet 
nyelvet teljesen sajátítsak el, es a tiszti 
vizsgát német nyelven tegyék le, különben 
büntetésül a rendes egy évi szolgálati időn 
felül még egy, esetleg két évig lesznek 
kénytelenek szolgálni a  hadseregben, ami 
aanyit jelent, hogy az 1 évi önkéntességre 
szerzett jog azoktól, a kik a német nyelvet 
nem sajátítják el teljesen, meg lesz vonva.

A németesítés mételyező munkája csak 
lassan, csendben folyik, de tényleg nem szü
netel.

Nem rég egyetlen magyar katonainté
zetünkben, a Ludoviceuniban rendelték el a 
német nyelv szigorú tanítását, ezt követte 
a középiskolára vonatkozó hasonló értelmű 
rendelet, majd a honvédségnek érdemekben 
megőszült első rangú tisztjeit helyezték 
nyugalomba, s a közös hadsereg magyarelle 
nes tisztjeivel kívánják helyüket betölteni.

Ezen intézkedés kétségkívül megméte
lyezi a honvédség intézményét is, mely 
tiszta magyarsággal eddig egyedüli büszke
sége volt országunknak.

Hiába mond vetőt a közvélemény, az 
osztrák szellem terjesztése Magyaroszágon 
most már megint csak elvvé lett s minden 
évben tovább haladnak a germanizálás átkos 
munkájában pár lépéssel.

Most az egy évi önkéntesi intézmény
nyel is vizet hajt a hadügyi kormány az ő 
germán szellemben őrlő malmára.

Eddig a magyar ajkú és érzelmű ifjú
ság kebelében alig-alig akadt olyan, a ki a 
schwarz gelb tiszti bojt elnyerését valami 
virtusnak tarto tta  volna, de ha mégis letette 
a tiszti vizsgát, tartalékba lépte után egy, 
legföljebb 2 hónapra rá  kinevezték tarta lé
kos hadnagynak. Moit a rendelet tervezete 
egyenesen kimondja, hogy minden egy éves 
önkéntes köteles letenni a hadnagyi vizsgát 
(természetesen német nyelven) és ha ez meg 
is történik, akkor nem neveztetnek ki azon
nal hadnagyokká, hanem várniok kell, mig 
a sor reájuk kerül; csak apródok lesznek. 
E mellett rangra ama tettleges hadapródok 
már elnyerték a rangot.

Igen természetes, hogy ily körülmé
nyek között még kevesebb magyar érzelmű 
ifjú iparkodnék a tiszti bojt után, A közös 
hadseregben való szolgálatot a különben 
katonás természetű magyar nép csak olyan 
purgatorium félének tartja, melyet á t kell 
szenvedni. Alig várja a magyar katona, 
hogy a honvédséghez jusson (Sajnos, most 
már ez is vészit tiszta magyarságából).

De alig hisszük, hogy a szabályrende
let érvénybe léptetése esetén akadna művelt 
fiatal ember, a ki le ne tenné a tiszti vizs
gát, — mert hiszen a szabály szerint, az 
az önkéntes, aki nem teszi le, egy, és ha e 
másik év végén az altiszti vizsgát sem teszi 
le, még egy, tehát összesen három évig kö
teles szolgálni, — ily kényszerhelyzetben 
inkább leteszi a vizsgát, csak ne legyen 
kénytelen oly idegen körben 3 éven á t szol
gálni az „osztrák hazát."

Igen ám, de a vizsga nyelve német, 
és pedig szigorúan német.

Már most kérdés, hogy a katonáskodó 
önkéntesek közül hány perczent felel meg 
a követelményeknek. Mert a ki csak teheti, 
megfelel. De ha nem tud németül, szolgál 
még két évig.

Tehát a német nyelv nemtudása az 
önkénteseknél oly bűn, a melyet még két 
évi utánszolgálattal büntetnek.

De még ez sem elég, a szabály terve
zet az ifjút szellemi tovahaladásában is gá
tolni akarja. Kimondja, hogy a szolgálati 
idő a la tt tanulmányait nem folytathatja az 
önkéntes.

Mi azonban kérdezzük, vájjon mi köze 
van ehhez a katonai kamariilának ? Ha az 
egyotem engedményeket tesz az önkéntesek
nek, a közös hadügyminiszter akarja azt. 
megvonni? Hiszen az orvosnövendékek szak
májába vágó körben működik a szolgálat 
alatt, a gyógyszerész szintén, a jogász meg 
nem köteles pontosan látogatni az előadá
sokat s vizsgázik később, egyedül a techni
kusok nem részesülnek ebben a tekintetben 
kedvezményben.

Tehát a gőgös s fölöttünk minden 
áron zsarnokoskodni akaró katonai kama- 
1 iUa még más hatóságok üg\reibe is be akar 
avatkozni.

A  szabályrendelet általános megütkö-
k i te t t .  A „Katonai Lapok" közölte 

először s most már, neki támadnak a neve
zett lapnak, hogy titkot á ru lt el, akár csak 
a kaposvári levél ügyében. De a  szabály-

rendelet már meg van, ez kétségtelen, csu
pán nincsen átterjesztve a mi kormányunk
hoz, tehát csupán megegyezésre nem jutottak. 
De ismerve a mi kormányunk mamelukságát, 
különösen Fehérváry honvédelmi miniszterét, 
a legvalószínűbb, hogy elfogadják azt s a 
szabályrendelet törvénynyé válik, a kama- 
rilla meg büszkén mondhatja magában, 
„megint egy lépéssel tovább haladtam a 
magyarok germanizálásában."

A sajtó megteszi kötelességét, a közvé
lemény nevében vetőt mond, hogy aztán az 
illetékes hatóság fontolóra veszi-e a sajtó 
szavát, vagy sem, az még a jövő dolga, 
mert a rendelet fölött csak most fognak 
napirendre térni.

Bárcsak lenne bátorsága a kormány
nak szembe szállani a kamarilla telhetőt 
fenségével!

Pécsi kiállítás.
A pécsi kiállítás elnöksége a következő 

felhívást bocsátotta ki azon kiválóbb pécsi 
iparosokhoz, kik még nem jelentkeztek a 
a kiállításban való részvételre:

„Tapasztalva városunk közügyei iránt 
tanúsítani szokott szives érdeklődését és tá
mogatási készségét s ismerve üzletének ki
váló jelentőségét, azon feltevésre érezzük 
magunkat indítva, hogy uraságod mint e 
városnak lelkes polgára a kiállítást a  vá
ros ügyének és gyártmányainak, termelvé- 
nyeinek a kiállításon való bemutatását sa
já t érdekében állónak tekintvén: a kiállítás
ban mint kiállító résztvenni szándékozik.

Városunknak, mint jelentős ipari köz
pontnak régi jó hírneve, de meg az itteni 
iparos- és üztetvilág érdeke is kívánja, hogy 
a pécsi kiállításon a pécsi productumuk 
kiváló és túlnyomó mérvben legyenek kép
viselve.

Minthogy az idegen helyekről érkező 
bejelentések rohamos szaporodása folytán 
feltehető, hogy a kiállítási területnek még 
rendelkezésre álló része csakhamar lefoglalva 
lesz s igy a pécsiek minél nagyobb mérvű 
képviselet''- . illető kívánalomnak legjobb 
akaratunk mellett sem tehetünk majd eleget: 
megkérjük, ha a pécsi kiállításban való 
résztvételi szándékát legkésőbb e hó végéig 
az ide mellékelt íven a kiállítási bizottság
nak bejelenteni szíveskednék; mert a mon
dott időn túl Pécsről érkező bejelentések 
csak feltételesen lesznek elfogadva, vagyis 
másik kiállítási hely csak az esetre bizto- 
sittatik, ha ilyen egyik vagy másik kiállító 
elmaradása következtében rendelkezésre ál
land.
K i á l l i t á s i b e  j e l e n t é s e k  f o l y *  

t a t ó l a g o s  k i m u t a t á s a .  
Hanny Imre Rád puszta gyapjú. Eizner 

Abrahám Pécs, építészeti anyagok. Schöberl 
Róbert Bpest, székek. Gróf Bethlenné Nagy 
Selyk, háziipari czikkeü. Csögl János Pécs, 
hórdók. Sidlauer József Iványi, állatok. 
Frischler János Olasz, borok. Virágh nővérek 
Gödre, női kézimunka., Hanny Imre Rád 
puszta, juhok. Klein Ad ám Pécs, bútorok. 
Krompacher E. M. fiai Felka, alagcsővek. 
ifj. Bakó János Felsőbánya, érczek. Scherer 
Lajos Kölesd, szíjgyártó munkák. Schack 
Ferencz Pécs, ékszerek. Dampf József kály
hák. Podluzsányí Sarolta Pécs, női kézimun
kák. Podluzsányi Róza Pécs női kézimunkák. 
Gchalupni Mari Pécs, női kézimunkák. Peder 
István Pécs, esztergálos árúk. Kászdorf 
Gáspár N. Boly, kötszövészeti czikkek. Bit
tér András Árpád, borok. Balázs János Pécs, 
csizmák. Horváth Mariska Pécs, női kézi
munkák. Vízkelety Fenena Pécs, női kézi
munkák. Leordinay nővérek Pécs, női kézi
munkák. Vígan Ferencz Pécs, kályhák. 
Pucher János Árpád, borok. Vlasics János 
Pécs, állatok. Báró Stokinger-Riedlné és leá
nyai Bpest, női kézimunkák. Kémet Péter 
Nagy-Szokoly, lovak. Szigvárt Ignácz V. 
Dombó, borok. Lamping Ferencz Boldogasz- 
szonyfa, bútorok. Brezics Ferencz Pécs, má
zoló munkák. Spitzer Ignácz Pécs, borok. 
Benyó György Szigetvár, dóm borművek. 
Medgyesy Ede F. Mindszent, lovak, borok. 
Szeidl Nándor eczet- Riemhold B' Bpest, dísz
sátor. Stern Zsófia, kézimunkák. Tichy 
Ödön Pécs, bádogos munkák. Barkó József 
Pécs, építészeti rajzok. Szalády A. pótkávé. 
Gold Ferencz Marczali, bádogosmunkák. 
Bozgonyi Florentin Pécs-bánya, kézimunkák. 
Baán község, borok. Varga Sámuel Karancs, 
mezögazd. term. Kaszap Mátyás Karancs, 
mezögazd. termények. Gliick Ignácz, üveg
festészetek. Szigeti Lajos, szíjgyártó munkák. 
Leitersdorfer D. és fiai, billiárd. Lakos Lajos, 
tűzhely. Szamtalanics Márk, cognac. Fleisch- 
mami Lipót, szalámi. Vieg Salamon, vésnöki 
munkák. Kaufmann Jakab, szeszes italok. 
PeUinovics József, borok. Bieber Antal, borok. 
Stiasny E. fia, pipák. Lathisz Nándor, a ra 
nyozási munkák. Brukner Nándor, hangsze
rek. Nedelkovics Milán, ásványvíz. Schöberl 
K. Bpest. kárpitos munkák. Garay és Ro- 
zenzueig, kárpitos munkák. Doór János Vi- 
sonta, bútorok. Freytag Ferencz D. Szekcső, 
mezögazd. term. és borok. Unger Imre Má- 
gocs, rubaneműek. Verner János Nyomja, 
lovak, sertések. Rotáhard Adám Siklós, szer
számgép. Lénk S. Sopron, pótkávé. Weiller 
N. János Pécs.kender, borok. Molnár Mihályné 
Pécs, női kézimunkák. Erdélyi gyapjuszövő 
társaság, szövetek. Pécsváradrideki borterme
lők, borok. Országos mintarajz tanoda, festmé
nyek, rajzok, faragványok. Jankovics Hugó 
Pécs, szappanok, borok.

*
Zenemüvek kiállítása. Tervbe van véve 

a pécsi kiállításnak a hangszerek csoportjá
ban a Baranya, Somogy és Tolnamegyék 
területén levő zeneszerzőktől megjelent zene
müvek kiállítása.

Ezen művek a kiállítandó orgonák és zon
gorákon hivatott művészek által eljátszva 
meg is biráltatnak. Ezen csoport rendezésé
vel Wachauer Károly székesegyházi kar
mester kenetett fel. Felhivatnak tehát az 
említett három megye területén lakó zene
szerzők, hogy nyomatáéban megjelent zene
müveiket f. é. február hó végéig vagy a 
kiállítási végrehajtó bizottságnál, vagy

Wachauer Károly nál bejelenteni szive*, 
kedjenek. A  kiállítás a la tt a zenészeti cső- 
port helyiségében orgona és zongora hang. 
versenyek is rendeztetnek.

A malomipar csoport rendezését egy 
kiváló szakember, Blum János volt 
budapesti gőzmalomtulajdonos (lakik Pécs 
belv. országút 22. sz. a.) volt szives elvál. 
lalni, ki is ez irányban való működését, 
nevezetesen malomipari kiállítók gyűjtését 
legközelebb megkezdi.

A kiállítás tartam a a la tt a kiállítási í  
területtel egybekötendő nöegyleti kertben J[ 
restauratio lesz berendezve, mely nappal ú j 
és este is a közönség rendelkezésére álland.
A kerti helyiség légszeszszel a kiállítási ™ 
corzo pedig, hol pezsgő-, ezukrász és küsitó 
ital pávillonok állíttatnak fel villámmal i 
lesz világítva. A  légszesz bevezetési és zene  ̂
pavillon építési munkálatai már legközelebb
megkezdetnek.

(Folytatása következik.)

Levél a szerkesztőséghez.
Büdösfa, 1888. jan. 19. 

Büdösfa község jámbor és szelíd bírája,
— ki 1887. év január havában lett meg
választva — folyamodott hogy tovább nem 
viseli hivatalát s arról lemond. — Január 
) 2-én a bírói választás megtörtént oly for
mán, hogy az előző években bírói hivatalt 
viselt emberek közül seukit seui akartak 
c&ndidálni, nehogy a légiek elöljárók legye
nek — inkább azt m ondták: „Maradjon 
meg továbbra is bírónak az a ki volt" — 
igy lett újonnan megválasztva.

Választás után & bírónál többen ál
domást kaptak s hogy a bíróválasztásnak 
nagyobb nyomatékosságot adjanak, elmentek 
az elöljárókkal többen a jó „Hajnali Csillag
hoz (Morgenstein a korcsmáros neve) és ott 
is koczintottak az ujonan kapulált ekü- 
járók egészségére!

Az ellenpártiak (három Varga nevű, 
egy közülök két vőjével, Csankó Máté fiá
val s többen is) választás napján kora reg
geltől a korcsmában voltak s & körűi 
sovárogva szállinkóztak, hátha épen heve 
tödne az ö rég kiszemelt áldozatuk, most jó 
alkalom van, könnyen elbánhatnak vele!.., 1  

Reményükben nem csalatkoztak, mert ■ 
Kállai János volt biró, csakugyan betért | |  
több barátjával a korcsmába estve leié s ^ 
egy pár óráig szépen is m ulattak; de egy
szer a korcsmaros s több barátai is figyel
meztették őt, hogy menjen haza, mert 
meg akarják verni, már készen áll a sok 
karó, tégla és kő, — de Kállai csak maradt , 

Midőn látták  hogy magánkivüli álla
potban van a bor ital miatt, a korcsmáros 
egy másik féltett emberrel behívta egy kis 
„zúgba" hogy ellenségei meg ne találhassák 
s ugyanakkor testvéröcs^senek izentek, hogy 
jöjjön hamar, mert bátyját agyonverik.

A csatára készülők látva Kállai test- 1 
véröcacsét a mint bátyja védelmére előtte 9 
áll azt mondták neki : „Hát te testőrnek j
jöttél id e? !" ......... Ekkor „testőr" keieit 'í
többen lefogták erősen ; közben a lámpát is £ 
eloltva: ütötték-verték kövekkel, téglával, 
botokkal fejét, arczát s mindenét ugyannyira, 
hogy a vér mindenütt folyt s a nagy lár 
mára bátyja is előjött, — eszébe jutván 
hogy testvérje ott van — az ö fejére is 
több csapást mértek, melyeknek súlya a la tt , 
lerogyott s már agyon is verik őket, ha a 
nagy lármára összecsődült nép a csatából 
ki nem ragadja s haza nem kiséri őket.

Orvosi-lelet alapján a vizsgálat megin- $j 
dittatott.

Büdösfai.

Különfélék.
— Szép alapítvány. Troli Ferencz pécsi 

praelatus-kanonok a pápa aranymiséjének 
emlékezetére 10,000 frtnyi alapítványt tett 
a tengődi és harczi egyh. tanítók anyagi 
helyzetének javítására. A nagylelkű alapitó 
már 70,000 frtnyi jótékonyczélu alapítvá
nyokkal m utatta meg, hogy miképen kell 
a hazától nyert jókat meghálálni.

— Perczel szavai. A képviselöház ma 
egy heti ülésén a költségvetési vita végén 
nagy hatással beszélt Perczel Miklós, Pécs 
képviselője. A kormány eddigi viselkedésé
ből az ő pénzügyi politikájához vagy poli- 
tikátlanságához bizalommal nem viseltetik, 
a költségvetést el nem fogadja. (Helyeslés 
a bal és szélső bal oldalon.) Elkerülhetetle
nül szükségesnek tartja , hogy hagyjunk fel 
a kortes politikával. Nem először mondja 
ezt ki, kimondta egy más helyen is, mint 
főispán. (Helyeslés a bal és szélső balon.) Ma 
úgy állunk ezzel a dologgal, hogy egy nj 
Jugurtha bátran elmondhatná azt, a mit a 
régi Jugurtha Rómáról mondott. A kor
mány korteskedése már állásánál fogva sok
kal veszélyesebb és károsabb, mint bármely 
más korteskedés, megrontja a közigazgatást 
és általában megrontja a politikai érzületet 
(Ig az ! Úgy van ! balfelöl.) Szóló a czentrá- 
lizácziónak mindig ellensége volt, mindig 
azt tarto tta, hogv a czentralizáczió. ha nem 
abszolutizmus, de nagyon közel áll hozzá 
és csak egy zökkenés kell, hogy egészen 
azzá váljék. Teljes önkormányzatot követel, 
nem az olyan se hús. se hal félét, (Helyes
lés balfelöl.) nem a municzipumok álarcza 
alá re jte tt abszolutizmust. Tessék felmentem 
a közigazgatási bizottságot attól, hogy ott 
legyen a hivatalos közegek többsége, tessék 
ezt élethossziglan kinevezendő főispánokra 
bízni. (Helyeslés bal felöl.) A deficzit meg
szüntetésére azt ajánlja, hogy a tiszta jöve
delemre alapittassék az adózási rendszer. 
Be kell hozni a progresszív adózási rend
szert, a szelvényadót, a fényüzési adókat 
ü g y  látja, hogy a doktrinairek nálunk ® 
csak olyanok, mint az egész világon, (Vgf 
van! balfelől.) feledik, hogy a doktrína ne® 
czél, hanem eszköz : eszköz a  népek mag*' 
sabb czéljainak elérésére. Elfelejtik atti 
hogy a valódi államférfin, kövessen akár

I

• i



Január 28-án. PÉCSI FIGYELŐ 4-ik szám.

liberális, akár kouzervativ irányt, a gya
korlati politikában mereven egyikhez sem 
ragaszkodhatok. Ha sikerülne is lüggetlense-
günket kiküzdeni, valószínűleg a vasedények 
közé került cserépedény sorsára jutnánk. 
Épen azért, miután lehetetlen politikát nem 
akar űzni, miután lehetséges politikát csak 
azon az alapon vél elérhetni, melyet a 
mostani közjogi alap nyújt, igen óhajtaná, 
ha a függetlenségi pártok becses erejével 
visszaszerezhetnék a 67-et úgy, mint volt, 
de már ma nincsen. Ez a 67 nem az 
ma, a mi volt. Abban benne volt a magyar 
hadsereg, önrendelkezésünk a vám- és fo
gyasztási adók terén, de mivel Tisza pénz- 
ügyi politikáját nem helyesli, mikor azt 
látja, hogy Magyarország oiy hatalom lehe
tett volna, mely Ausztriának is diktálhatott 
volna; midőn latja, hogy Magyarországon 
a miniszterek és a kormány alig egyeob, 
mint a bécsi kabinet expositurája (Helyeslés 
baltelől), akkor nem viseltetvén bizalommal 
a kormány iránt, a költségvetést nem sza
vazza meg. (Elénk helyesles balfelöl.)

— Változások az egyházmegyében. Dr. 
Loncsár Józset mucsi-i admmistratur hasonló 
minőségben Özalatnakra tétetett á t ; V arga 
álano Mucsiba, valamint Horváth György 
Harczra vicariusuak küldetett. — To
vábbá Gauser Antal kéméndi esperes e tiszt
ségéről történt lemondása folytán kerületi 
esperessé Harago József szebenyi plébános 
neveztetett ki, Özalezer Sándor pécsváradi 
vicarius B .B aan a  tetetett. Proksch Eerencz 
li. Töttósre neveztetett ki plébánossá. A 
maisai plébániára Gianone Gyula. Kápláno
kul küldettek : Hubregh Béla Szegzardra, 
Eülöp István Szigetvarra, Mozolányi István 
Mágocsra, Szalay Lajos Löbröközre, Kés 
rnárky József Berkesdre, Kieule József 
Bonynádra. Katica Eerencz Slavonlából Mo
hácsra. Prikler Károly administratorként 
Pécsváradra küldetett.

—  A kepviselohaz most folyó elsó' 
ülésszaka — értesülésünk szerint — április 
közepe táján be fog rekesztetni s az uj ülés
szak május elejére hivatik össze. Az eddigi 
gyakorlattól való ez eltérés állítólagos czélja 
az, hogy a költségvetés, melynek tárgyalása 
eddig a delegácziok október—novemberi ülé
sezése miatt rendszerint januárra és tebruár- 
ra maradt, még idején el legyen intézhető' s 
ne ismétlődjék évről évre a törvényhozás 
budget-jogát illuzóriussá tevő amaz állapot, 
hogy a kormány hónapokon keresztül költ
ségvetési törvény nélkül kormányoz. Ismerve 
azonban a becsi kormányköröknek alkot
mányjogi tekintetben kevésbbé finnyás voltát, 
bátran feltehetjük, hogy ez a czél csak állító
lagos. a valódi czél pedig az. hogy a delegá- 
cziók májusra feltűnés nélkül legyenek össze
hívhatok. Törvény szerint ugyanis egy-egy 
országgyűlési ülésszak a la tt csakis egy ren
des delegácziónálás ülésszak lehet; rendkívüli 
ülésezésre való összehívás pedig, tekintve a fe
szült külpolitikai helyzetet, kétségtelenül 
mindenféle magyarázatokra alkalmat szol
gáltató intézkedés volna. Mint jellemző tényt 
különben fölemlítjük még. hogy az ország
gyűlés, illetőleg a delegáczió egybehivása 
már egyszer történt májusban, még pedig 
1870 ben a frrnczia-német háború kitörésekor, 
tehát oly időben, mikor a politikai helyzet 
szintén igen-igen válságos volt.

— Liszt Ferencz 1846 bán Pécsett. A 
„Honderű" czimü szépirodalmi, művészeti és 
divatlap 1846-iki évfolyamának őszutó (no
vember) 17. megjelent száma „heti szemle" 
rovatában Liszt Ferencinek első magyar- 
országi diadalutjáról Írván, pécsi hangver- 
senyezését a következőkben közli: „24-kén 
(október) estvére Nádasdra, pécsi püspök ö 
nmélt. kastélyába rándult (Szegszárdról) 
Liszt, Auguszt A. ur és a „Honderű" szer
kesztőjével (Petriehevich Horváth Lázár) 
együtt, hol a zongorakirályt Pécsről eléje 
utazott dalnokok által előadott négyesekkel 
üdvözlék. és pompás vacsorával fogadták. 
E dalnokok panaszkodván, hogy magyar 
dalokat Pestről nem kaphatnak, Liszt azon
nal még vacsora ala tt coraponált egy gyö
nyörű quartettet, melyh- z szövegül P. H. L. 
Garaynak „A patakhoz" czimü költeményét 
választá. Ez azonnal be lön tanulva, s még 
a vacsora folytában elénekelve. Ezután 
mulatságos versenygés támadt a partitúra’ 
birtokjoga fölött. Az urad. tiszttartó az 
archívum — a dalnokok pedig a pécsi zene
egylet’ számára vindicálták azt, — mig ez 
utósókmik sikerült azt ellopniok, s ekkép a 
mű’ bii tokába jutva, a másik praelendenst 
az extra domínium apellálásárautasithatniok. 
Hogy a hosszú vacsorát vig kedély fűsze
rező, magától értetik. Másnap Pécsre utazott 
a művész, hol őt püspök ő nmlga látá el 
gyönyörű szállással saját palotájában. A 
pompás ebédnél a nmlgos püspök gyönyörű 
áldomásban emelé poharát Liszt Ferenczért, 
mire alispán Augusz A. ur a művészetek és 
tudományok’ honszerte tisztelt lelkes párt
fogóját Scitovszky ő főméltóságát éltető, e 
lapok szerkesztője pedig egy a vallás és 
költői parallelbe á llított áldomásban éltette 
a ritka lelkességü házigazdát és jeles ven
dégét, ki a legmelegebb művészeti hódolat
tal fogadá, és mindent megtőn, mi által 
nagy vendége, s benne a hazafi művész 
iránti tiszteletét hőn és őszintén bebizonyít- 
nia csak lehetett. Nem hagyhatjuk itt  érin
tetlenül azon elmés ötletét ő nméltóságának, 
miszerint ebéd után jeles vendégét a já t
szásra fölhívandó, maga játszott néhány 
accordot a zongorán, melylyet a lovagias 
vendég elértvén azon kifejezéssel foglala 
helyt a hangszernél, hogy — úgymond — 
az elkezdett nyomot folytassa. Scitovszky 
ő nmélt. azon zongorát is, mellyet Liszt 
magával hozott, emlékül ritka vendégére, 
magához váltá. A délutáni hangverseny 
lehető legfényesebb volt, — az előadott hét 
darab közt természetesen magyarjai, Rákó- 
czyja hátának itt is legvillanyozóbban a 
nagyszámú közönségre, kik közt látni lehete 
— többi közt — a bólyi Batthyányokat, g. 
Er< ödy Sándort, g. Batthiány Kázmért és 
öcscseit, kik mindnyájan meghivák kasté
lyaikba a művészt, ue kiknek e szives meg

hívásukat ezúttal elfogadnia lehetetlen volt.' golyó-zápor között bátran harczolt, az ho 
— Estve, Majláth főispánhelyettes ő méltó-1 gyan rettenne vissza egy pár ügyes kés- 
sága látá vendégét pompás vacsorával, hol j vágástól. Dr. E neth , dr. Schwartz és dr. 
Liszt & leggyönyörűbb nemzeti dalokat: Johann orvosok végezték e kényes operácziót,
játszá pipaszu mellett. Másnap délben — 
a közkívánatnak engedni kényteienittetvén — 
meg egy hangversenyt adott Liszt a H attyú

nég pedig szerfölötti sikerrel, kiknek neveit 
uemcsak Horváth emlegeti áldóiug, hanem 

ő jó barátai, ismerősei is, kik számára
vendégtogadó termeoen, melynek egesz! ismét vissza lett ezáltal adva.
jövedelmet jótékony czélra szentelte. I t t  
lehet, meg jobban elbájolá hallgatóit, kivált 
Normája, Ave Máriája, s a Hattyúdallal. — 
Ebéd püspök ő nmeitóságauál; ebéd után 
pedig látogatás m. báró Majtényi urnái, 
kinea lelkes liatal leányával a szép Annával 
nehány darabot négykezre játszván, minden 
jelenvolt szép hölgyet elbájolt. Estére m. 
Brandau bárónő leuyes estélyt hivott össze, 
de mellybeu a jeles vendég — kétségbeesé
sere a szép hölgy világnak — eifáradtsága 
miatt részt nem vehetett. — Harmadnapon 

pécsi szép templomot szemlelte meg, s a 
48 registeru pompás orgonán mintegy három 
negyedórát játszva, az Ave Máriát s I)ou 
JSebastian temetési gyászindulóját megragadó 
nagyszerűséggel játszá el. Egyike volt ez a 
legimpozansabo zenéknek, mit valaha hallot
tam, jegyzi meg a jelen adatokat közlő levél, 
12 órai ebed után Scitovszky ő nmélt. pom
pás fogatai röpiték a művészt Mohácsra."

Igazságügyi palota Pécsett. Regi panasz 
már, hogy a törvényszék helyiségei nem fe
lelnek meg a jelenkor követelményeinek, a já  
rasöiróság pedig annyira el van temetve a 
szűk zugukoan, hogy a felek kényelméről 
szó sem lehet, de meg az ügymenetére is 
zavarólag hat a hivatalos Helyiségek szűk 
volta s czélszerütlen elhelyezese. A panasz 

laposságáról felsőbb helyen is meggyőződést 
nyertek s ebből kitt,lyólag megindult a 
mozgalom egy igazságügyi palota építése 
tárgyában. Bchável Károly, a pécsi kir. tör
vényszék elnöke fölszólította Schlauch Imre 
jó nevű építészünket, hogy készítene egy 
tervet s költségvetést Schiauch megkészi- 
tette a tervet s e héten már be is nyújtotta. 
A nagy gonddal s ügyesen kidolgozott terv- 
tökéletesen megnyerte a törvényszéki elnök 
tetszését. Értesülésünk szerint az irgalmasok 
telkén és pedig a jelenlegi boltsor helyén 
(a Majláth-térre) építtetnék az igazságügyi 
palota. — Nem építtethetné ezt meg a város 

katona-kórház helyére ?
—  Orosz tanfolyam Pécsett. A közös 

hadsereg tisztikara felsőbb parancsra tanulja 
az orosz nyelvet. A rendelet a hadsereg 
összes tisztjeire kiterjedt. Városunkban folyó 
hó 12-én nyílott, meg az orosz tanfolyam s 

közöshadsereg tisztjei erősen szedik be az 
orosz szavakat. Legsajátságosabb a dologban, 
hogy ez a körülmény mint valami „szörnyű 
titok*4 őriztetik a hallgatás vasládájában, 
de hát a mit többen tudnak, az elöbb-utóbb 
kiszivárog, igy történt, hogy mi is két hét 
után tudomást nyertünk a titokzatos — orosz 
tanfolyamról. Sokan valószínűleg azt fogják 
következtetni e hírünkből, hogy küszöbön 
az orosz háború ; hanem hát korai még most 
ezt következtetni. Tudvalevőleg valahány- 
szó - kissé feszült helyzetbe kerül egyik nem
zet a másikkal, el kezdik egymás nyelvét 
tanulmányozni, nehogy bábeli zavar támad
jon, ha netán — kenyértörésre kerülne a sor.

—  Érdekes hangverseny. A téli szezon
ban, midőn más városok a legnagyobb mérv
ben élvezik a szin- és zeneművészetet, akkor 
nekünk — legnagyobb közönynyel kisérve az 
intéző körök által — valóságos nagy böjtöt 
kell végig élnünk e tekintetben, top azért 
örömmel vesszük a hirt, hogy Valentin Ottó 
összeköttetésbe lépett fölhívás folytán egy 
hangversenyeket rendező társasággal, azon 
czélból, hogy Pécsett is egy estén föllépje
nek. S miután csak biztosított összegre jön
nek, Valentin megadta nekik ez összeget, 
arra számítva, 
örvendeni a hangverseny, mert ellenkező 
esetben sajátjából kell kifizetni a hiányt. 
Wagner Richárd — hangversenyzö társaság
nak nevezik magokat, s Európa nagyobb 
városait bejárva Magyarországban szándé 
koznak körutat tenni. Eddig a közönség és 
a sajtó, nagy tetszését mindenütt kinyerték. 
A társaság négy személyből á ll: T i f e r r o  
Emil, a pétervári udvari színház hőstenorja, 
H a u s e r  Margit k. a. primadonna Stutt
gartból, K r a u s e  Ferdinánd, a casseli 
operaház énekese. N á g  e 1 Ottilia prágai 
zongora művész. Amint olvasóink láthatják 
jó nevekből áll a társaság, kik nem mondva 
csinált művészek, hanem valódiak, s ez év 
némely szakában csak azért tesznek kör- 
utakat, hogy Wagner operáiból részleteket 
méltóan mutassanak be a közönségnek. Mű
sorozatuk Lohengrin, Tannbauser, A nűrn 
bergi mesterdalnokok stb. operák legszebb 
részleteiből állanak. Az érdekes hangverseny 
február 7-én fog megtartatni a Hattyú- 
teremben. Előjegyzések jegyekre eddig már 
szép számban történtek.

— Halálozás. B u r g i c s  I s t v á n  székes 
egyházi fősekrestyés e hó 22 én rövid beteg
ség után meghalt. — M o sg a i A n n a  per
laki állami népiskolai tanítónő, ki az ottani 
jegyzővel alig egy éve, hogy boldog házas
ságban élt. hétfőn meghalt. A boldogultat 
siratja férje, egy nővére, ki légrádi tanítónő 
és atyja Mosgai János a pécsi ágostontéri 
iskola házfelügyr lője. — Ö zv . P i n t é r  
J  óz s é f  n é  szül. Koczka Ágnes e hó 25-én 
91 éves korában elhunyt. Temetése — csü 
törtökön — délután 4 órakor ment végbe.
— B á r ó  S c h w e i c k a r d t  A i l m a  élte 
76-ik évében e hó 25-én meghalt. Temetése
— csütörtökön — délután 3 órakor volt. •

— Sikerült orvosi műtét. Nem követünk 
el indisbrécziót, ha egy kiválólag sikerült 
operaczioról teszünk most említést, melynek 
meg nem tétele a halált vonta volna maga 
után. Horváth Mihály csász. és kir. nyug. 
kapitány — a múlt év elején — alsó ajakán 
daganatot érezett, mely folytonosan növe
kedett. Gyógyítása nem hogy használt volna, 
hanem még elmérgesedést okozott. Nem volt 
más bátra, mint operáczió, vagy az — éh-
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A „Pécsi korcsolyázó egylet" által t. 
hó 22»én rendezett első házi versenyének 
lefolyásáról és eredményéről következő érte
sítést kaptuk. 1. Sík versenyre neveztek (díj:
6 üveg pezsgő). 1. Benkó Karoly. 2 Kellauer 
Gábor. 3. Perczel Béla. 4. Littke Lenczi 1-ső 
csoportban futottak. 5. Bereczky Miksa. 6. 
Varady Géza. 7. Kengi Gusztáv. 8. Zsitvai 
Jenő 2-ik csoportban futottak. 9. Fekete 
Jenő. 10. Weiüinger Géza. 11. Rá ez József. 
12. Ott Béla 3-ik csoportban futottak. Az
1- ső csoportban elsőnek Perczel Béla, a 2-ik 
csoportban elsőnek Kengi Gusztáv, a 3-ik 
csoportban első ;ek Rácz Józset érkeztek be. 
— A három elsőnek beérkezettek közt meg
ta rta to tt döntő versenyben elsőnek Kengi 
Gusztáv érkezett, másodiknak Perczel Béla.
II. Tanulók versenyére jelentkeztek: (díj 
tintatartó) 1. Fekete Jenő. 2. Littke Lenczi. 
3. Littke Józsi. Elsőnek Littke Lenczi -
2- iknak Littke Józsi érkeztek be. — III. 
Hölgyek versenyére neveztek : (díj elsőnek 
egy álló női munkakosár, 2-iknak egy név
jegytartó) 1. Fekete EteL a, 2. Petrás Hedvig. 
3. Lukács Gerőné es 4. Lehner Jenny. 
Elsőnek Petrás Hedvig, 2 iknak Fekete 
Etelka érkeztek be. IV. Akadály-versenyre 
neveztek: (dij a hölgyek által felajánlott 
szivarservise) 1. Keliauer Gábor. 2. L ittke 
Lenczi. 3. Littke Józsi. 4. Ütrasser Lajos. 
5. Zsitvai Jenő első csoport. 6. Weidinger 
Géza. 7. Rácz József. 8. Ott Béla. 9. Kengi 
Gusztáv 2-ik csoport. 1-ső csoportból elsőnek 
Kellauer Gábor érkezett be. 2 ik csoportból 
elsőnek Kengi Gusztáv és 2-iknak Rácz 
József érkezett be. Miután a 2-ik csoportból 
Rácz József rövidebb idő a la tt futotta be a 
pályát, mint az 1 sö csoportból elsőnek be
érkezett Kellauer Gábor, ennélfogva a döntő 
futamban Kellauer Gábor, Kengi Gusztáv 
és Rácz József is részt vettek, — kik közűi 
Kengi Gusztáv szép futammal első lett.

—  A „Pécsi Dalkoszoru" kotta tanítási 
tanfolyamot nyit február 1-től két hónapra, 
miért is a választmány figyelmezteti a 
működő tagul belépni óhajtókat, hogy az 
egylet helyiségében idejekorán jelentkezzem 
nek, — hol a próbák kedd és péntek este 
tartatnak, — mert ezentúl csak oly egyé
nek fognak felvétetni, kik ily tanfolyamot 
hallgattak, vagy már haugjegyismereti 
készültséggel bírnak.

— Uj kávé ház Pécsett. A napokban arról 
értesítettek bennünket, hogy egy uj kávéház j 
fog megnyílni Pécsett. Hirszerint Schaffer 
Béla kávés, ki az „Európa" kávéházat bírja 
bérben, a Loewy féle nagy épületnek ó posta 
utczára és Széchenyi térre eső földszinti 
részét szándékozik kibérelni s díszes, nagy
városi pompával, kényelemmel berendezett 
kávéházzá átalakítani.

- -  A „Pécsi Dalárda" farsang utolsó 
szombatján, (febr. 11-én) alapsz. dalestélyét 
rendezi; farsang kedden pedig, azaz febr. 
14 én, farsangi tréfás estélyt ad. Az alapsz. 
dalestélyen csak egyleti tagok és meghívott 
vendégek vehetnek részt. A nevezett estélyek 
a „Hattyú" termeiben tartatnak.

— A „Pécsi nöegylet" saját pénztára javára 
f. évi február hó 13 án hétfői napon a ca. 
kir. 52. gyalogezred katonai — és Jónás 
János népzene - karának közreműködése 
mellett a „ H a t t y ú  t e r e m "  egyesitett 
helyiségeiben tánczczal egybekötött k öz-
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hogy kellő pártfogásnak fog szétküldése már folyamatban van. Belépti 

”  “ dij személyenkint 2 frt. a közvacsorához
élelmi czikkekkel járuló családtagok részére
1 — 1 frt. A rendező bizottság részéről tisz
telettel felkéretnek mindazok, kik a meghí
vásra igényt tartanak, de meghívó kezeikhez 
nem ju to tt volna, hogy az iránt Magyarli 
Róza egyleti alelnök úrnőhöz (Káptalan 
utcza 4. sz.) fordulni szíveskedjenek. A 
rendező bizottság.

—  Bál a sörcsarnokban. Angster József 
orgonaépitci buzdíttatva múlt évi báljuk 
sikerétől, az idén ismét igen sikerült táncz- 
vigalmat rendeztek múlt szombaton. A ter
met orgonával és sípokkal szép változattal 
díszítették. A női tánezrendek feltűnő szép 
kiállitásuak voltak. Közönség mely igen jól 
mulatott az ijiaros osztály színe javát 
képezte. Jónás Jancsi zenéje gyújtott s a 
tánezoló sereg ritka példás magatartással 
aprózta a csárdást s járták reggelig. Minasch 
vendéglős is k itett magáért minden tekin
tetben, mi Scholtzéknak is dicséretére válik. 
A bál sikeres rendezése körül Sookenik J. 
orgona hangoló fáradhatlanul buzgólkodott, 
melyért az elért siker neki bő kárpótlást 
nyújtott. Herczenberger saját szerzeményű 
magyar négyesét bemutatta szintén, mi 
pompásan sikerült.

—  A „Pécsi Polgári Casino" február hó 
4-én a Scholz féle sörcsarnokban zártkörű 
tánczestélyt rendez. Kezdete 8 órakor. Be
lépti dij személyenkint 1 frt, családjegy
2 frt 50 kr. Belépti jegyek a meghívó elő- 
mutatása mellett február 1-töl a polg, casinó 
helyiségében, a bál estélyén pedig a pénz
tárnál válthatók. A hölgyek kéretnek minél 
egyszerűbben megjelenni.

—  Az „I. Pécsi Munkás-Beteg és Rokkant- 
segélyzö-Egylet" saját segélyalapja javára 
ma szombaton a Scholtz-féle sörcsarnokban 
tánczvigalmat rendez, melyre minden mun
kást és munkáspártolót tisztelettel meghiv 
az egylet vezetősége. Előre váltott belépti
jegyek kaphatók 50 kr.-jával Alt és Böhm 
(Király-utcza), Lili J . (Ágoston téri sarok
bolt), Gyimóthy Gyula (Búza tér) urak 
kereskedéseikben és az egyleti irodában 
(Agoston-utcza 22. sz.) Bál estéjén a pénz
tárnál 60 kr. A zenét Vörös Gy. nemzeti

.............. italok-

és fölülfizetések a jótékony czélra köszönettel 
fogadtatnak és a helybeli lapokban nyilvá
nosan nyugtattatn&k. Kezdete esti 8 órakor.

—  Polgári bálok. Február hó 9 én a „Hét 
Fejedelem" termében zártkörű polgári bált 
rendez Üollinger András, vendéglős. Az es 
télyen Jónás János kedvelt népzenekara fog 
közreműködni. Belépti dij személyenkint 60 
kr. Kezdete 8 órakor. Ízletes ételekről és 
italokról gondoskodva van. — Február hó 
8 án a „Hattyú" termében Jónás János ze
nekara közreműködésével polgári bált ren
dez Zádria Vilmos vendéglős. Belépti dij 
személyenkint 80 kr. Kezdete 8 órakor. Be
lépti jegyek előre válthatók Zádria V. ven
déglősnél.

—  A „Baranyamegyei Hadastyán Segelyzö- 
Egylet" saját segélyzo-alapja javára február 
hó l  én a Scholtz-féle sörcsarnokban táncz
vigalmat rendez. A zenét a helybeli 52. 
számú gyalogezred zenekara látja el. Kez
dete 8 urakor. Belépti-jegy személyenkint 
60 kr. Jegyek előre váltva 50 krjával 
kaphatók: Cserei Antal, Gyimóthy Gyula, 
Hergert János és Koszi János, kereskedé
sében.

—  Teljes holdfogyatkozás lesz ma este 
és éjjel, mely nálunk is látható lesz. A 
holdfogyatkozás közepe 36 perczczel éj tél 
után all be s a hold egész éjjel nálunk a 
láthatár fölött marad; e tüuemény tehát 
egészen látható lesz, ha ugyan nem járunk 
úgy vele, mint a múlt évi napfogyatkozással 
midőn a felhők elfödték szemeink elöl az 
érdekes tüneményt.

— A gyódi iskola. E lapok hasábjain, de 
valamennyi fővárosi lapban olvastunk a 
gyódi németek hazafias magatartásáról, hogy 
magyar tannyelvet hoznak be iskolájukban, 
hogy derék jó tanítót kapjanak önmaguk 
erejéből majd 2000 frt költséggel uj iskola 
épületet emeltek — mely bármely község 
díszére válhatik. — A tanító fizetését a 
természetben kiszolgáltatásokon kívül 400 
írtra  emelték, úgy hogy fizetése 500 írtnál 
jóval többre feljö. — Midőn ezt olvastuk, 
már képzeletünkben élt ama remény, hogy 
nehány év múlva a gyódiak midőn a 
piaczunkra jönnek, már már magyarul be 
szélnek. De vajmi szomorúan csalatkozunk, 
midőn halljuk, hogy a tauitói állomás fél 
éve, hogy megüresedett még sincsen betöltve. 
A leendő gyódi magyarok az iskolába nem 
járnak, oktatásról szó sincsen, otthon a 
szülei körben hallgatják az oktatást. Nem 
elszomorító história ez, midőn tudjuk, hogy 
épp falun a nagyobbaknál a téli hónapok 
fordíthatók a szorgalmi időre, mert a tavasz 
beköszöntésével a szülők által mezei mun
kára felhasználtatnak. Osszeszorul az ember 
hazafias keble midőn látja, hogy az illeté
kes hatóságok mily közönynyel veszik a 
népok látást. Feltűnő, hogy épp a feleke
zeti iskolákkal esik meg ezen anomália. Ott 
van Nagy Kozár községe, midőn néhány 
évvel ezelőtt a tanitó jobb helyre pályázott, 
az oktatás csak egy évig szünetelt. Avagy 
elégnek tartják az illető közegek, ha 
hívők csak templomba járnak. Ma már a 
haza fiaitól többet, sokkal többet vár. A 
nép akarja a magyarosodást, akarja az ok
ta tást és a hatóság abban gátolja, félévig 
nem tölti be az állást. Tudtunk szerint 
rég és rég kiirt pályázat folytán többen 
is jelentkeztek, de választás nem történt. 
Miért, azt elképzelni sem tudjuk. Magyar 
népnevelés jöjjön el a te országod

Rablógyilkosság. A hét derekán Bi- 
csérden iszonyú rablógyilkosság követtetett 
el. Az esetről a következő értesítést nyer
tük : Rodek József bicsérdi vendéglős csü
törtökön virradóra vérbe fagyva találtatott 
az ágyában, hol a rablógyilkosok által meg
öletett. Dulakodás nyomai nem voltak, úgy 
látszik aludt, midőn a fejére mért hatalmas 
íejszecsapással kioltották életét. Ugyancsak

korcsma egy másik helyiségében feküdt 
egy koldus hullája, kit valószínűleg azért 
gyilkoltak meg a gaz tettesek, nehogy ta 
nuja lehessen a borzasztó bűnténynek. A 
rablók a szekrényben talált pénzt s egyéb 
értékes holmit magukkal vitték. A vizsgá
lat megindittatott.

Véres családi dráma. Múlt vasárnap 
délelőtt Duna-Szekcsőről érkezett távirat 
értesítette a járási főszolgabírót, az utóbbi 
pedig a járásbíróságot — írja a „Mohács és 
Vidéke" — hogy Mészáros Imre duna-szek- 
csői (szigeti) lakos szombatra virradó éjjel 
küleröszakból származó sérülések folytán 
meghalt. A vizsgáló bíró nyomban megjelent 
a helyszínén törvényszéki boncolás eszközlése 
végett. A csendőrség jelentése s az eszközölt 
előleges kihallgatásból kitetszőleg az eset 
a következő: Mészáros Imre e hó 12-én dél
után négy óra táján hazaérkezvén, nejével 
és András nevű fiával összeveszett; perle
kedés közben állítólag fiát arcul ütötte és 
vasvillát is fogott rá. Ebből kölcsönös dula, 
kodás támadt a kettő között. Vida István- 
Mészáros Imre veje, sógorának — Andrást 
nak — segítségére menvén, szintén rész 
vett a dulakodásban, melynek tartam a alatt 
az öreg Mészáros ütések és rúgások folytán 
oly súlyos sérüléseket szenvedett, hogy más
fél napra rá meghalt. A bonezjegyzőkönyv 
Mészáros Imre holttestének jobb oldalán öt, 
és baloldalán szintén öt bordatörést konsta
tál 8 a boncoló orvosok véleménye oda terjed, 
hogy ezen számos bordatörések folytán a 
lélegzés nagy fokban akadályozva lévén, 
ennek következtében szivhüdés lépett fel, 
miért is közvetlenül a leirt sérülések okoz 
ták a halált.

— Dárdáról irja, levelezőnk hogy ott a 
Casinó egyesület február hó 11-én tánczes 
tély t rendez a siklósi czigány zenekar 
közreműködésével. Az estély, az érdeklődők 
jelentékeny számánál fogva, fényesnek igér 
kezik. A rendezőség mindent elkövet, hogy 
az estély fényesen sikerüljön, emellett a 
kényelemről is annyira gondoskodva van, 
hogy a meghívott vendégek a rendezőség 
által elszállásoltalak. Azok, kik netán akárhalál. Horváth kapitány, 68 éve daczára zenekara látja el. Jó  ételek , . .  . . .

nem rettent vissza egy műtéttől. De hogy mérsékelt árakról, valamint a legnagyobb tévedésből, akar a meghívó elveszése miatt, 
is! Ki háborúban az ellenséggel szemben, rendről gondoskodik a rendezőség. Ajándékok1 meghívást nem kaptak, felkéretuek, hogy e

miatt a dárdai Casinóhoz fordulni szíves
kedjenek, mely a meghívót azonnal kézbesí
teni fogja.

—  Agyonütötte a fa. Hergenrőder J á 
nos szederkényi laKos két társával a maissi 
erdőbe menvén fát vágni, a munka közben 
egy fa oly szerencsétlenül zuhant Hergeu- 
rőderre, hogy ez rögtön meghalt.

—  Bo8Zuallo tolvajok. Fögler Ferencz 
mohácsi dijnok lakásába ismét betörést kí
sérlett meg öt tolvaj. De a házbeliek a 
tolvajok gonosz szándékát észreve vén, lármát 
csaptak, mire a tolvajok tovább állottak, 
úgy^n, de előbb bosszúból bezúzták a ház 
összes ablakait.

— Betöréses lopás Lancsukon. Lőwen- 
bein Ignácz lancsuki lakos a „Gata- nevű 
szőlőhegyen levő pinczeházába menvén, az 
ablak vasrácsozatát kifeszitve az ablak 
üveg tábláit bezúzva és a betámasztott 
ajtót belülről feltörve ta lá lta ; a présház- és 
pinczéből pedig három, borral telt hordó és 
több ingóság hiányzott, — összesen 100 
forint értékben.

— Uj egylet. Nemes czélt tűzött ki a 
dárdai fiatalság, midőn a f. január hó 23 án 
megtartott értekezletén egyhangú lelkese
déssel elhatározta a „Dárdai Zene- és Dalár- 
egyesület" megalakítását; és pedig: elnökké 
dr. Kiss Emil dárdai ügyvédet, karmesterré 
Stefán Péter tanítót és ismert zeneszerzőt, 
jegyzőkké Závodnik Elek és Pumm József, 
pénztárossá Radits Antalt választá meg. Az 
egyesületnek 12 tagja van, kiknek már eddig is 
tapasztalt lelkesülése az eszme iránt, ennek si
keres megvalósulását engedi jósolni. Az egye
sület tagjai: működők, évi 6 f r t ; pártolók, évi 
5 frt díjjal, s alapító tagok, legalább 25 frt 
egyszeismindenkorra leendő összeggel, vagy 
ennek megfelelő értékpapírral. A meg
jelentek az előleges költségek fedezésére az 
egyesület javára azonnal gyűjtést rendeztek, 
melynek eredménye 50 frt volt. Bár az 
intelligentia jelentékeny része a hirdetett 
gyűlésen meg nem jelent, mindazonáltal 
hisszük, hogy a nemes czél elérésében az 
egyesületet támogatni s mint pártoló tagok, 
érdekeit előmozdítani segítik.

—  A „Siklósi vörös kereszt" fiókegylete
saját pénztára javára február hó 4 én a 
„Pelikánhoz" czímzett vendéglő nagytermé
ben zártkörű tánczvigalmat rendez. Troli 
Ferencz, bálelnök. Horváth Imre, alelnök. 
Klein Béla, pénztáros. Tol1 Zsigmond, titkár. 
Pátzák Gusztáv, ellenőr. Bauer Zoltán, al
elnök. Althauser Alajos, Csermák Viktor, 
Mautska Károly, Nehr József, Petrovics 
Szvetozár, Spitzer Sándor. Szemerédi Sándor, 
Tachler Viktor, Toll Gyula, Weisz Miksa 
rendezők. Kezdete 8 órakor. Jegyek á r a : 
Személyenként 1 frt. Felülfizetések a jóté- 
konyczél érdekében köszönettel fogadtatnak 
és hirlapilag nyugtáztatnak.

—  A „Szigetvári Olvasó-Egylet" 28 án és
február hó 13 án saját helyiségében táncz
estélyt rendez. Kezdete 8 órakor. Belépti- 
d ij : személyenkint 50 kr. A tiszta jövedelem 
az egylet könyvtára javára fordittatik, mely 
czélra felülfizetések köszönettel fogadtatnak.

— Baranya - Sellyén a kaszinó saját 
alaptőkéje javára sikerült tánczmulatságot, 
rendezett folyó hó 19-én. A kedélyes koszo
rúcska este 9 órakor vette kezdetét s tarto tt 
szakadatlan jó kedvvel reggel 6 óráig. A 
négyeseket 24 pár tánczolta. Jelen voltak : 
Fazekas Sárdorné, Horváth Jánosné, özv. 
Jófejenő. Mayer Józsefné. Müller Ignáczné. 
Kaiser Elekné, Sluha Józsefné, Tomka Ist- 
vánné, Veöreösné, Weigl Józsefné urhölgyek. 
Továbbá Bekeö Jolánka. Bosznay Erzsiké, 
Fazekas Jolánka Heindl Irma, Horváth Irén 
és Vilma. Leposics Róza és Juliska, Mooré 
Lujza, Müller Matild, Szűcs Janka, Tomka 
Irma, TTvira Erzsiké, Weigl Hona és Jolán, 
Weigl Mariska.

—  A dombóvári „Önkéntes tűzoltó egylet"
saját czéljaira f. évi január hó 28 án a 
„Korona" szálloda nagytermében zártkörű 
tánczvigalmat rendez. Belépti-díj Személy- 
jegy 1 frt. Család jegy 2 frt 50 kr. Kezdete 
9 órakor. Felülfizetések köszönettel fogad
tatnak s hirlapilag nyugtáztatnak. A táncz- 
vigalmon Lató János zenekara fog közre
működni.

A „The 6resham életbiztosító társaság  London
ban." Előttünk fekszik ezen életbiztosító társaságnak 
1887. junius 30-iki befejezett 39-ik üzletévi jelentése, 
mely az 1887. november 29-én tartott rendes közgyű
lésen a részvényesek elé terjesztetett, melyből a kővet
kező fömomentnmokat vesszük át. A lefolyt év eredménye 
rendkívül kedvező volt. Ennek folyama alatt 6124 biz* 
tositási ajánlat nynjtatott be 58,038.225 frank értékben, 
s ebből 5448 ajánlat 48,901.000 frank biztosítási összeg 
fogadtatott el, melyekről a megfelelő mennyiségű köt
vények ki is állíttattak. A jutalék bevétel, a visszbiz* 
tositásokra kiadott összeg levonásával 14,779,357 62 
frankra rngott, melyben az első biztosítási év 1,735.753 44 
frank jutaléka is bennfoglaltatik. A mérleg kamatezám- 
lája 3,899.035-52 frankra rúgott, 8 a jutalékbevétel 
hozzá adásával a társaság évi bevételét Í8„t>78 393-10 
frankra emelte. Az év folyama alatt a társaság által 
kifizetésre utalványozott életbiztosítási kötvi’ny követe
lések 7,038.706.46 frankra rngtak. A kiházasitási és 
vegyes biztosítási szerződések, stb. követelései, melyek 
határideje lejárt, 2,597.392-29 frankot tett ki- Kötvé
nyek visszavásárlására 1,092.257-71 frank adatott ki. 
A biztosítási és járadék alap 3.350.230 10 frankkal 
emelkedett. A követelések fő-összege as üzletév végén 
97,872 236 56 frankra rúgott. T ő k e b e f e k t e t é s e k  
207523.95 frank az angol kormánynál értékesítve, 
1,220.697.92 frank az indiai és telepitvényi kormányok
nál biztonságban, 15.049.988 54 frank idegen állam
értékben, 2 609,700-73 frank vasntrészvények, elsőbb
ségek és kötvényekben, 38,637.238 64 frank vasúti éa 
más adóslevelekben, 16008.956-87 frank háztnltjdonok- 
ban. melyek között Bécaben és Budapesten is vannak 
a társulatnak házai. 9,023.158-03 frank jelzálogban és 
különféle értékben 14,914.971‘88 frank.

Irodalom.
A „Vasárnapi Újság" jannár 22-iki száma a 

követktad tartalommal jelent meg: A nemzeti színház 
és igazgatása. (Arcxképpel.) — A világlátott fin. Elbe
szélés. Jókai Mórtól. (Képpel). — Magyar főrangú hölgyek 
ajándéka a pápának. Dolenecs Józseftől- (Képpel.) — As 
élet álmai. (Költemény .) Rndnyánsaky Gyulától, — A a 
orosz zene, Bertha Sánbortól. — Egy sorsjegy. Regé ily. 
Verne Gyulától. (2 képpel ) — Egyveleg. — XIII Leó 
pápa és jubileumi miséje- (3 képpel) — 111. Napóleon 
és fiahamvainak áthelyezése, (Képpel.) — Király látogató
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magyar parasztok. Hóke Lucától. - •  A koronázási mi* 
■emonbó ruha (3. képpel). — Irodalom és művészt. 
— Közintézetek és egyletek. — Mi újság? — Halál v  
jiaok. — Sakkjáték. — Szerkesztői mondanivaló. — He
ti naptár. A „ V a s á r n a p i  Ú j sá g ,,  előfizetési ára 
negyedévre 2 frt, » „Politikai Újdonság ok “-kai együtt 
8 frt. — Ugyancsaka Franklin-Társulat kiadóhivatalában 
(Budapest, egyetem»utcza 4. sz.) megrendelhető a „Képes 
Néplap* legolcsóbb újság a megver nép számára, fél
évre 1 frt

Gabona-árjegyzék
Pécs sz. k. városában 1888. évi jan. 21*én 
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Árverési hirdetmény.
A siklósi kir. jbiróság miut telekkönyvi 

hatóság közhírré teszi, hogy ifi. Némethy 
József végrehajtatónak Benedek József és 
társa végrehajtást szenvedő elleni 9 frt 
tőkekövetelés és járulékai iránti végrehajtási 
ügyében az árverést a s i k l ó s i  kir. járás- 
bíróság területén lévő T é s e n t a községben 
fekvő a tésenfai 30 sz. tjkben felvett I B/i# 
kültelek, f  360, 509 és 608 hszsz. fekvő- 
ségekre 946 frt. 54 hszsz. 26. sz. házra 
160 frt ezennel megállapított kikiáltási ár
ban elrendelte, és hogy a fennebb megjelölt 
ingatlanok az 1888. évi wártios hó 29-ik 
napján délelőtt 10. órakor Tésenta község
házánál megtartandó nyilvános árveresen a 
megállapított kikiáltási áron alul is eladatni 
fognak.

Árverezni szándékozók tartoznak az 
ingatlanok becsárának 10o °-át vagyis 94 frt. 
60 kr. 16 frtot készpénzben, vagy az 18^1. 
LX. t.-cz. 42. íj ában jelzett árfolyammal 
számított és az 1881. évi november hó l én 
3333. sz. a. kelt igazságügyministeri rende
let 8. § ában, kijelölt ovadékképes értékpa
pírban a kiküldött kezéhez letenni, avagy 
az 1881. LX. t. ez. 170. §-a értelmében a 
bánatpénznek a bíróságnál előleges elhelye
zéséről kiállított szabályszerű elismervényt 
átszolgáltatni.

Kelt Siklóson 1887. évi deczember hó 
2. napján.

Siklósi kir. jbiróság mint telekkönyvi 
hatóság.

■ V i s y  I F á l ,
kir. szolgabiró.

Árverési hirdetmény.
Melynél fogva Harkány község elöljárósága részéről közhírré tétetik, 

miszerint a község javadalmaihoz tartozó

vásár i  helypénz szedés
úgy vásár után évenkint 188 8. é v tő l  k e z d v e

hat, esetleg h á ro m  e g y m ás t k ö v e tő  é v ek re
folyó évi február hó 6.-án délelőtt 10 orakor HARKÁNY községben a község 
házánál nyilvános árverés utján haszonbérbe fog adatni, az árverésre vonat
kozó feltételek a körjegyzőség irodájában Siklóson rácz-ulcza 135 sz. a. az 
izraelita templom álellenében — Harkányban pedig a község házánál a hiva
talos órákban betekinthetők.

Kelt Harkányban, 1888. január hó 5-én.

Goidtner János. Ketskeméti János,
jegyző. bíró.

SiagentraiM  15. 

„gold Rrichsapfel"

fll Q gyógyszertár

lÖ Bécsben.
V ó r t i ^ t i  t n  l o h H o p c n l /  egyeteme* labdacsok neve alatt; ez utóbbi nevet teljes
w C l II IU  iQ U U d U o U iV  joggal megérdemlik ívvel csakugyan alig létezik betegség, mely

ben a labdacsok csodás hatásukat szerencsesei! be nem bizony tolták volna. A legmakacsabb e-etekben, 
melyekben minden egyéb szer siekertelenül a Ikalmaztatott, ezen labdacsok számtalanszor és a legrövidebb 
idő alatt teljes gyógyulást eredményeztek, 1 doboz 15 labdacscsal, 21 kr. 1 tekercs 6 dobozzal, 1 frt 5 kr. 
bérmentetlen utánvét megküldéssel 1 fit 10 kr.

A penaos reg előre bekü lése mellettbé' mentes beküldéssel egy tekercs labdacs 1 frt 35 kr, 2 te
kercs 2 frt 30 ír , 3 tekerc- 8 f i 35 kr. 4 tekercs 4 frt 40 kr, 5 tekercs 5 frt 20 kr. 10 tekercs 9 frt 
20 kr. (Keveset b miut egy tekercs nem küldhető szét.

Számtalai levél érkezett, melynek írói hálát mondanak, egészségük helyreállítását köszönik. A ki 
csak egyszer tett kísérletet velők, tovább ajánlja. A számtalan kü*zöuö iratok közül mellékelve közlünk 
néhányat.

Leogang, 1883. Május 15. kaját végezni. Ezen köszönetnyilvánításomat kérem a 
Nagyon tisztelt Uram: Az ön labdacsai valóban szenvedők javára közölni és egyúttal kérem, hogy ismét

csőd aha tusnak, nem olyanok, mint sok más magasztalt küldjön 2 tekercs labdacsot és 2 drb rhina. szappant*
szerek, hanem majdnem minden ellen használnak. Kiváló tisztelettel

A hnsvetkor megrendelt labdacsokból a legtöbbet N o v á k  A l a j o s  íukertész.
barátok és ismerősök közt osztottam szét és mindegyik 
nek használt, még aggastyánoknak is a kik különböző 
bajban éa gyengeségben szenvedtek és ba nem is töké
letesen gyógyultak meg. de javulást tapasztaltak és 
még tovább használni akarják. Felkérem tehát, hogy 
ismét 5 tekercset küldjön. Én és mindazok nevében, 
akik labdacsainak köszönhetjük egészségünket, fogadja 
legbensöbb köazonetünket.

D e n t i n g e r  M á r t o n .

Bega Szt. -György 1882. febr. 16. 
Tiaztelt Cr! Nem fejezhetem ki eléggé kösiönete- 
az ön labdacsaiért, mert Isten segítsége mellett az 

ön vértisztitó labdacsai által gyógyult meg nőm. a ki 
évek óta hasmenésben szenvedett : és noha még most 
is kell neki néha bevenni, mindazonáltal már annyira 
helyreállt egegzsege. hogy fiatal frisseséggel képes mun-

Tekintetes Url Elölebocaátva azt, miszerint való
színűleg valamennyi gyógyszere hasonló jósággal bir, az 
ön híres tag)balzsaméval, 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 tartott aranyeres bántalinamat. 
Egyáltalában nem restellem önnek bevallani, miszerint 
regi bajom négy heti használat után teljesen megszűnt 
és én ezen labdacsokat ismerőseim körében a legbuz
góbban gjánlom. Az ellen nincs egyátalában semmi ellen
vetésem. ha ön ezen soraimat, — jóllehet névaláírás 
nélkül — nyilvánosság elé óhajtja bocsátani.

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

Egy emeletes

H Á Z

Fagy-balzsam, Tannochinin-liajkenőcs. “
elismerve mindennemű fagybajok és üdült sebek stb. évek óta orvosok és laikusok által valamennyi haj- 
aUen 1 tégely 40 kr. portó ment csen 65 kr. ; növesztő szer között a legjobbnak elismerve' 1 esi

nosan kiállított nagy szelencze 2 frt.Guga-balzsam, £■£»
tomentesen 65 kr.

E l p t - M P T l t í í l  (prágai cseppek, svéd csep- - C i l t l  e f e t I l i i d ,  j*k) a e^ o n io ,, gyomor
rósz emésztés, mindennemű altesti bajok ellen kitűnő 
háziszer Egy üvegcse 20 kr

T T t i f í i n P f l v  ál,alin >*roert jeles háziszer. 
U l l l U I l b U V ,  hurut. rekedtség, görcsös köhö. 
gés stb. ellen 1 üveg 50 kr, 2 üveg portóval 1 frt
50 kr.

Egyetemes tapasz
sebek, mérges kelevények és a láb régi időszakon, 
kint felnyiló kelései, makacs mirigvkolések, fájó 

I pokolvar, sebes és gyulladásos mell, megfagyott tagok. 
I köszvénv és hasonló bajok ellen jónak bizonyult, 

Egy tégely 60 kr, portóval 75 kr.

Amerikai köszvény-kenőcs,
gyorsan és biztosan ható, kétségtelenül legjobb szer 
minden köszvényes és csuzos baj, nevezetesen hát- 
gerinezbaj, fogszakgalás. görcs, ideges fogfájás, fej- 
fájás, fülszaggatás stb. ellen 1 frt 20 kr.

Alpesifü üqueur^^V b*" 1fél

Szem-esentia,
1 frt 50 kr.

Dr. Romershansentól, 1 
üveg 2 frt 60 kr, fél üveg

Egyetemes tisztitó-só, ĴJ**,*
nő háziszer megzavart emésztés minden következ
ményei, úgymint fejfájás, szédülés, gyomorgörcs, 
gyomorhéj, aranyér, dugulás stb. ellen 1 csomag 
ára 1 frt.

Ferenczpálinka ,,

Lábizzadás elleni por 1krdobo‘ 60portó-

Aa itt nevezett készülékeken kívül készletben vannak, az osztrák lapokban hirdetett összes bel 
és külföldi gyógyszerészeti különlegességek, s mindazok, melyek raktáron nem volnának, kívánatra non" 
tosan és olcaón megknldetnek. #

•öltítnek0*1*1 kUdM”éD5''k’ M n  M d " di készfizetés zagy utinvét mellett, a leggyorsabbzz eszkö-

A2  elóre beküldött pémküldeményeknél (legjobb pmtautahánynyat tokkal olcsóbb a 
postabér, m nt útimét küldeményeknél.

Pécsett, :

Bővebb értesítést 
a kiadóhivatalban nyer
hetni,

3260./887. sz.

Árverési hirdetmény
A dárdai kir. járásbíróság mint telek

könyvi hatóság közhírré teszi, hogy Molnár 
Dávid végrehajtatónak Sehott Antal végre
hajtást szenvedő elleni 14 ír t  50 kr. tőke- 
követelés és járulékai iránti végrehajtási 
ügyében a dárdai kir. járásbíróság terüle
tén lévő Albertfalu községben fekvő az 
albertfalui 141. sztjkvben felvett 114 hszsz. 
fekvőségre a tkvileg ki nem tüntetett ház
fal az árverést 626 írt ezennel megállapított 
kikiáltási árban elrendelte és hogy a fentebb 
megjelölt ingatlan az 1888. évi február hó 
20 ik napján délelőtti 10 órakor Albertfalun 
a községi bíró lakáson megtartandó nyil
vános árverésen a megállapított kikiáltási 
áron alól is eladatni fog.

Árverezni szándékozók tartoznak az 
ingatlan becsárának 10° 0 vagyis52 frt 60 kr. 
készpénzben, vagy az 1881 : LX. t. ez. 42. 
§ ában jelzett árfolyammal számitott és az 
1881. évi november hó 1. 3333. sz. a. kelt 
igazságügyminiszteri rendelet 8. §-ában kije
lölt ovadékképes érték- papírban a kiküldött 
kezéhez letenni, avagy az 1881. LX. t. ez. 
170. íj a értelmében a bánatpénznek a bíró
ságnál előleges elhelyezéséről kiállított 
szabályszerű elismervényt átszolgáltatni.

Kelt a dárdai kir. járásbíróság, mint 
telekkönyvi hatóságnál, 1887 évi augusztus 
bó 26. napján. Fekete,

kir. albiró.

a téli szükségletre legjutányosabb árak 
melleit ajánl a  n. é. közönségnek

Spitzer Adám
hal-piaczon.

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

J T r e 3 M . l i n . g r  K á r o l y -
kárpitos és diszitő-iizlete, József-ntcza 28. szám.

Elvállal minden e tankba vágó kárpitos és terem díszítési munkál, 
szobák kárpitozását, továbbá kaphatók ugyanott

kész bútorok

T ű z i f á t
leszállított árért szállít

Pintér József.

n. m. pamlagok. ottománok. egész garnitúrák, a legdíszesebbtől a legegyszerűbbig, minden 
a leg'j'U.tája.yosaTo'b á.raJc melleit.

Megrendelések vidékre is eszközöltetnek, úgy mindennemű javítások is

Minták és árjegyzékek bérmentve
Pontos és lelkiismeretes kiszolgálásért kezeskedik

K rem ling  Károly,
k árp ito s  Se d íszítő  P é c s e t t .

j f  Eddig még fölülmulhatlan ^ 5
a M AAGER W.-féle

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

Cs n  k a m á j - o í a j
MAAGER VILMOSTÓL BÉCSBEN.

Az orvosi tekintélyek által megvizsgáltatott és könynvei 
emészthetősége folytán gyermekeknek is ajánlható, mert a legtisz

tább, legjobbnak elismert sze r: mell- ttidőbajok, gőrvély, daganatok, kelések, bőr
kiütések, mirigybajok, gyengeség stb. ellen — egy üveg ára 1 fr t  — kapható 
gyári raktárban : Bécsben. Heumarkt 3. szám alatt, valamint az Osztrák- 
M agyar birodalom legtöbb és jobb nevű gyógyszertáraiban.

Pécsett kapható: Korács Mihály, SipScz István, Zsiga László gyógyszertárában; Reeh
Vilmos is  Spitzer fia  kereskedésében. ________________________________

A „baranya-vörösmarthi kölcsönös sególyző-egylet“
f. évi február hó 6-án d. e. 9 órakor a városház épület nagytermében Vörösmarthon

2-5.333 éTrl rer3-d.es 3sözg"37"ü.iését
tartandja, melyre a t. ez. egyleti tagok tisztelettel meghivatnak.

T a n á c sk o zá s  tá r g y a i:
1. Az igazgatóság és felügyelő bizottság jelentése a lefolyt üzleti év eredményéről.
2. A mérleg előterjesztése és megvizsgálása.
3. Igazgatósági tagok választása az alapszabályok 26. §-a szerint.
4. Netáni indítványok.
5. A közgyűlési jegyzőkönyv hitelesítésére két tag kijelölése.

Jegyzet Ha az alapszabályok 19. § i) pontja értelmében a tagok kellő számban meg nem jelennek, elcapoltatik a közgyűlés és a reá következő 14-ik napon, azaz 
tebruár bó 2 0 -ál) fog megtartatni, a mikor a megjelent tagok azok szama tekiutetbe vétele nélkül határozat képesek.

ITorg-sblrrTl 3s5.rr3.-va.ta,tás.

Tétel
szám B e v é t e l frt kr. Tétel

szám K i a d á s w kr.

1 Készpénz 1886-ik é v r ő l ...................... 7 50 1 Kötvényekre ....................................... . 12850 — .
2 Törzsbetét 1886 ik évt. számi. . . . . . 8007 60 .

10212
2 Előleg szám lára ................................... . 708 — . 13558

„ 1887-ik évt. számi. 3
4 Késedelmi ki. 1886 ik évt. számi. . . . . 122 87 .

155
4 „ „ k a m a t a i .......................... 3671 994 71

5 „ „ 1887-ik évt. számi. . 5 Leltár számi........................................... 184 50
6 Alapítási dij 1887-iki évtársulatra . . 232 — 6 Ü z le tk ö lt s é g ....................................... 589 89 ;
7 Betét ......................................................... 3110 — 7 Kifizetett részvény............................... 34 40 |
8 Kölcsönt ö r le sz té s ................................... . . 325 — . 8 „ „ 4<- „ kamatai . . 1 -
9 Előleg tö r le s z té s ................................... . . 30 — . 355 — 9 Jövedelmi a d ó ........................................ 66 63

10 . . 1327 01 . 10 10*/„ k am atad ó ...................... 10 70
11 „ késed, k a m a t.................. . . 14 64 . 1341 65 11 K ülönfélék .......................... 44 46
12 Átiratáéi d i j ............................................ 10 -
13 K ülönfélék ...................... ......................... 85 28

15509 28 15509 28

Tétel
szám V  a

Készpénzben . .
Forgalmi tökében

g y ó n frt kr. Tétel
szám T e h e r frt kr. |

24 99 1 Törzsbetét 1886-ik évt. számi. 795 részv után 14708 60 :
22192 — 2 1887-ik „ „ 216 „ „ . . 2192 40

165 — 3 Alapítási dij 1886-ik évt 5 évi felosztással . . . . 482 40
onással................................... 443 39 4 „ „ 1887-ik „ 5 évi 185 60

5 Betét ............................... 3722 —
6 „ tökésilett kamatai . . 70 19
7 Tartalékalap 1886-ik évt. számi. 36 20 ,
8 „ 1886-ik „ „ . 11
9 Tőkésített nyeremény 1886-ról 510 30 j

Nyeremény mint egyenleg 1 8 8 7 -b e n ........................... 906 48 j

22825 38 22825 38 |

Jegjzet. Dsszhaszon az 1886-ik évtársulat javára 1294 frt 14 kr.
» ,  1887-ik „ ,  pedig 122 frt 64 kr!

Lgy teljesen befizetett részvény 1887. év deczember 31-én ér :
1886- ik évtáreul a t b a n ...........................................  20 fr t 62 kr
1887- ikben p e d ig ....................................................  10 frt 94 kr.’

Vörösmarton, 1887. deczember hó 31-én.
Rácz Pál,

igazgató. ----u  v  ■ -■ -■-■■■ • f t u a j  * l u n e j .

Jelen forgalmi kimutatás és mérleg az egyleti fő- és segédkönyvekkel összehasonlítván, mindenben megegyezőnek ta lá lta to tt

Vörösmart, 1888. évi január hó 10-én
Apostol János,

felügy. bizottsági elnök.

Kontra János, Roppl János, Repíts István, NVinkler Jázsef, Szabó János
i g a z g a t ó s á g i  t a g o k .

Forster Sámuel,
pénztárnok. tíolvás István,

titlir .
Örsi Ferenez.

könyvvezető.

Möhler János Odry István, Fogl József, Viggili János,
felügyelő bizottsági tagok.

. Nyom, a Kamazéttentála nynmdA.hz.il JTnlW í.ipAfrnZT


