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Városi közgyűlés.
Pécs szab. kir. város köztörvény- 

liatósága hétfőn rendes közgyűlést tar
tott. A napirendnek egy pár igen érde
kes tárgya volt; többek közt a malmok 
kisajátításáról szóló tanácsi javaslat. 
Fölsoroltattak ugyanis a ..Tettye" pata
kon lévő még magán tulajdont képező 

"  vízimalmok s azoknak árai. És pedig a 
- „papirmalom“, mely felbecsültetek 720U 

b írtra s kér a tulajdonos érte 20.000 
I  frtot; a pokróczos czéli malma, a 

, 1  Schneckenberger-féle malom becsű sze- 
1  rint 6727 frt, kérnek érte 10.000 frtot, 
B püspöki ma'om becsű szerint 5110 frt, 
»  kérnek érte 9600 frtot, Nürnberger-féle 
| |  malom b. sz 6300 frt, k. é. 9000 frtot, 
f l  egyházmegyei alapítványi b. sz. 6167 
I  frt k é. 16.000 frtot, Weidinger-féle 
1  malom b. sz. 5200 frt, k. é. 13.000 

;■ 1  frtot, Kriegl-féle b. sz. 17.600 frt, k. é. 
V.i 20.000 frtot, Mayer-féle b. sz. 4800 frt, 
R k. é. 16.000 Irtot, Marton-féle b. sz.

' 3600 frt. k. é. 5400 frtot. Ezen számok 
napnál világosabban mutatják, hogy a 
lulajdonosok oly mesés nagy összegeket 
kérnek a vizjogért s malmaikért, hogy 

f  a városnak nem marad más hátra, mint 
I  a kisajátításhoz folyamodni. Dr. Daempf

I
 Sándor, dr. Jobszt László s Aidingor 
János polgármester fölszólalásai után 
el is határozta a közgyűlés, hogy a ki
sajátításra szükséges intézkedéseket meg 
fogja tenni.

A tanács jelentést tett a helypénz- 
szedési tariffa átdolgozásáról. Czirják 
Ignácz biz. tag, ki évek óta nagy buz
galommal s nem csekély jóakarattal 
foglalkozik a helypénzszedés ügyével, 
azt mondta, hogy az átdolgozott taritfa 
rosszabb az előbbinél. Nem hogy mér
sékeltettek volna az árak, hanem emel
tettek. Ebben is éppen olyan kibúvók 
vannak, mint a minők az előbbiben 
voltak. A tariffa visszavetendő s újból 
átalakítandó s végül egy piacz-birói 
állomást kellene létesíteni. A piaczbiró 

9  aztán hivatva lenne, a visszaéléseknek

I
 elejét venni. A közgyűlés piaczbirőról 
tudni sem akar. Uj hivatal, uj kiadás. 
Határoztatott. hogy a tariffa kinyomatik 
s tanulmányozás végett kiosztatik a 
bizottsági tagok közt.

Nem kevésbé érdekes volt Papp 
József biz. tag fölszólalása az ellen, 
hogy a város a kálváriái kápolna mel
letti üres telkének M  holdját 80 írtért

szándékozik eladni egy bizonyosnak, 
holott, ha árverést hirdetne rá, bizonyára 
nagyobb áron adhatná el. A város, ha 
vesz, busásan megfizeti az árát, ha elad, 
potom árt kér. Ez nem helyes. Volt egy 
valaki, a ki azt mondotta, hogy ha ár
verést hirdetnek, akkor még 80 frtot 
se kap a város. Mire éles gúnynyal 
azt vágta vissza Papp: „Dehogy nem, 
majd még a város fog fizetni, hogy 
valaki a telkét elfogadja?!11 Csakugyan 
jellemző mondás.

Előterjesztést tett a tanács a kór
házi kápolna és a minaret helyreállí
tása tárgyában. A kápolna repedezett, 
a minaret romlatag s a reá fordítandó 
költséget a miniszter nem engedélyezte. 
A tanács ijesztéshez folyamodott s azt 
javasolta, hogy ha a minisztérium nem 
engedélyezi a költséget, akkor az érde
kes műkincs romba dől, megsemmisül. 
Dr. Daempl Sándor biz. tag azt mondja, 
hogy a törvény rendeli, hogy a város 
tartozik, mint tulajdonos jó karban tar
tani a kápolnát és minaretet, a régi
ségek s műkincsek tatarozásáról szóló 
paragrafus értelmében. Határoztatott, 
hogy a város újra felír a minisztérium
hoz.

A köztisztasági előirányzatnál Czir
ják Ignácz fölszólalt s azt mondta, 
hogy a sok költség daczára tisztátalan 
a város. A napszámosok elteszik a 60 
kr. napidijat, de biz nem igen fogják 
meg a seprő nyelét. Nagy részt olyan 
gyámoltalan embereket alkalmaznak, 
akik már úgyszólván tehetetlenek. Igaz, 
hogy ezekről is kell gondoskodni s jól 
esik szegényeknek, hogy a kenyerüket 
megkereshetik. A fő követelmény azon
ban a köztisztaság s ez nagyon hiányos. 
Czirják szerint legjobb volna az utczák 
tisztogatását vállalkozónak kiadni. Papp 
József azt mondotta, hogy ha vállal
kozónak adjuk is ki, akkor se leszünk 
biztosítva. Weiller N. János szerint Pécs 
török-város: olyan piszkos város, a mi
nőt csak az abderiták országában lehet 
találni. Aidinger azt mondja, hogy szó 
sincs róla, miszerint Pécs olyan piszkos 
város lenne. Különben, hogy egyik-másik 
utrzája olyan szemetes, ez leginkább a 
borkereskedők rovására megy. A le- és 
fölrakodással tele szemetelik az utczát. 
S ha a hatóság rendőr-biztost küld ki 
a helyszínére, hogy a köztisztaság ér
dekében óvást tegyen: a második eme
letről szól le az illető borkereskedő,

hogy: „Ez hát az a jóakarat, melylyel 
a város hatósága a kereskedelmet pár
tolja?11

A tanács bejelentette, hogy Legányi 
által készített erdei üzemtervet a mi
niszter helyben hagyta, most tehát a 
kérdéses munkadij kiutalványozandó. 
Horváth Géza biz. tag azt mondotta, 
tiogy mielőtt a város át nem vette a 
munkát s meg nem győződött a munka 
korrektségéről, addig nem fizetheti ki 
a terv diját. Horváthnak alapos okai 
vannak a terv korrektségében kétel
kedni. Majorossy főjegyző azt mondja, 
hogy nagyon csodálja Horváth kételyét. 
A tervet megvizsgálta több bizottság, 
az erdészeti albizottság s a miniszter 
jóváhagyta, nem lehet tehát abban to
vább kételkedni. Horváth Géza azonban 
továbbra is fentartotta kétségéi. Mire 
Majorossy azt mondotta, hogy ha olyan 
adatai vannak, melyek alapját képez
hetik a kételynek, úgy álljon elő ada
taival s kérjen fegyelmi eljárást az il
letékes hatóság elten.

Fölolvastatott Förster Béla biz. tag
nak nagyszabású indítványa a mohács
pécsi vasút megváltása ügyében s ennek 
kapcsán a pécsi kereskedelmi s ipar
kamara javaslata. Engel József ez ügy
ben a következőket mondotta:

Habár nrm valami kellemes feladat, oly 
eszme vagy nézet ellen fellépni, mely köz- 
véleménynyé fejlődött, a fenforgó esetben ez 
mégis nagyon szükséges, mert városunk ér
dekéről van szó. Ezen szempont, a v á r o s  
é r d e k e ,  nem pedig a vasút elleni hada
kozás vezéreljen e kérdés megítélésében. A 
v á r o s  é r d e k é b e n  pedig a Moliács- 
Pécs v. államosítása vagy csak állam ál
ta li kezelése é p p e n  n e m  t e k s z i k .

Nem veszem kétségbe, hogy a vasút 
ellen kifogások lehetnek, de ezek m i n d e n  
vasúttársaság ellen emelhetők és tő oka a 
sok panasznak nem vasutak igazgatóságai, 
melyek egy adott joggal élnek, hanem a je
lenleg még érvényben álló vasúti üzletrend
tartás. mely sajnos de igaz, vasúti törvény 
hiányában a tömérdek milliókra menő va 
suti forgalmat szabályozza. Akár állam, akár 
privattársaság kezeli a vasutat, ameddig a 
jelenlegi üzletrendtartás érvényben van, a 
panaszok forrása is megmarad, ezen kezelő 
ség változása nem változtat semmit. Nem 
itt a hely, ezt bővebben fejtegetni; de tes
sék csak visszagondolni, hogy mennyit vesz
te tt városunk midőn az iizletvezetöség innen 
Pestre áthelyeztetett; szón csekély előnyök, 
melyek még megmaradtak városunk iparo
saira nézve, azok is elenyésznének azonnal, 
ha a mohács Pécs vasút államosittatnék, mert 
nyomban a Péca-Barcsi vasúttal is ez tör
ténnék, ugyanis sz államvasutak minden* nagy

mennyiségben és több évre beszereznek, a 
kisipar i t t  nem versenyezhet, és igy még 
azt is elvesztenénk, amit jelenleg az eléggé 
megszorult helybeli kis ipar e néven keres. 
Az államvasutak kezelése ala tt Pécs oly, 
jelentéktelenségre sülyedne mint akár So 
roksár vagy Magyarboly. Éppen nem helyes, 
hogy a kisebb városok mindent a főváros 
torkába hajtsanak és a főváros érdekében 
mindent feláldoznak, mert utóvégre ennek 
csak a tönkrejutás volna vége Miből éljen 
a kis iparos és miből fizessen adót, ha tőié min
dent elvonnak ? Különösen pedig az állam
vasutak általi kezelés ellen alapos aggodal
maim vannak. Aki az államosított vasutak 
fejlődését kezdetétől mostanáig figyelemmel 
kisérte, tudja, hogy eleinte eljárása igen 
kuláns volt, most pedig, nagy hatalmat kép 
viselve, annak ellenkezője állt be. Érdeke
ink semmiféle tekintetbevételre nem számí
tanának, sőt nem is találhatnának kellő fi
gyelmet, mert egy igazgatóság, mely 4000 
kilométerre ügyel, kevesebb gondot fordít 
hat egy egy vidék speciális viszonyaira, mint 
egy igazgatóság, mely 400—500 kilométert 
kezel, a fonállá állami üzletvezetöségek pedig 
nem egyebek tudakozó hivataloknál és cse 
kély hatáskörrel bírnak. Ha az államvasu
tak átveszik a Mohács-Pécsi vasút üzletét, 
nehány transit-dijtétel talán olcsóbb lenne, 
de a helyi díjszabás, m i  v á r o s u n k r a  
n é z v e  a f ő d o l o g ,  nem változnék, né
mely esetben még megdrágulna, az által 
legfeljebb néhány nagykereskedő, ki sokat 
exportál, még többet nyerne, de a kiskeres
kedők és kisiparosok határozottan veszte
nének. A vasút 8 V, millióba kerül, tehát 
az állam a jelenlegi állampapír árfolyama 
szerint már eleve 20.000 frtot vesztene.

Az államosítás még elég borán fog 
jönni, de azt még kérelemmel siettetni any 
nyi mint városunk érdekeire nézve öngyil
kossági kísérlet.

Városunk jól felfogott érdekében tehát 
ezen indítványt nem pártolhatom, hanem kér
ném — igen tisztelt indítványozó urnák jó 
szándékáért köszönetét fejezvén ki, az in 
ditványt mellőzni.

Engel ellen szólt Weiler N. János, 
Aidinger János polgármester. Az álta
lános többség örömmel s helyesléssel 
fogadta Förster indítványát s határoz
tatott, hogy a mozgalomba a szomszé
dos Tolna- Somogy- és Bács-Bodrogh- 
megye is belevonatik.

Több kisebb ügy elintézése után 
véget ért a gyűlés.

Országgyűlés.
A képviselőház múlt ülésén, mely szom 

hat déli 12 órakor kezdődött, csak kérvé * 
nyék tárgyaltattak, s egy interpelláczio 
történt. Élénkebb figyelmet az arad- és csa- 
nádmegyei telepitvényes községek kérvénye 
keltett, a melyek hátralékos bérösszegeik 
elengedése végett fordultak az országgyű

léshez. Érdekükben W i t t m a n  János, 
S z é l i  Ákos és M a d a r á s z  József szólalt 
fel. Az ülés végén J  u s t  b Gyula interpel
lált az aradi Neumann-gyárban kiütött 
marhavész tárgyában. — M e s z l é n y i  
felszólalása, — a ki. a dunaszerdahelyi 
választási visszaélések tárgyában akart 
interpellálni, — elmaradt.

Héttőn a méltóságos főrendeknek volt 
a napjuk. A költségvetés tárgyalása került 
eléjük, s ezt az alkalmat felhasználták arra. 
hogy egy kicsit demonstrál janak a kormány 
s a szabadéivüség ellen. A vitát Z i c h y  
Henrik gróf kezdte meg egy olyan beszéd
del, melyen ugyancsak megérzett a közép 
kori kripta szag. Bajaink forrását parlamen- 
tárizmusban keresi, mely csupán arra alkal
mas, hogy amúgy is jókora nagyzási haj
lamainkat még növelje. A rendszerváltozás, 
a konzervativizmus szószólója volt Z i c h y  
Nándor gróf is, ki azonban a mellett pénz
ügyi szempontból is foglalkozott a budget- 
tel. A kormány és költségvetés védelmére 
C s á k y  Albin gróf, az uj asztalnok- 
mester mondott el egy csinos beszédet. — 
Arisztokratikus előzőitől egészen elütő hau 
gon szólott H u n t a  l v y  Pál. ki különö
sen a városi polgárság fejlesztését mondotta 
elsőrendű állami feladatnak. Miután S z t á  
r a y  Antal gr. kijelentette, hogy csatlako
zik Zichy Nándor gróf nézetéhez. Z i c h y  
Antal mondott hosszabb beszédet. Fejtegette, 
hogy milyen konzervativizmus az, melynek 
nálunk jogosultsága van s e közben kitér 
jeszkedett az állam és egyház közötti viszony 
megállapítására is. Most T i s z a  Kálmán 
állott fel szólani. Felelt egyenkint a kor 
mány ellen felhozott váda.ira s ismételte 
végül ugyanazt a pénzügyi programmot. 
melyet a képviselőházban annak idején ki 
fejtett volt. -  Utoljára S 1 a u c h püspök 
is belekeveredett a vitába, szokásos ékes
szólásával mondva el egyetmást a vallás 
erkölcsi nevelésről s a katli. egyház közjogi 
állásáról. Ezzel aztán a költségvetés álta 
lánossághan megszavaztatván, a részletes 
tárgyalás másnapra maradt.

Kedden a képviselőházben rendkívül 
heves vita indult meg, mely jellemző vilá
got vet arra a határtalan könnyelműségre 
ahogy a kormány az ország jogaival bánik. 
A Romániával kötött határigazitási szerződés 
volt szőnyegen Elmondták hogy e nemzet
közi egyezmény mily sérelmes Magyarország 
államiságára. Elösmerte ezt a kormány is, 
mely a javaslatot már kétszer levétette a 
a napirendről, nyilvánvalólag azért, hogy 
annak hibás kifejezéseit helyesekkel cserélje 
fel. De nemzetközi egyezményről van szó, 
melyet a külügyminiszter kötött, s Bécsben 
nem akartak beleegyezni, hogy a szerződés 
szövege a magyar közjognak megfelelően 
megváltoztassák. így  hát maradt a szerző
dés a régiben s ma T i s z a  Kálmán a kép
viselőházban állását kötötte annak változat
lan elfogadásához.

A főrendiháznak szintén volt rövid 
ülése, melyben a méltóságos urak hamarosan 
megszavazták az egész költségvetést. Fel-
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TÁRCZA.
Virágok közt

Virágok kost jár a kis lány,
Dalol is meg kaczag is.

Ártatlan kefir pattog ajkán :
Hogy örül a kis hamis!

Csipegeti a virágot.
Illesztheti keblire:

Ennyi szépet soh’se látott . . . .
Majd kicsordul a szive !

„Még ma megjő, még ma itt lesz!
Izzó. vágyó keblemen! —

Bimbó illik ifjú szívhez:
Fealő, mint a szerelem.“

S még egy bimbót tép le sebten: 
Rózsabimbót, pirosat

Ennél pompásb nincs a kertben :
Csak orczája pirosabb . . . .

* 0 *
Megy a kis lány, megy a kertbe;

Pajzán kedve oda van!
Virágait nézegetve —

Olyan bágyadt, szótalan!

Felé hajlik szegfű. rózsa:
De ő csak megy. megy tovább.

Gyászvirág kell koporsóra:
9 letép egy szál violát.

„Kihűli a szép ifjn keble,
S benne annyi szép remény!

Értem égő, hű szerelme:
8  gyászolója lettem ón ! . . .“

Kebelén a kis árvácska:
S tép még egyet, gyászosbat.

Nincs a kertben ennek mása:
Csak a ssive gyászosabb!

- y .  - x .

Szerelmi varázs a Balkánon.
A nemzeti sajátoa vonások, a nép kü

lönleges, jellemző szokásai ott maradtak meg 
eredeti szépségükben, ott virágzanak üde 
frisseségben, a hova a mindent egyenletes 
lapossá tevő kultúra be nem fészkelte magát.

Minél jobban halad elő a kultúra, annál ir- 
galmatlanahbul tünteti el a népszellem által 
alkotta naiv, kedves dolgokat. Ezt látjuk a 
népköltészetnél napjainkban, mely hova tova 
végleg kivesz, elsatnyul, eltün, mint a mezei 
virágok, hogyha szép sorba ültetnék el me
legágyakban és minél nagyobb és gondosabb 
a mesterséges ápolás, annál biztosabban és 
gyorsabban halnak el.

A délszláv népeknél még aránylag 
legjobban tarto tta  fenn magát az összes eu
rópai népek között a népköltészet, a nép
szokás, a babona. Ez utóbbiról kivánok 
egyet mást elmondani. De mert időhöz kötött 
lévén, csak is rövid ismertetés lehet czélom, 
úgy a széles körben elterjedt babonaságból 
csupán a szerelmi babonára fogok ezúttal 
szorítkozni.

Közönségesen ismert tény az, hogy a 
délszlávoknál a nősülés vagy férjhezmenés 
nem annyira az érdekelt felek, mint a szü
lők dolga. Családi ügynek tekintik a há
zasságot, és a fiatalság igen csekély ellen
kezést tanúsít ez eljárással szemben. Az apa 
bocsánatot kér fiától, hogy már bárom évi 
keresés után sem volt képes alkalmas fele
séget találni számára. Ha ta lá lt alkalmas, 
jóravaló leányt, nem volt alkalmas a rokon
ság — s ha meg megtalálta az alkalmas 
családot, hiányzott a leány. De bár ez nagy
részt és szószerint igy van, azért az igaz, 
feláldozó, odaadó szerelem nemcsak nem halt 
még ki a délszláv ifjúságnál, sőt ellenke
zőleg ennek igen sűrűn látjuk példáit. A 
leány igen korán érik s már zsenge borában 
foglalkozik jövendőbelijével, ha mindjárt az 
illető ifjú erről mit sem tud is. És a „foglal
kozás" többnyire babonás dolgokból áll, 
miket vagy egyedül visz végbe a legnagyobb 
titoktartás mellett, a mi a babonasággal 
rendesen járni szokott, vagy pedig elmegy 
néha mesze földre, fölkeresi a híresebb javas 
asszonyokat, annak panaszolja el buját, bá
natát s kér tőle tanácsot. A tudós bába, 
igy nevezik rendszerint e kuruzsló asszo
nyokat, komolyan végig hallgatja a fiatal 
leányt és szép szóért, meg még szebb aján

dékokért, elárulja neki a titkot, hogy minő 
babonához folyamodjék, ha czélját elakarja 
érni.

Az a szent meggyőződés, hogy babonás 
fogásokkal nagyon elő lehet mozdítani a sze
relmet, de másrészt meg a vágy minél ha 
marább férjhez mehetni, nagyrészt okozza, 
hogy a babonaság annyira el van terjedve. 
Vannak babonás fogások, melyek undorítók, 
visszataszítók, úgy hogy csodálkozunk, hogy 
a gyengéden szerető leánysziv attól vissza 
nem riadt, de vannak másrészt igazán köl
tői fogások, a melyektől a nemes eszményü 
intentiókat nem lehet megtagadni.

Milyen megható, midőn a leány követ
kező dalt dudolgatja bánatos szívvel:

Dorgált anyád, hogy én téged babonáslak,
Hogy járok utánad óh én szép szerelmem:
Isten mondhatója, hogy én ezt nem tettem, 
Csupán lábad nyomát szedegettem én fel,
Azt láttam el aztán örök zöldikével.
Kértem ne hervadjon el az örökzöldem,
Mint az örökzöldem ne hervadj el lelkem,

Te szép lelkem,
A mig szép virágom nem szeretsz meg engem.
Ez a kis dal már egy babonás fogás 

nak kifolyása. A szerelmes leány titkon 
szeretett itja után sompolyog s a földet, 
melyen látja lába nyomát, óvatosan fölsze
degeti, cserépbe teszi. Aztán örökzöldet (ca- 
lendula officinalis) ültet ft cserépbe s azt 
szobájában gondosan ápolja. Addig ápolja, 
gondozza e virágot, a mig szerelme tárgya 
erről tudomást nem vesz, a mig az ifjú 
feleségül el nem viszi a szülői házból. Ez 
a virágszer a milyen egyszerű, ártatlan, 
olyan megható, költői . . . Mily végtelen, 
gyengéd szerelemnek kelle befészkelődni an
nak a leány szivébe, hogy kedvesének lába- 
nyomát őrzi meg gondosan annak tudta 
nélkül. A szerelmes leány szentül meg van 
győződve arról, hogy minden szerelmi val
lomás nélkül, mi ellen szemérmetes volta 
tiltakozik, az ifjú megfogja érezni az ő nagy 
szerelmét s az ö irányában is csak úgy fog 
érezni, á rta tlan  babona ez, melynél mi is 
szivünkből kivánjuk a kívánt hatás elérését. 
Ezt az önzetlenül szerető leány az ő tiszta 
naivitásában teljesen megérdemli.

Egy másik népdalnál az anya tudo^ 
mást szerezvén arról, hogy a leány szerelmi 
varázst használ fia ellen, szép, okos szóval 
akarja vele megértetni, hogy rá  nézve nagy 
szegénysége m iatt csak szégyenteljes lenne, 
ha fiánál, ki gazdag család sarja, varázs- 
szere csakugyan őséit érne. A szép dal igy 
szól bű fordításban:

Megdöntetlen áll egy fa az ormon,
Kifogybatlau buzog ott a forrás,
A forrásnál Mara áll magában,
A forrásból tiszta vizet mer ki.
Látja a lány* a szép Ivó anyja,
Látja a lányt és emigy szól hozzá:
„Hadd el Mara, hadd el a varázslást,
Fiamat ne csalogasd, ne csábítsd.
Az i’n ívom nagy családdal bir ám.
Nagy családdal s mind csnpa nagy nr ám 
S iii ked nincs egy darab finom vásznod!“
S felel Mara. a szép Mara erre:
„A stari ovat és a kúra számára,
Finoman szőtt, drága inget bírok.
S drága napám, a házadba hoznék 
Tiszta kelmét s tiszta finom inget,
S drága napám, elhoznám Ivónak 
Sötét szemem és hófehér arczom,
S drága napám elhoznék tenéked 

.  Egy birsalmát szászszoros levéllel,
Egy birsalmát, négyszeres virágzót.
Azt tudjuk, hogy a délszlávoknál a 

leánykérést sohasem eszközli maga a vőle
gény, hanem az ő nevében rokonai végzik 
el ezt a kényes ügyletet. Egyátalán a köz
vetlen szóbeli szerelmi vallomás a legritkább 
esetek közé tartozik. A szerein et az illető 
felek többnyire jelképileg tudatják egymás
sal. Ezt annál szükségesebbnek tartják  az 
ifjak, mert a házasságot különben a család 
szokta elintézni, s igy módjukban van tu
datni és megismertetni .szüleikkel jó előre 
szivük vonzalmát. A népszokás erre már 
bizonyos napokat szánt. így  május elsején 
a szégyenlős ifjú, husvét vasárnapján pedig 
a leány nyilatkozhatik jelképileg, de minden 
kétséget kizáró módon, a nélkül hogy tzzel 
a közerkölcsökbe ütköző cselekedetet követ
nének el. Minden falunak meg vannak a 
titkos szerelmesei s minden évben lehet e 
napokon ezek nyilatkozatait látni. A sze
relmes ifjak kirándulnak az erdőbe, kivá
lasztják maguknak a legszebb szál jegenyé-

p

két, azokat ellátják különféle ékitéssel s 
igy fölcziczomázva bevonszolják azokat a 
faluba, hogy kora hajnalban már ott dísze
legjenek szerelmeseik ablaka előtt, ki bizo
nyára már szivdobogva várja az első május 
e legszebb, legbecsesebb ajándékát. Ezek a 
feldíszített májusi fák azután nyilván valóvá 
teszik a szerelmes párokat a faluban. Sok
kal diszkrétebben nyilatkozik a leány hus
vét vasárnapján. Szép koszorúkat köt s 
azokkal a kutvedret koszoruzza meg. Ren
desen azonban több oly házban koszoruzza 
meg a vedreket, vizkupákat, hol házasulandó 
ifjak vannak. így  akarja a nyilvánosság 
előtt elrejteni igazi hajlamait. De azért meg
tudja azt mégis az igazi. A leány ugyanis 
annak a háznak a vedrét, a hol kedvese 
lakik, nemcsak megkoszorúzza szép gondo
san, hanem legszebben hímzett kendőiből is 
köt oda néhányat. A világ minden kincsé
ért sem szólna felőle egy szót is valakinek. 
Már kora hajnalban, még mikor a házbeliek 
az ágyban vannak, nagy óvatosan besom- 
polyog a leány a ház udvarába a kúthoz s 
egész testében reszkedve, nézi meg kendői
nek sorsát. Ha a kendők érintetlenül ott 
vannak úgy a mint azokat a leány elhe 
lyezte, akkor azokat az ifjú figyelembe nem 
vette s őt nem akarja, ha azonban a ken
dők nincsenek ott, hanem másokkal vannak 
kicserélve, úgy tudja, hogy az ifjú szive is 
felé hajlik, s ha a kendőkben még valamit 
talál is, búzát, sajtot vagy más egyebet, 
úgy a leány boldogsága teljes, mert azzal 
azt adták tudtul, hogy nemcsak az ifjú 
vonzódik hozzá, hanem a családnak nincs a 
házasság ellen kifogása, a mi pedig fődolog.

Ha azonban azt hiszi az ember, hogy 
a szerencsétlenül kiütött jelképi próbába a 
felek teljesen belenyugszanak sorsukba, úgy 
téved. Sokan lemondó természetükkel békén 
eltűrik a csapást s megvigasztalódnak egy 
másik szerelmessel, azonban erre nem képes 
mindegyik. Ilyenkor azután segítségül hív
ják a babona szereket.

(Vég* következik.)
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szólalna csakis a vallás- ás közoktatásügyi 
minisztériumnál történt. Ugyanis H a y n a l d  
Lajos és Z i c h y  Nándor gróf az egyetemi 
alap tételénél, hangsúlyozva annak katholi- 
kus jellegét, tiltakozott az ellen, hogy az 
országos alapnak neveztetik s mint ilyen 
kezeltetik.

Azután B e r z e v í c z y  Albert ál
lamtitkár e kifogásokra megtelelt, a költ
ségvetés 350 milliónyi kiadást s 37 millió 
körül járó defiezitjét a főrendek egy szó 
megjegyzés nélkül megszavazták.

Szerdán folytatták a Romániával kötött 
határigazitási szerződés fölötti vitát. Az egyez
mény védelmére ma először S t e i n a c k e r  
Ödön, az ultra-szász érvelt a javaslat mel
lett azzal, hogy az megfelel az Ausztria 
tartományai és Magyarország közt tényleg 
fennálló reál-uniónak. Ez a kifejezés elnöki 
rendreutasitást vont ugyan maga után, a 
mi azonban még sem azt jelenti, hogy a 
javaslat tendencziáját illetőleg nem Steinack- 
ernek lett volna igaza. S z e d e r k é n y i  
Nándor figyelemmel hallgatott alapos be
szédben mutatta ki, hogy a nemzetközi egyez
mények hatályossága a törvényhozás jóvá
hagyásától függ. T i s z a  Kálmán szüksé
gesnek tartotta erre felszólalni s egyebek 
közt Apponyinak a kabinet kérdés felvé
telére vonatkozó megjegyzéseit próbálta 
nevetségessé tenni, a mi A pp o n y  it személyes 
kérdésben való nyillatkozásra indította. 
Miután S c h v a r tz G y u la  mulattatta a há
zat félóráig a javaslat védelmével, M a d a 
r á s z  József jelenti ki rövid indokolás mel
let. hogy Győrffy hatátozati javaslatát 
pártolja. G r ü n w a l d  Béla szólott ezután 
s az egész ellenzék helyeslése közt fejtegette 
a közjogi termiuol ogiai szabatosságának 
nagy jelentőségét. Végül még T i s z a  La
jos gróf, U o r v á t  Gyula szólott a javaslat 
mellett, s ezzel a vita véget ért s a bere- 
kcsztő beszédek holnapra maradtak.

Az ülés végén M e s z l é n y i  Lajos 
a dunaszerdahelyi választásnál elkövetett 
vesztegetések, S z e n d r e y  Gerzson pedig 
az aradi Neumann gyárnak állítólag elen
gedett 2 millió írt adó ügyében interpellált. 
A vita különben L a t k ó c z y  Imre előadó 
l>eszédével indult meg, kinek az volt a leg
főbb érve. hogy a lényegében helyesnek ös 
mert szerződést egyes helytelen kifejezései 
m iatt nem szabad visszautasítani. O r c z y  
Béla báró belügyminiszter szólalt fel az
után. gondosan kerülve a szerződés közjogi 
hiányainak érintését. A kormánypárt e 
gyönge két szónokával könnyű lett volna 
Győrffy Gyulának elbánnia akkor is. ha a 
dolognak kevésbbé alapos ösmeretével s az 
ékesszólás kisebb adományával száll vala 
sorompóba. így azonban beszéde magában 
is egyikét aratta  a legfényesebb parlamenti 
sikereknek. Határozati javaslata, melyet a 
függetlenségi és 48 as párt nevében nyúj
tott be. visszautasítja a szerződést azon az 
alapon, mert a magyar határ rendezése nem 
közös ügy. ily szerződés kötésére tehát a 
közös kormány nem is illetékes. Utána Be
öthy Ákos fejtette ki a szerződés közjogi 
hibáit s végül a mérsékelt ellenzék nevében 
szintén határozati javaslatot nyújtott be, 
mely szerint a szerződés a kormánynak oly 
utasítással adatik vissza, hogy a megjelölt 
hiányokat javítsa ki. Tisza Kálmán a ja 
vaslat védelmére nem tudott egyebet felhozni, 
mint hogy az ö minisztersége előtt is köt
tettek köz jogi szempontból hibás szerződések 
s még sem lett belőle államiságunkra semmi 

eszedelem. Különben a szerződés elfogadá
sához ő tárczáját köti. Erős logikával és 
éles hangon felelt meg a miniszterelnöknek 
Jnsth Gyula, ki helyesen mondá, hogy ha 
a kormány ily egyezményt mer a ház elé 
terjeszteni, az kérlelhetlenül a parlamentá 
rismus megrontásához vezet. Ivánka Imre 
szerette volna erre Justh Gyulának bebizonyi 
tani. hogy nem tudja a magyar közjogot, 
de e fáradsága kárba veszett mert Justh 
emberül megfelelt neki. Orbán Balázs szó
lott ezután, a sérelemhez méltó erős hangon 
állítva pellengérre a kormánynak ez ügy 
ben követett eljárását. A nap utolsó szónoka 
Apponyi Albert gróf volt, ki ma is nagy 
hatás közt beszélt. Különösen élénken meg
éljenezték azt a nyilatkozatát, hogy Tiszá
nak a kabinetkérdést nem a képviselőház
ban kellene fölvetni, hanem ott. ahol ama 
sérelmes kifejezések kijavítását ellenzik.

Pécsi kiállítás
A londoni szesztermelök egyesülete a 

földm. ipar és keresk. m. kir. minisztérium 
utján azon óhaját fejezte ki a pécsi kiállí
tási végrehajtó bizottságnál, hogy a pécsi 
kiállításon a szesztermeléshez szolgáló újabb 
találmányu eszközök és gépek kiállításával 
részt venni óhajt.

*
Az országos gazdasági egyesület leg

utóbbi ülésén elhatározta, hogy a pécsi ki
állítás kapcsolatosan országos gyümölcs- 
kiállítást rendez, mely czélból felhívást fog 
az ország k válóbb gyümölcstermelőihez in
tézni. A kiállítást megelőzőleg Aillasi Pál 
gyiimölcsészeti vándortanár az országos gaz
dasági egyesület megbízásából Baranya So
mogy és Tolnamegye gyümölcstermelési vi
szonyait tanulmányozni fogja 9 szerzett ta
pasztalatai alapján a kiállítás a la tt rendezendő 
országos gyümölcsészeti vándorülésen előa
dást fog tartani.

A kiállítás méhészeti osztálya úgy az 
eddigi bejelentések nagy száma, valamint a 
bejelentett tárgyak nagy részének ujdonsá 
gánál fogva nagyon érdekesnek és tanulsá
gosnak Ígérkezik. Mint már jeleztük méhé
szeti vándorülés is rendeztetik sezeuGrand 
Miklós* n kívül még Dömötör László méhé 
szeti vándortanár is fog előadást tartani.

*
Több oldalról érkezett tudakozódásra 

ezennel újólag közhírré tesszük, hogy a ki
állítási programra kibővítés* következtében 
nemcsak Baranya, hanem Somogy- és Tol-,

.PÉCSI FIGYELŐ.

nameevébSl is minden ipari készítmény és erő pazarlással. T ehát semmikép sem terme 
élő állatok is szetes állapot ez a mai, a reudkivallségekmezőgazdasági termény és 

állíthatók ki.

A kiállítás végrehajtó bizottsága folyó 
évi márczins hó 5-én d. u. 3 órakor a ke
reskedelmi és iparkamra helyiségében ülést 
tart, melyről — tekintve a tárgyalás alá 
kerülő ügyek fontosságát — kimerítő tudó
sítást fogunk hozni.

szetes állapot __ _
pedig mindig megboszulják m agukat.

Isten adja, hogy rossz jósok legyünk, 
de a jelenlegi abnormis időjárás azon fel
tevésre jogosítanak fel bennünket: hogy 
soká fogunk kitavaszodni és késői fagyok
tól tarthatunk az óriás hegységeket fedő 
hó miatt.

A somogymegyei gazdasági egyesület 
mint a , Somogy" írja — felhívást intézett 
a kiválóbb somogyi gazdákhoz, hogy speciá
lis termékeik, vagy kiváló fajú állatjaikat 
mutassák be a pécsi kiállításon ; mint hoz
zánk érkezett tudósításokból olvassuk, töb
bek köz t: gróf Széchényi Ferencz küld a 
kiállításra keresztezett sertésfajából, mely 
a szakértők bámulatát is felkelti s ismere
tes már messze vidéken ; igy grót Somssich 
József bemutatja a k. újlaki uradalom
ból saját termelésű rizsét.

K i á 1 1 i t  á s i b e j e l e n t é s e k  f ol y-  
t a t ó l a g o s  k i m u t a t á  s a. 

Parragh Pál Pécs, lombfürész gép. Kille Jó
zsef Árpád, borjú. Skábák János Kárász- 
szekrény. Rupert Teréz Pécs. fe9tönő. Má
tyássá Antal Budapest, mázoló-minta. Wein- 
goldner Ignácz Újvidék, tambura. Fleischer 
M. és Társa Brassó, szalámi, özv. Guttmann 
Regina Pécs, kézimunka. Bonifart György 
Udvárd, szántó eke. Bretner Olga Siklós, ké
zimunka. Hoffmann és Fuchs Versecz, bor, 
pálinka. Molnár Ferencz Temesvár, czjm- 
tábla, Bresslaner Ida Barcs, kézimunka. Döntő 
István Szabadka, kétsz.ersültek. SchvarczTe
réz és Sarolta Pécs, kézimunka. Katona Sa- 
relta Péc9, kézimunka. Schiffer Matild Pécs, 
kézimunka. Schvarcz Róza és Flóra Pécs, 
kézimunka. Bcrkovics Róza és Regina Pécs, 
kézimunka. Foschner Tamás Budapest, min
tarajz. ÍMtiger Viktor Pécs, zenes/erzemé- 
nyek. Bak Eugénia Temesvár, n 5i kézimunka. 
Közalapitv. urad. erdészet Pécsvárad, erdei 
termények, térképek, vadászati tárgyak. 
Schvarcz Vilmos M.-Sziget, tükör-szekrény. 
Knlisseky Endre Kolozsvár, méhterményei 
Miiller Valentin Brassó, ráspolyok. Török 
Rózsa Mártonfa. háziipari czikkek. Junek 
Gyula Pécs, takarék-tűzhely. Szalay Károly 
Kaposvár, bor. itj. SomogyiL. Kaposvár, bor. 
Schnell Sándor Szent Pétervár. könyvkötői 
munkák. Bősz Mátyás Kéménd, borok. Né
meth Gyula Pécs, lombfürész munka. Csuto- 
riís József Tolna-Szakái, pej kancza. Kiss 
József Tolna Szakály. pej kancza. itj. Szebé 
nyi János Tolna Szakály, lovak Fazekas 
Jolán B. Sellye, kézimunka. Lehner Etel 
Pécs. kézimunka. Peterka János Bécs, ércz
áruk. Dittnch Bálint és társai Babarez, bo
rok. Dőry Stetanie Zomba, sajt, borok. Va 
lenfényi József Olaszka, cserép, tégla, lhrig 
Rudolf Kaposvár, olajfestmény. Spitzer Sá
muel Siklós, bádograű. Kiss Gyula Szebény, 
esztergálos mű. Szabiny Ilka Pécs, kézimunka. 
Scholz A. és fia Pécs, 9Ör. Sándor Ferencz 
Körmend, toronyóra. Laufer Ignácz Pécs, 
szőnyeg. Pecsét János Báta. eke. Krisztin ko- 
vics Szidónia Fadd, művirág, lzr. népiskola 
Pécs. iskolai dolgozatok, tankönyvek, kézi 
munkák stb. KUngenberg J .  Pécs. iskola 
könyvek, olvasó gép. Maar Gyula, Kaposvár, 
bor. Spengler József Kéménd, bor. özv. Linz 
bauer Paulin, Pereked. bor. Auerhamer Gyula 
Almamellék, lombíürészeti munka. Hajdinák 
József Bodolya. malora9zerkezet. Bibiing Emí
lia Pécs, kézimunka. IJnry Sámuel Bndapest, 
cserzöanyag.

A tél-

hoey a bor gőze az ő agyát nem hevítvén
nz illemmel is nagyon megegyezhetnek

Esküdtszéki tárgyalás
Kedden délelőtt esküdtszeki tárgyalás 

volt városunkban. Mác9ai Antal siklósi pol
gári iskolai tanárnak Ladiszlausz Zsigmoud 
siklósi takarékpénztári segédkönyvvezető el
leni sajtóperében tartato tt meg a  ̂végtár
gyalás. A törvényszéket képeztek Szikszay 
János elnöklete a la tt Lukncs István, An
gyal Pál törvényszéki bírák és Gálovits 
A rthurtörv. jegyző. A z  esküdtszék következő
leg alakult meg : Hinka László, Fekete Mi 
hály, Schneider István, Böhm C. F., dr. 
Kraus Jenó, Dekleva Vilmos, Leckner An 
tai, Beyerle János, Dittler József, Pertl An 
tál, Szánthó Antal, Várady Ferencz, pót
tagok : Kiss József, Szakvary Emil. Vádló
ügyvéd : Kossá Dezső, védőügyvéd: Bolgár 
Kálmán.

Az esküdtek letették az esküt s kö
vetkezett a vádlott kihallgatása, mely után 
tölolvastatott a „Pécs“ 1887. évi ápril hó 
30-iki számában megjelent iiicrimiuált köz
lemény, melyben különösen az tartatik  vádló 
részéről sérelmesnek, hogy czikkiró azt 
mondja, miszerint „csudálja, hogy oly bát
ran bizhatják a szülők gyermekeik neveié 
sét egy olyan emberre mint a minő Má- 
csai, k it ha követnék tanítványai, baj ; ha 
nálánál okosabbak, megvetés támad bennük 
.ránta.“ Fölolvastatott a „Pécsének egy 
későbbi száma is, melyben Máesay, Ladisz- 
lauszt polgári állásánál fogva képtelennek 
tartja  a lovagias elégtételadásra. Követke
zett a tanuk kihallgatása. Máesay részéről 
kihallgattattak : Koharica Józssf, siklósi kör
jegyző, Szűcs Dániel és \  argha Béla. La 
diszlausz részéről : Csermák Viktor, Kue- 
zovics István, Haksch Ferencz, Bucsányi 
Ede. Tanuk nagyrészt Máesay erkölcsi ma 
gaviselete, poutus és kifogásol hatatlan tanári 
működése mellett tettek tanúbizonyságot. 
Az egy Csermák állította, hogy Máesay azt 
mondotta egyik társához, hogy miért megy 
olyan asztalhoz, ahol egy „jakhecz" ül föl
te tt kalappal. A bizonyítási eljárás betejez- 
tetvén következett a vad- és védbeszéd.

Kossá Dezső, vádlóügyvéd a következő 
ádbeszédet mondotta:

tarto tta azt, hogy tellett katappal vegyül
jön az ily tisztességes tarsasagba, s íme 
ezért mily nagy igazságtalanság kovettetik 
el ellene, midőn ez a jó mulató tanar isme
rősét ki az ö asztalához ment arra figyel- 
meztette, miért megy oly asztalhoz, a hol 
— az ő kifejezése szerint egy jakhec, egy 
ember ül kalappal fejében. Ad meg oly 
szavakat is Máesay szájába, hogy az azt 
mondotta volna, ki nem állhatom, utalom, 
nem nézhetem a zsidót; — s ezt mind eleg 
oknak tartja  arra, hogy azután neki ront
son Máesay becsületének, elmondhassa róla, 
hogy az ő jellemzésére nem ta r t érdemes 
nek többet is Írni mint azt, hogy mily hat 
ran bízhatja a szülő gyermekét egy ily em
ber tanítására, — elmondja Máesay úrról, 
hogy az ily emberrel való érintkezésnek 
nem lehet más gyümölcse, minthogy növendéke 
ha az efféléket el nem tanulja vagy okosabb 
nála megvetést érez tanára iránt, — elmondja, 
hogy Mácsayhoz nincs egyéb válasza mint 
hogy Pulszkyval szólva nem hivatása a 
véletlen durvasággal szembe szállaui, s 
dőn ekként mint ember és mint közpályán 
működő egyén személyeivel és becsületével 
végzett, végül felhívja még felügyeleti ha
tóságát is, hogy az intézet jó hírneve érde
kében az ő nyilvános magaviseletének szab
jon féket, mert Máesay nyilvános magaviseleté 

*....niió.. móif/.aú o-ó val p<rvát.aláhan

talc mrirevőzödoi arről, hiszen éppen vádlott 
tanai ifszoiták, hogy Mácaay nr korán seB 
használta azon kifejezéseket melyeket vád-
lőtt neki tulajdonított s korántsem használta
azon kifejezéseket, melyeket vádlott neki 

korántsem való az, hogy öt
faja felemlitésével

Erős és hosszú telünk van; M agyaror
szágon ez a ritkaságok közé tartozik. Volt 
havazásunk az eddigi teleken is, legtöbb 
nyíre január hóban 10—12—14 fok; da 
hogy hideg és hó ennyi ideig zaklatta voli a 
folytonosságban a lakosságot, erre kevés 
példa van a mi kiimánk alatt.

Most, midőn a sok havazás után már 
I azt hittük, hogy kifelé megyünk a rossz 
időkből, ismét leszakadt a múlt hét köze
pén a hő s most már 5-ik kiadásban. Ez 
maga beillik egy télre, mert csütörtökön 
és péntekre virradóra több mint egy láb 
magas hó esett. Ismét szánut, s a legride
gebb időjárás.

Igaz, hogy még mindig azon időpon
ton vagyunk, mdőn a tavaszi idő csak 
ritka években szokott beköszönteni; tehát, 
februárban nem is várhatunk m ást: azon 
bán tekintve az abnormis időjárást, félni 
lehet, hogy a hidegből csak későn bontakoz
hatunk ki annyival is inkább, mert Európa 
nagyrésze hó a la tt fekszik; az erdélyi 
hegység, a Kárpátok, a Stájer és Tirol 
hegyek oly óriás hóval vannak fedve — 
hogy ezen helyeken különben is későn 
állván be az olvadás — a legrosszabb, hideg 
tavasztól sőt nagymérvű elöntésektől ta r t
hatunk. Tehát nem a jelen, hanem a jövő 
aggaszt bennünket!

A dunántúli megyékben, különösen 
pedig Baranyában a múlt nyári hosszas es 
tikkasztó melegek folytán aránylag kevés 
széna termett s némileg a sok szalma pó
tolja a h ián y t; tehát a sokáig tartó tél 
veszedelmes lehet gazdáinkra, kik úgy is 
megvannak viselve minden oldalról. Még 
csak az volna hátra, hogy takarm ányt is 
vegyünk s kitől vegyünk?

Rajtunk csak egy segíthet: a jó és 
korai tavasz, melyre nem sok kilátásunk 
lehet emberi számítás szerint.

Az is nagy baj, hogy a gazdaságok
ban levő cselédség — legalább sok helyen 
— nem teljesíthette egyik téli legfőbb köte
lességét, hogy trágyázhassa a megviselt föl- 

" i é r t ?  mert a sok zivatar úgy teledeket. Miért 
hordta a közlekedési, dűlő 'és mezei mélyebb 
utakat hóval, hogy lehetetlen volt a köz
lekedés, teherhordás; egyik felöl havat

Tekintetes sajtóbiróság!
A szabadsajténak, a korlátlan szólás 

és vélemény nyilvánítás szabadságának lé
vén hive, nem minden aggodalom nélkül 
vállalkoztam arra, hogy e szőnyegen forgó 
ügyben vádlóként fellépő t. barátom Máesay 
Antal tanár urat képviselve, egy sajtó köz 
lemény s annak szerzője ellen vádlóként 
fellépjek; - midőn sokkal inkább lennék 
kedvem szeriuti szószólója annak, hogy a 
sajtó utjáni szabadszó, szabad vélemény 
nyilvánítás korlátokba ne ütközzék, még 
akkor sem. midőn a nyilvános pályán mű 
ködő egyén magán tetteinek nem épen ked
vező bírálatával foglalkozik is. — Mert in 
dokolt. lehet a sajtó utjáni szabadvélemény 
nyilvánítás, midőn nyilvános pályán működő 
egyénnek, nemcsak hivatása, és az általa 
elfoglalt állás betöltése körüli cselekményei, 
hanem bizonyos részben magán tettei, tá r 
sadalmi magaviseleté is a nyilvános bírálat 
ítélő széke elé hozatnak akkor, ha ezen tét 
tek a nyilvános téren elfoglalt állására is 
kihatással bírnak.

Ámde épen azért, mert a szabadsajtónak 
e jogát elismerem, nem ismerhetem el jogosult
ságát annak, hogy valaki e szép jogot önző 
czéljaira használva fel, egy a közpályán 
közelismerés és tisztelettel működő egyént, 
pusztán azért, mert az illetőnek egy talán 
nem tetsző figyelmeztetést adott a minden 
müveit ember által respectálni köteles illem 
tudásból, — sajtó utján nem csak mint ma
gán embert, hanem mint közhivatalnokot is 
megbélyegzettként állítson a nagyközönség 
szemei elé, s ezzel hiúságát, vagy boszu 

ágyát, mások becsülete árán, a szabadsajtó 
jogának felhasználásával elégítse ki. S mert 
sem igazság érzetemm l, sem a sajtó iránti 
tisztelettel megegyeztethetönek nem tartom, 
hogy a sajtó egy becsületes é* igaz jelle 
mek orgyilkául használtassák fel (meg lévén 
győződve, a vádlott áltál közzé tett közle 
mény teljes valótlanságáról is) kötelességem 
nek tartottam az ellen, ki a sajtót orgyilok 
ként vette kezébe, mint vádló lépni fel : 
mert hisz vádam tulajdonképen nem is vád. 
hanem a sajtó méltóságának, s a mindennél 
legdrágább kincsnek, az emberi becsületnek 
védelme leszen.

Vádolnom kell a most szőnyegen forgó 
és incriminált közlemény szerzőjét Ladis 
laus Vilmost a Máesay Antal tanár személye, 
hivatalos állása és polgári becsülete ellen 
irányított legigaztalanabb támadásért, be
csületsértésért, és rágalmazásért, mert a 
„Pécs* czimü lap 1887 april hó 30 án meg 
jelent 18-ik számának nyílttéri közleményé
ben, egy egyszerű szóváltásból kifolyólag 
vádló urat akként állítja a közönség elé. 
mint a ki mint magán ember neveletlen s 
durva, mint hivatalnok pályatársainak s az 
általa nevelt tanítványoknak megvetésére 
volna méltó.

Az incriminált közlemény azt mondja, 
hogy midőn vádlott egy alkalommal a sik
lósi nagy vendéglőben megjelent ott jelen volt 
Máesay Antal tanár nr is, — kit az ő né
zete szerint nem akar jellemzőbb kifejezé 
sekkel illetni, mint hogy jó mulató ember, 
tehát már megelőzőleg is akként mutatja 
be a közönségnek, hogy jó mulató nem 
akarván mondani; — de épen azon kifeje
zéssel hogy jellemzőbb kifejezést használ"*'

lapátolt a cselédség; másik felöl behordta nem akar; mondván ki azt, hogy lump, s
a szé l; midőn majd megjön az olva dás, j mint egy ezzel elökésziti a közönséget arra 
akkor meg olyan sár lesz, hogy e m iatti hogy egy népnevelőtől, tanártól mit várhat?

tanári állás méltóságával egyátalában
össze nem fér.

E közleményt pedig közzé teszi azon 
Ladislaus Vámos, ki a sajtót olvasó müveit 
közönség előtt is akként mutatja be magát, 
mint a ki egy szobában s az ott levő tisz
tes társaságban feltett kalappal jelenik 
meg, s ki Siklóson ugyan sem jó sem rossz 
mulató, sem egyátalán semmi híréről a 
köztéren nem úgy ismeretes mint Máesay 
tanár, — de a ki a vizsgáló biró előtt is 
midőn kihaigattatik, hogy közleményének, 
szavának, nagyobb súlyt tulajdonítson, mint 
takarékpénztári hivatalnok adja ki magát, 
holott pedig a mint az az iratokból kiderül, 
csak egy takarékpénztári magán tisztviselő
nek magán alkalmazottja, tehát a társadalmi 
életben — eddig még — minden állás nél
küli egyén.

Önkéntelenül is előtérbe tolul tehát a 
kérdés, hogy vizsgálva az incriminált közle
mény tartalm át, váljon fellelhető e abban a 
felhoztt vád, a becsületsértés és rágalom? 
s váljon olyan-e az a köziemén}’, mely Máesay 
Antal tanár a rra  árnyat vet s annak becsü
letét sérti s hivatalos állását megtámadja?

Én azt hiszem, hogy e közleménynek 
egyszerű átolvasásából a lapot olvasó azon 
nagy közönség, mely sem Mácsav tanár. 
sem Ladislaus Vilmos egyéniségét, jellemét, 
társadalmi állását s közpályáin működését 
nem ismeri, s igy a kettő között párhuza
mot nem vonhat, a közleményből Máesay 
Antal tanár urra csak azt a következtetést 
vonhatja le. a mit annak maga a közlemény 
ad. mely őt részeges, zsidó gyűlölő, nevelet
len, durva, növendékei á lta l megvetett, te 
hát becsület, vesztett, egyénnek s mint tanárt 
olyannak tünteti fel. kire a szülő gyermeke 
nevelését bátorsággal nem bizhatja s kinek 
magaviseleté a tanári állás méltóságával 
meg nem fér.

Büntető törvényünk szerint rágalm a
zás vétségét követi el az. ki másról oly 
tényt állít, vagy másra oly tényt ráfog 
m^ly valódisága esetén az illető ellen bün
tető eljárás megindításának okát képezhetné, 
vagy azt közmegveté.snek tenné ki. — A 
becsületsértés vétségét követi el az, a  ki 
mást meggyalázó kifejezésekkel illet.

Midőn vádlott u r közleményét sajtó 
utján a nyilvánosság elé hozta, tudnia kel
lett azt. hogy a vádló ur köztiszteletü ál
lását s becsületét sérti, s midőn annak fele
kezeti. faji gyülölséget s izgatást tulajdonit 
s tanítványai elé mint megvetésre méltót 
állítja oda, tudnia kellett hogy rágalmazó 
állítással illeti, a mint hogy valóban szán 
déka sem lett más, daczára annak, hogy ő 
e szándékot kihallgatása alkalmával magá 
tói elhárítani iparkodott, — minthogy vádló 
ur magaviseletét mint a tanári állással meg 
nem egyezőt, mint az intézet jőhirnevére 
homályt vetőt tüntetve fel, feljehh való ha
tóságától el.ene fegyelmi vizsgálat elrende
lését s ezúton megbüntetését esetleg tanári 
állásától való megfosztását provokálja, és 
őt mint neveletlen durva tanítványai ál 
tál megvetendő személyt pellengérre állítva 
közmegvetésnek tegye ki.

Hogy pedig mindezek vádló becsületét 
mélyen sértik, sőt tekintve a közlemény állí
tásait. valódiságuk esetén még tanári állá
sát is koczkára teszik. — annyira világos,
— hogy bővebb m agyarázatra sem szorul. 
Mert hiszen az a tanár ki intézete hírnevére 
homályt vet, ki a reá bízott növendé 
kék nevelésére képtelen, kit növendékei meg 
vetnek a tanári álláson egy perczig sem 
tűrhető meg. Erezte ezt maga vádlott is 
midőn rágalmazó és beesületsértö közlemé
nyét nyilvánosságra hozta, mert hiszen ab 
bán, — érezvén vádjainak indokolatlanságát,
— olykép igyekezett feltüntetni a dolgot, 
mintha az ő személyében vallása s minden faj 
rokonai volnának megsértve. Sőt midőn az 
incriminált közleményért a vizsgáló bíróság 
előtt k ihallgattatott egyenesen s nyiltan is 
kifejezte azt, hogy Máesay nem csak öt, 
hanem vele együtt egy egész osztályt sér
te tt meg, — tehát már előre gondoskodott 
a védelemről, már előre felhívta összes laj 
és vallás rokonai figyelmét, hogy benne ne 
a megsértett embert, hanem a megsértett 
faj és vallást tekintsek; már előre úgy szí
nezte ki közleményét hogy azok ő benne ne 
a tisztes társaságban is kalappal fején járó 
ifjonczott, hanem az üldözött s vérig sértett 
zsidót lássák.

Pedig uraim! tisztelt esküdt urak! az 
eljárás folyamán méltóztattak meggyő
ződést szerezni arról, hogy az égéi

nem lehet trágyázni, vagy csak roppant! Majd folytatja közleményét azzal,

tulajdonított 
mint zsidót, vallása 
inzultálta volna.

Hiszen azon bizonyítványok melyeket 
vádló ur községétől iskolai hatóságától 8 
feljebb valóitól bemutatott, kik pedig az fi 
életét és működését legjobban ismerik s kik 
ennek megbirálására leghivatottabbak, is fé
nyesen igazolják, hogy mind polgári becsü
lete, társadalmi magaviseleté, mind a tanári 
állásban való működése kifogástalanul szeny- 
télén és tiszta, s tőle faj és vallás gyűlöl- 
ségi tendentiák távol állanak, maga viselete 
jelleme még ily tendentiák feltevésének le
hetőségét is kizárják.

Igen ám! csakhogy vádlottnak szük
sége volt arra. hogy faj és vallás gyűlöl- 
séget s antiszemitikus érzelmeket fogjon 
vádló urra reá, mert ezeknek színezete nélkül 
azon goromba, minden müveit emberre &r- 
ezulesapó, meggyalázó, kifejezések és állítá
sok, melyek közleményében foglaltatnak, a 
maguk meztelenségében tűntek volna fel & 
közönség előtt, s abból minden bővebb ma- 
gyarázat nélkül már a közönség is levonta 
volna azon konsekveiitiát, hogy egy müveit 
társaságba kalappal fején büszkélkedő ifjoncz 
sem egy müveit embernek még kevésbé & 
népnevelé9 s a műveltség tanítására és ter
jesztésére hivatott tanárnak feltett kalappal 
való megbirálására hivatva nincs, s bírálata 
nem bírálat, ha..em a szellemi téren is go
rombaságokat kereső durva sértés.

És valóban, lehet-e egy tanárt, egy 
müveit embert jobban megbélyegezni mintha 
róla azt állítjuk, hogy bizonyos faj .agy 
vallás iránt gyülölséggel viseltetik, s Lógj 
tetteit ezen faj gyülülség vezetné, melyet i 
vele érintkező a nevelésére bízott ifjúságba 
is beoltana s ezzel azt magához hasonlóvá 
tenné, vagy ha az — mint vádlott ur ma- 
gát kifejezte — tanáránál okosabb, tanitvi 
nyának megvetését provocálni maga iránt.

Lehet-e mélyen sértőbb, lehet-e rágal- 
mazóbb állítás egy tanárra  nézve, mint ha 
az úgy tüntettetik fel a közönség előtt, 
mint épen azok által a legnagyobb megve
tésre méltóbb (értem tanítványait) kiket ne
vel s kiket nem csak a tudományok, hanem 

közélet utain is becsülettel haladni tanít. 
Lehet e rágalmazóbb állítás, egy ta

nárra nézve, s lehet-e azt mégjobban is a 
közraegvetésuek kitenni, mintha róla azt 
állít juk a nyilvánosság előtt, hogy az olyan 
ember, kire a szülő gyermeke nevelését 
bizalommal nem bizhatja, mint a ki tehát 
hivatala betöltésére erkölcsileg képtelen s 
mint a ki intézete, iskolája, jóbirnevére ho- 

á lyt v e t!
Lehet-e egy tanárra, egy művelt em 

bérré, a ki hivatásánál fogva népneve'éssel 
foglalkozik becsületsértőbb állítást koczkáz- 
tatni is mintha róla azt állítjuk hogy ne
veletlen durva, kivel szembe állani nem ér
demes !

Oh ha müveit embernek, ha a nép ne
velésre hivatott tanári állásnak ilyetén le- 
alázása a közönség előtt nem rágalom, ha 
ilyen arczul csapása a sajtó nyílt terén egy 
müveit ember, egy  a népneveléssel foglal
kozó egyénnek nem becsületsértés, ha 
az. hogy nyegle ifjonezok kocsmai viselt 
dolgai, egy köztiszjeletü állás sárba tiprá- 
sával, a szabad sajtó tisztes lapjain szellőz
tetnek, nem meggyalázása, nem lealacsonyi- 
tása a sajió nemes hivatásának ; akkor uraim 
tisztelt esküdt urak töröljük ki büntetőtör
vényeinkből a rágalom és becsületsértésre 
vonatkozó szakaszokat, mert azok egy mü
veit ember megtámadott becsülete, egy köz
tiszteletü állás tekintélyének megóvására 
többé nem alkalmasak, akkor tagadjuk 
meg a sajtónak nemes hivatását, mely 
a műveltség a nemes erkölcsök terjesztése 
s minden nemtelen durvaságnak üldözése és 
kiirtásában á l l ; hanem helyezzük azt oda a 
hozzá nem illő helyre, hol az nem többé a 
becsületnek a műveltségnek, tisztességnek 
s minden szép és nemesnek világitó szövét- 
neke, hanem a becsület templomának fel
gyújt ására szolgáló csóva leszen.

Nem uraim, tisztelt esküdt urak, nem 
hihetem azt. ha az önök műveltséggel ékes
sorain végig tekintek, nem hihetem azt hogy 
ítéletükkel felidézzék az elmúlt századok se
té t példáját s engednék akép cselekedni e 
tanárral, e tanító mesterrel, mint a tanítók 
tanítójával, a mesterek mesterével az üdvözíti 
Jézussal cselekedjenek, hogy engedjék me$ 
dobálni, leköpdösni, keresztre feszíteni 8 
azután fejére tevén a mártirság tövis koro 
náját e lepökdü9Ött, meggyalázott megtűr- 
czolt ember kezébe tegyük le gyermekeink 
nevelését, hogy aztán neveljen azokból * 
becsületet a társadalmi intézményeket sazok 
élén álló a közjóért fáradazó férfiakat iga
zán tisztelő honpolgárokat! Hanem hitem 
az, hogy kifogják mondani, ki kell mondaniok 
azt, hogy vétkes az, ki a becsületnek szent 
templomába tolakodik, s o tt annak őrét a 
népnek nevelőjét az igazságnak mesterét le- 
köpdösi, megdobálja ; — vétkes az, ki gyerme
keinknek oktatóját, a jövő nemzedélmek ne
velőjét, az erkölcsi halál golgotájára von
szolva keresztre feszíti; ezerszeresen vétkes 
az, ki meggy aláz. ván a mestert kárörvendve 
mutat arra, ez hát a Mester, ae igazságnak 
apostola, ez hát a ti népeteknek nevelője!

Kérem vádlottra a  vétkest kimondani-
Erre Bolgár Kálmán tarto tta  meg 

védbeszédét.
Tekintetes sajtó-biróság!
Igen tisztelt esküdt uraim!
Igen téved a tisztelt vádló ur, hogy 

én védenczem zsidó voítát állitandom elő
térbe és az antisemitÍ8mu8 ellen fogok nagy- 
hangú beszédet ta rta n i: én az antisemitismust 
lejárt dolognak, nem kelendő portékának 
tartom s csak annyit jegyzek meg, hogy

I

ügyben még csak árnyalata  sincs a faj | vádló ur is igazolta eljárásával, miszerint 
vagy vallás gyülö.lségnek, — méltóztat- j az antisemitismus mihelyt birósáv kér*!
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megtagadja magát s csak addig nyilatkozik,
mjg veszélyben nem forog.

Apostropliálván vádló ur a sajtósza-

nera divat frakkban, fehér nyakkendővel éa • szay kimondja az ítéletet, hogy vádlott La

badságot, ez képezi az én védelmem alapját 
ia. ugyanis védelmem forrását e kicsiny, 
igénytelennek tetsző könyvecskében találom 
fel. E könyv az 1847,8-iki sajtótörvényt 
foglalja magában, századunk egyik legszebb 
vívmányát, alkotmányos küzdelmeink egyik 
legliberálisabb intézményét és mi, kitt annak 
szellemében nevekedtünk fel. kegyelettel 
őrizzük azt.

Nem mint ereklyét, nem mint a dicső 
napok hagyományát őrizzük, hanem mint 
épségben fennálló, mindenkit egyenlően meg
illető jogot, mert a sajtószabadság, melyet 
e törvény decretái, mai napig is épségben 
fennálló jogunk.

E törvénynek 1-ső >j-a igy szól: „Gon
dolatait sajtó utján mindenki szabadon kö- 
zölheti és szabadon terjesztheti." Megenge
dem hogy voltak, kik e joggal visszaéltek, 
sok hívatlan és avatatlan kéz működik e 
téren, de legyen bármily nagy a visszaélé
sek száma, az semmi esetre sem múlja felül 
a sajtószabadság áldásait s ma a közszellem 
hanyatlása idejében legbiztosabb ellenőrünk 
a sajtó szabadsága.

A közélet egyes mozzanatainak hű el
lenőrzése a felmerült tények és cselekmények 
szabad bírálatából á l l ; ez a bírálat lehet 
szigorú, éles, kíméletlen, lehet a tettet s 
ezzel a személyt is elítélő, csak egy erkölcsi 
szükséggel kell bírnia és ez az — i g a z s á g .

Az igazságos bírálat pedig fájhat, kel
lemetlen hatással bir, sőt sújthat kíméletle
nül, sújthat kérlelhetlenül, de mert alapja 
az erkölcs, a bírálatot tisztelnie kell annak 
a ki előtt tü; ténik, de annak is, a kit é r ; 
az önérzetes férfiú, ki képe;- felülemelkedni 
az önbirálatig. el fogja tűrni, mert belátja, 
hogy azt m e g é r d e m e l t e .  Csak igy 
tisztulhat a jellem a salaktól, csak ez álta
la. os tisztelet emelheti valóságos palládiummá 
a 6 'tó szhadságot. E felfogás helyességét 
igazolja azon általánosan ismert körülmény, 
uogy közéletünk legkiválóbb emberei a leg
élesebb bírálat, gáncs, gúny vagy támadás 
esetében sem fordulnak elégtételért az es 
küdtszékhez, mert ez a sajtószabadság meg
szorítására vezetne és csak akkor kérnek e 
helyütt elégtételt, ha egyéni jellemük, a 
féltékenyen őrzött becsület lesz megtámadva.

És e jelenség rém a törvény kicsiny
lését mutatja, nem a becsületérzés hanyat
lását tanúsítja, hanem a sajtószabadság tisz
teletét igazolja, m e r t  a b e c s ü l e t e s  
j e l l e m  m e g t á m a d á s a  n e m  e g y  
az  e m b e r i  h i v a t á s s z e r ű  k ö t e 
l e s s é g e k  e l m u l a s z t á s a ,  b i b  
t e l j e s í t é s e  v a g y  m e g s z e g é s e  
m i a t t i  s z i g o r ú  m e g t á m a d á s  és  
e l i t é l ő  b i r á l a t t a l .

Miniszter és képviselő, ügyvéd és pol
gár. a politikai és társadalmi élet minden 
munkása — legyen vezér vagy közember — 
békén eltűri tetteinek és szavainak bírála
tát, bár mindegyik érzi annak élét és szen
vedi szigorát, — de a s i k l ó s i  p o l g á r i  
i s k o l a  t a n á r a ,  M á c s a i  A n t a l  ur 
— saját szavai szerint „nem tartván véden- 
czemet, egy tekintélyes pénzintézet kis hi
vatalnokát, oly polgári állásúnak, hogy tőle 
más elégtételt vegyen", egy igazságos bírá
latért önökhöz fordul tisztelt uraim elég
tételért. azt tartván, hogy a mit a pénz
intézeti segédkönyvvezető n e k i a polgári 
iskola tanárának szerinte megnem adhat, 
meg fogja adni — talán a deraokratia ne
vében — az esküdtszék és kimondandják : 
„Tanár ur ön helyesen cselekedett, midőn 
gyülölségével ezt a fiatal embert megsértette, 
lovagiasan viselkedett, midőn tanári minősé
gének büszke tudatában elégtétel adásra 
képtelennek jelentette ki a pénzintézeti hi
vatalnokot és nagyon jól számított reánk, 
bog}- majd ezt az itjut börtönbe vettetjük!“ 
De én úgy hiszem, sőt egész lelkemben m^g 
vagyok győződve, az igen tisztelt vádló ur 
alaposan csalódott és alaposan elszámitotta 
magát, midőn e roppant kisszerű és igény
telen ügyben ide fordult, mert i t t  különb 
séget tudnak tenni a bírálat és személyes
kedő' becsületsértés között, it t  nem ítélnek 
felekezeti, szükkeblüség érzetéből és semmi 
különbséget nem tesznek tanár és könyvve
zető között. Nem is foglalkozom én vádló 
ur felekezeti ellenszenvével, csak annyit 
jegyzek meg és ezt jó lesz az igen tisztelt 
vádló urnák is megjegyezni, hogy a z o k ,  
k i k  a z  1848-iki t ö r v é n y  a l a p j á n  
í t é l n e k ,  nem v i s e  I t e t k e t n e  k g y ü -  
l ö l s é g g e l  é s  e l f o g u l t s á g g a l  a 
sajtószabadságnak iker testvére, a jog és 
vallásegyenlőség ellen.

De hát igen tisztelt esküdt uraim, miért 
is foglalkoznánk annyi komolysággal és oly 
nemes hévvel e jelentéktelen ügy bírálata 
körül, miért használnék én hangzatos kife
jezéseket e tapasztalatlan és szerény állású 
fiatal ember védelmére, nem elegendő-e a 
tényállás egyszerű előadása és az incrimi- 
nált nyílttéri közleménynek rövid ismertetése 
annak igazolásául, hogy vádlott nem vétkes 
a neki imputált becaüle sértés és rágalma
zásban? Nem is annyira védenczem ment 
ségére vagy úgynevezett hangulatcsinálásból 
apostropháltam én a sajtószabadságot ós 
emeltem ki a sajtó ellenőrző hivatását, ha
nem bármely csekély is az ügy, melyért ma 
fáradozni szíveskednek, elég fontos a legki
sebb alkalom is, hogy reá mutassunk a nyil
vános kritika szükségességére, mely még ha 
félreértésen alapul is, ba gúnyos is, legtöbb- 
nyire üdvös hatással bir. a legnagyobb ér
zékenységnek sem szabad a sajtó-szabadság 
iránti elhidegülésre vezetni.

És miben áll a fennforgó ügy tény
állása ?

Védenczem egyik nap késő estéjén be
tér Siklós mezőváros Pelikán czimü úri ven
déglőjébe, hol éppen egy társaság mulat a 
n&pi fáradalmak után, közte Mácsai Antal 
ur és a siklósi polgári iskola tanára. Vé
denczem feltett kalappal ül az egyik asz
talhoz, tette  e azt megszokásból, illetlenség 
böl vagy azért mert a Pelikán vendéglőben

világos keztyüvel megjelenni, azt én nem 
tudom, de ezen tulhágósa az illemnek semmi 
esetre sem volt és lehetett elég ok arra, hogy 
a tisztelt vádló ur egyike a másik asztal
hoz barátjához igy szóljon; „miért megy 
ahoz a jakechez ?“ és hogy felékesiti gyű- 
löltségének és megvetésének oly praegnans 
oly hangos kifejezést adjon holott egy jó- 
akaratú figyelmeztetéssel bizonnyára cr.ólt 
ért volna. Ezzzel tényleg megsértette vé- 
denczemet a kit pedig nem is ismert vagyis 
védenczemben nem Ladislaus Vilmost hanem 
a zsidót sértette meg. Intette volna egysze
rűen helyre az udvariatlanságot de miért 
kelle mindjárt szemére hányni azt, hogy 
zsidó ? Követett volna ott szóbeli viszont- 
sértést ? Ez botrányt szült volna, tettleges 
séggel válaszolt volna ? Ez csak növelte volna 
a bo trány t, s bizonyára kidobták volua.

Törvény utján nem várhatott elégtételt, 
mert Mácsai ur nem követett el ellene be
csületsértést. A társadalom által annyira 
kegyelt és szentesített elégtételvétel egyik 
módját válassza ? Ez összeütközött vérmér
sékletével és traditióival. így  ahoz az úthoz 
fordult a mely legtetszetősebb és legalka

diszlausz Zsigmond a vád alól föimentetik 
Kossá Dezső, minthogy nem kérdezte- 

te tt meg, hogy a felek megnyugszanak-eaz 
ítéletien, ezen formai tévedés miatt — sem
miségi panaszt jelentett be.

Különfélék.
—  Uj állami erdöfelügyelö. Boldogult 

Dernyei Antal állami eidöfelügyelő helyére 
ideiglenes minőségben Hja v a s  József ne
vezteti ki Budapestről.

—  Wiltne Pécsett. A  múlt hónapban 
hirdetett, de elmaradt hangversenyt mely 
egyik énekesnőnek közbejött megbetegedése 
folytán nem tarta to tt meg méltán kárpó> 
tolja az, mely a jövő hét folyamán fog meg
tartatni. Ugyanis Valentin Ottó tágas össze 
köttetése 9 buzgói kodása folytán szerencsés 
lehetett W i 1 t  Mária cs. k. kamara éne
kesnőt megnyerni arra, hogy városunkban egy 
hangversenyt rendezzen. Hosszabb levélváltás 
iolyt e tárgyban le, mig végre a megállapo
dás megtörtént. Az érdeklődés a hangver* 
seny iránt igen nagy. Alig hogy hire ment

masabb volt s bár én nem helyeslem hogy | Wiltné jöttének jegyek előjegyzése és vá-
valaki mindjárt a sajtó terére vigye baját, 
i tt elnézhető mert csak e téren számitbatott 
elégtételre. Hirlapilag, nyilvánosan vette bí
rálat alá a panaszló tettét és tette az igény
telen nagyon is naiv formában úgyszólván 
vigyázatosan kerülve minden személyeske
dést. És hogy védenczem helyesen választotta 
ezt az u ta t igazolja Mácsay ur eljárása ki 
a helyett hogy érdemileg megczáfolta volna 
a felszólalást vagy egyszerűen megelégedett 
volna a törvényes úttal vagyis az esküdtszék 
elé vitellel vagy végre belátta volna bibá 
ját mely végre is bor között történvén ke
vesebb beszámítás alá eshetik, mit te tt v á- 
1 a s z o 1 t  szintén hirlapilag. szintén nyil
vánosan és szemébe dobja védemczemnek a 
legnagyobb sértést mit egy fiatalembernek 
egy bár szerény állású, de törekvő fiatal 
embernek teh e te tt: rá mondta 1887 aug. 15 
kelt ellen nyilatkozatában hogy a z é r t  for
dul törvényes elégtételért mert védenczem pol
gári állással nem bírván lovagias elégtételt 
adni nem képes, Minő elbizakodás és kegyet
lenség ez még akkor is ha csakugyan vé 
denczem lett volna a hibás ! Meghajtok a 
paedagogia férfiai előtt de ily lenézést, ily 
megvetését a demokratikus hajlamoknak nem 
is tapasztaltam soha. de hát Mácsay Antal 
ur siklósi polgári iskolai tanár, védenczem 
pedig csak egy pénzintézet hivatalnoka. Óri
ási külömbség nemde ? Én azt hiszem hogy 
Mácsai ur e nyilatkozata csak fényesen iga
zolja azt hogy a kapott bírálat valóban 
igazságos \o lt, és azt hiszem hogy e tette 
után legkevésbé sem büszkélkedhetik fellá
zadt erkölcsi érzületével s midőn védenczem 
erre válasz nélkül nyugodtan bevárta a ki 
látásba helyezett törvényes utat, nagyobb 
önmérsékletrőli lovagiassági felfogásról tett 
tanúságot mint vádló ur.

Az előadott tényállás indokolttá tette 
tehát védenczem nyilatkozatát s most már 
csak az a kérdés foglaltatik-e abban min
dentől eltekintve személyes rágalom avagy 
becsületsértés ?

Rágalmazás nem fordul elő, mert mint 
vádló ur is definálta, ez abban áll, ha va
lakiről oly tényt állitunk, mely a büntető 
eljárást vonná maga után, ő az illetőt a 
közmegvetésnek tenné ki. De az incriminált 
közleményben ha eltekintünk is attól, hogy 
a vádló adós maradt a megkülönböztetések
kel. ilyen nem fordul elő, mert más t é n y- 
körülmény abban nem fordul elő, mint a 
vádló ur által elkövetett sértés, melyet ő 
tagadásba nem is vett. De becsületsértés 
sem foglaltatik abban, bár mint igyekezett 
is a vádló ur egyes szavakat kikapni, mert 
a közlemény egész tel jességében ítélendő meg j

sárlása élénken történt. W iltnét, kit mind 
a budapesti, mind a bécsi operában egy
forma lelkesedéssel, élvezettel és érdekkel 
hallgatnak, úgy hisszük, hogy a mi közön
ségünk is törekedni fog meghallgatni, an
nál is inkább, miután hosszabb időre búcsút 
mondott a budapesti operától. A művésznő 
f. hó l  én hangversenyezett N.-Kanizsán ; hol 
is nagyszerű fogadtatásban részesült. Holnap 
érkezik Pécsre.

— Ritka erdekességü hangverseny. A
világhírű művésznő W i l t  Mária cs. kir. 
kamaraénekesnő 1888. évi márczius 5-én a 
„Hattyú" nagytermében Baldauf Anna k. a. 
szives közreműködése mellett rendkívüli 
h a n g v e r s e n y t  tart. Műsor : I. Mozart: 
Nagy ária „Don Juan" operából W ilt Mária 
II. a) Rubinstein : Tarantella Baldauf Anna. 
b) G odard: Mazurka Baldauf Anna. III. 
Verdi: Nagy ária „rnani" operából Wilt 
Mária. IV. Beethoven: Cis mól Sonata 
Baldauf Anna. V. Erkel: Nagy ária „Hunyadi 
László" operából W ilt Mária. A művésznő 
iránti kiváló tiszteletből a zongora-kíséretet 
Preusz Adolf szíveskedett elvállalni. A 
Kutschera zongora Valentin Ottó zongora 
raktárából való. Jegyek előre válthatók 
Valentin Károly fia könyv- és zenemű
kereskedésében. Minthogy a teremnek ajtói 
a hangverseny kezdetével bezáratnak, a n. é. 
közönség pontos megjelenése kéretik. Kéz 
dete 8 órakor.

— A belvárosi leányiskola ügye. A na
pokban adatott be az ez iránti kérvény 
közel 600 aláírással községi iskolaszékünk
höz. A mozgalom általános érdeklődést kel
tett. Miután ma d. u. iskolaszéki ülés lesz, való- 
szinüleg ez ügy is tárgyalás alá kerül s 
biszszük nem csalódunk azon feltevésünkben, 
kegy az iskolaszék méltányolni fogja a 
kérelmet s azt közóbaj szerint fogja meg
oldani.

—  A Pécsi ipartestület részéről ezennel 
köztudomásra hozatik, miként f. é. február 
hó 26-ára hirdetett .s határozatképesség 
hiánya miatt meg nem tarto tt évi rendes 
közgyűlés helyett f. é. márczius 4-én dél-

—  Misztifikáczió. Sajátságos szokása 
van egynémely úriembernek, a ki gyönyö
rűségét leli abban, ha a lapokat koholt 
híreivel felülteti. Egy ilyen felültetéanek 
estünk mi is a múlt héten áldozatául. Pén
teken arról értesítenek bennünket, hogy 
Fekete tiszti ügyész ur nem a legillemesebb 
módon ragadta ki Knuth gyáros mérnökének 
kezéből azon jegyzeteket, a melyeket 
Schwartz báró tervéröl papírra vetett, stb 
stb. Szavahihető lévén az illető, megbíztunk 
benne, de meg már időnk sem volt a tény 
után kérdezősködni; tagadhatatlan, hogy. 
nagy visszatetszést keltett bennünk a hir, 
mert mi Fekete Mihályt mindig igen finom, 
komoly és lovagias férfiúnak ismertük. E l
végre nem vagyunk törvényszék, hogy 
beidézéseket s tanúkihallgatásokat ezközöl- 
hessünk, de meg futárokkal sem rendelkezünk,

kiket nyomban útnak indíthassunk, hogy
hírről igaz meggyőződést szerezzünk: te

hát közöltük a hirt, úgy a hogy kaptuk s 
az — hála Istennek — teljesen alaptalan, 
abból egy szó sem igaz. Ugyanis a dolog 
igy történt. Knuth mérnöke jegyzéseket 
t e t t ; Trober A ladár aljegyző észrevevén 
kérdést intézett Fekete Mihály tiszti ügyész
hez, vájjon szabadé ez? Fekete, azt mon
dotta, hogy tudtával nem ; hanem kérdezze 
meg a főjegyzőt. A főjegyző a polgármes
terhez utasította az aljegyzőt s a polgár- 
mester kijelentésére, miszerint Schwartz 
báró terve szellemi tulajdont képezvén, abból 
jegyzeteket készíteni nem szabad; Tróber 
mérnök tudomására hozta a tilalm at s á t
véve tőle a jegyzékeket, megsemmisítette. 
Annyiból áll az egész. — Bizon, bizon na
gyon sajnáljuk, hogy kompromitáltuk az 
ügyész urat, de hát felültettek bennünket 
egyébként sokkal jobban szeretjük, hogy 
igy történt, mintha akként történt volna, 
hogy hírünket nem kellett volna meg czá- 
folni; a legjobban azonban azt szerettük 
volna, ha nem estünk volua a csúfos miszti
fikáczió áldozatául. Csanádyt is eltemették , 
az ö s s z e s  f ő v r o s i  l a p o k ,  hát pe
dig ma is jó egészségnek örvend a derék 
öreg ur!

—  Pécs város tanácsa részéröl köz
tudomásra hozatik, hogy a vasúton a vá
rosba hozott sermennyiség után az accisa, f. 
évi márczius hó 1-től kezdve, nem a házi 
pénztár, hanem a vasúti állomás főnökség 
által, a szállítmány kiszolgáltatásakor fog a 
felektől beszedetni. — s a felek részére

hanem a be-

vezménynek & bécs brucki vonalra érdekes 
része bruck budapesti menetjegy.

—  Helálozás. Keil Ferencz asztalos- 
mester február hó 29-én hunyt el életének 
80-ik évében. A boldogult hült tetemei f. 
hó 2-án tétettek örök nyugalomra. — Béke 
ham vaira!

—  A Scholz féle telek. Annak idején 
mikor boldogult Scholcz Antal a sörház- 
utczáhan nagy sörtennét megépítette, köte
lezte magát, hogy 6 év múlva az épület 
utczavonalát beljebb viszi. A hat év már 
jó ideje lejárt s most végre beljebb vitetik 
ar utczavonala. A hétfői közgyűlés is fog
lalkozott ez ügyel. Ugyanis a Scholcz örö* 
kosok 40 frt kérnek a telek azon részének 
□  öléért, mely mely a ház beljebb vitele kö
vetkeztében az utcza kibővítésére szolgál. 
A tanács 25 frtot javasolt. Papp József biz. 
tag ezt is sokalta valóban sok is. Sőt mi 
több, akadt egy bizottsági tag, a ki nem- 
esak hogy nem sokallotta; a tanács által ja- 
vaslott 25 frtot, hanem az örökösök által 
kért 40 frt megszavazását indítványozta. 
Az ilyen gazdálkodás mellett i em csoda ha 
a város napról-napra szegényebb lesz.

—  A nyomor. A hosszan tartó  tél nap 
ról napra nagyobb nyomort idéz elő. Hó és 
fagy van mindenfelé ; a szegényebb osztály 
nem bitja napi kenyerét beszerezni, annál 
innább a fütö anyagot. Máskor mái február 
hó 2-ik felében megkezdődtek a szőllőmun- 
kálatok s a szegény ember, a ki nagy ne
hezen aibirta február hó közepéig, munkát 
kapva fenntarthatta már ilyenkor magát. 
Most kénytelen odahaza kuezorogni, küz
deni hideggel, éhséggel egyaránt. Várva vár
ták a márcziust, hogy majd talán megszű
nik a hosszan tartó kemény tél, de biz nem 
enged a hideg. Fagy javában s a szegény 
ember nyomora egyre nő. m'ndig kétségbe- 
ejtőbbé válik. A héten több mint 40 pécsi 
munkás já rt a városházán, elpanaszol/a nagy 
ínségét s a melybe a nyomor sodorta, s kérve 
kért munkát, hogy családjával együtt ében 
ne haljon. Valóban megdöbbentő állapot!

külön nyugták nem adatnak, 
szedett illeték az értesitvényeken és fuvar
leveleken fog kitüntettetni.

—  „A pécsi kereskedelmi önképzö- és 
betegsegélyzö egylet" folyó évi márczius hó 
4-én d. u. 4 órakor sajáthelyiségeiben (sik
lósi utcza 1. szám I. emelet) XIII. rendes 
közgyűlését tartja. Közgyűlés tá rg y a i: 1. 
Elnöki megnyitó. 2. Jegyzői jelentés a 
választmány múlt évi működéséről. 3. Elnök 
főjogyző, aljegyző, pénztárnok, könyvtár
nok, 8 választmányi, 2 póttag és 2 szám 
vizsgáló választása. 4. Indítványok tétele.

—  A pécsi Dalkoszoru múlt hó 26 án 
tarto tt tisztújító közgyűlésen megválaszta
to tt elnöknek: Németh Béla ügyvéd, alelnök: 
Notter József; pénztárnoknak: SchmidtKá
roly ; ellenőrnek : Gebhardt V iktor I jegyző ; 
Fischer Zsiga ; II jegyző : Erhardt Érnö : 
Kottarendezö : Hampl József; Karmesterré

előtt 9 órakor a városház közgyűlési termé- Simacsek Alajos. Ezeken kívül még a vá-
i p . __ i  •  _____12______ , . • . .  . , , .  i, ,ben fog az évi rendes közgyűlés megtartatni, j lasztmány is megválasztatott. Múlt évi pénz-
melyre a testületi tagok meghivatnak. Napi- társzámadás szerint 7-56 kr. maradvány
rend : 1. Évi jelentés. 2. A zárszámadás  ̂mutatkozott. Indítvány tétetett a dalár sző-
előterjesztése s a számvevőknek arra vonat
kozó jelentése. 3. Az 1888-ik évi költségelő
irányzat megállapítása. 4. A munkaadó és 
segédszemélyzete közti viszonyt rendező sza
bályrendelet tervezetének megállapítása. 5. 
Az elnök. 18 elöljárósági tag és 3 szám- 

Jvevő megválasztása. 6. Netáni indítványok. 
Egyik helyi laptársm k azt mondja, hogy

s ebből azt. hogy vádló ur m e g g y a 1Iá z - , már elöre tudtákt hogy nem lesz megtart- 
t a t o t t  volna, kiolvasni nem lehet. Kér a fej,r# 2 6 ikára hirdetett közgyűlés s
dem : érintetik e abban magánjellome. erköl- 
csisége? És vádló ur maga különbséget tesz 
ellennyilatkozatában a személyes és hivatali 
állása elleni sértés között. A személyes sér
tésért megvetésével illeti védenczemet a ta  
nár ur, a hivatalos állásában való megtá- 
madtatásért kíván itt  esak elégtételt sze
rezni. Én nem tudom elképzelni, miért tette 
vádló ur ezt a finom megkülönböztetést, 
mert tanári voltát személyétől elválasztani 
nem lehet és aki nem akar a személye ellen 
elkövetett sértésért elégtételt venni, nem 
rehabilitálhatja magát állásának befolyása 
alatt.

Részletezve a  körülményt, mig az Ö9Z- 
szefüggé8 nélkül kikapott sorokban sincsenek 
meg a becsületsértés kritariumai, mert a mit 
védenczem nagy óvatossággal mondott, azt 
is feltételesen mondotta, használom az „eset
leg" és a „mennyiben" szókat; midőn fel
hívta a szülök és tanhatóság figyelmét vádló 
ur eljárására, nem jellemét sértette, nem 
volt szándékában őt gyalázni, csak megbí
rálta, megbírálta élesen és érdeme szerint 
a jogosulatlan és 3értő fellépést.

Tisztelt esküdt uraim ! Különbséget 
téve az igazságos bírálat és a szándékos 
sértés között, kérem a vádlottat, tekintve 
hogy vádló ur magának már önbíráskodás 
sál elégtételt vett, „nem vétkesnek" kije
lenteni.

Kossá, Bolgár beszédére ismét felelt.
Szikszay János, a sajtóbiróság elnöke 

öszegezte a vád- és védbeszédet s aztán föl
téve a kérdéseket átadta az esküdteknek, 
kik visszavonulva következőleg határoztak :

1. K érdés: megvannak-e az esküdtek 
lelkiismeretükben győződve, hogy panasz 
lőtt czikknek valóban vádlott a szerzője í 
írója? 12 igen. 2 kérdés: hogy panaszló el
len becsületsértés feglaltatik-e ? 7 igen. 5 
nem. 3. kérdés: hogy a panaszlott czikkben 
rágalmazás foglaltatik-e ? 3 igen, 9 nem. 4. 
kérdés: hogy vádlott becsületsértésben va
lóban vétkes? 6 igen, 7 nem. 5. kérdés : hogy 
vádlott rágalmazásért vétkes ? 3 igen, 9 nem.

I Az esküdtszék ekképen határozván Szik-

már előre meg is készítették az uj meghívót.

vétségbe leendő belépésre, melyre határozat 
nem hozatott

—  A nöegylet köszöneté. Kedves köteles
ségemnek tartom a pécsi jót. nőegylet választ
mánya nevében Egri Dezső urnák az egyl. 
szegény pénztára javára általa, a közönség 
feszült figyelme mellett tartott. „Kalota
szegi háziipar" czimü felolvasásért a lég 
bensőbb és forró köszönetemet nyilvánítani; 
annál is inkább mert Égri Dezső ur min
den költséget magára vállalván, igy az egyl.

Czirják annak a kijelentésére kért fel ben j pínzti r(inak frt 60 kr. lón osztályrészül,
nünket, hogy ez nem áll.

— Kitüntető iskolalátogatás. Megyénk j m . p .  alelnök,
Pécsett, 1888. február 29 én, M agyarly Róza

főispánja Kardos Kálmán csütörtökön láto
gatásával szerencséltette a belvárosi elemi 
iskolát Salamon József tanfelügyelő és 
Scbneider igazgató kalauzolása mellett. A 
A látogatásnak 12 órakor lett vége. mert 
a legkisebb részletekre is figyelmes főispán 
minden osztályban a tantárgyakból többet 
feleltetett s ő maga is szakértelemről tanús
kodó kérdéseket intézett a növendékekhez. 
Délután az ipariskolásokat tekintette meg 
és végül meghallgatta a városi zeneiskola 
és a gimnazista dalárda próbáját, mely után 
e napon tapasztalt siker fölötti teljes meg
elégedésével távozott. Mint halljuk a kül
városi intézeteket is valamint a magán isko
lákat szintén meglátogatja.

— Növendékek hangversenye. A város1 
zeneiskola, a gimnáziumi, valamint a Werner’ 
féle magántanodai énnekkarok é9 a kato
nai zenekar közreműködésével f. hó 11 én 
délután 4 órakor a ,,Hattyu“ teremben 
hangveseny rendeztetik. A tiszta jövedelem 
fele a városi szegényházra, fele pedig hang
szer beszerzésre fordittatik a városi zene
iskola részére, A műsor érdekes és változatos 
lesz, melyet jövö számunkban adunk.

— A gazdák és iparosok általános hi
telszövetkezetének pécsi fióktelepe f. hó 1-én 
megkezdte rendes működését. Hivatalos he 
lyisége sörház utcza. 7. szám. A heti befi
zetések csütörtökön délután 2 órától 6-ig, 
szombaton délelőtt 9 órától 12-ig, d. u, 2 
órától 6 óráig és vasárnap 9-tői 12-ig vé
geztetnek.

—  Fölolvasás. Vasárnap tartotta meg 
dr. Straus9 Adolf orientalista „szerelmi va 
rázs a Balkánon czimü felolvasását. A ke
reskedelmi ifjúság nagyterme zsúfolásig meg
te lt s a jelen voltak nagy figyelemmel s él
vezettel halgatták a felolvasót. Az érdekes 
kis népismei tanulmányt lapunk mai tárczá- 
jában közöljük.

—  Rögtöni halál. Mint részvétel érte
sítenek bennünket, Hentz János bányatelepi 
fiatal tanító tegnap reggel az iskolában ta 
nítás közben hirtelen rosszul lett, mire col- 
legái összefutottak, már halállal küzködött 
s rögtön meggyóntatták, amidőn déltájt ki
adta lelkét. A hirtétén elhunyt temetése 
hétfőn lesz. Nyugodjék békével !

Vasúti értékjegyek életbeléptetése. Az
utazó közönség érdekében a hazai vasutak 
egy része felette gyakorlati czélu a közön
ségnek jelentékeny anyagi előnyöket nyújtó 
intézményt léptetett életbe. Arról van ugya
nis szó, hogy f. évi márczius hó 1-től kezdve 
vasúti értékjegy füzetek adatnak ki a ma
gyar kir. államvasutak összes vanalain, to
vábbá az arad-temesvári, budapest-pécsi, pécs- 
barcsi, mohács pécsi, és magyar északkeleti 
vasutakon, valamint az első magyar gács- 
országi, kassa-oderbergi s a nyugoti vasút 
vonalain. Ezen értékjegy füzetek 65 frt ér
tékű 1 frtos. 50 kros és 10 kros értékjegye
ket tartalmaznak 9 egy ily füzet ára csak 
50 frt. Ezen fűzetekben foglalt értékjegye
ket a fent elősorolt vasutak összes magyar 
vonalaira bármily személyszállító — tehát 
gyorsvonatra is szóló rendes áru jegyek vált
hatók a betéti express-vonal egyedüli kivé
telével — bármely kocsiosztályra. Ezen ki- 
vől válthatók ezen értékjegyek alapján a ma
gyar kir. államvasutak Budapest személy- 
pályaudvaráról. valamint a Budapest mö
gött fekvő jelentékenyebb állomásokról Bruk- 
kon át Béesbe és vissza való utazásra is 
közvetlen jegyek. Bécsböl valamint a bécs- 
brneki vonal állomásairól Budapest felé pe
dig készpénzfizetés mellett váltandók közön
séges jegyek Bruckig mig a továbbutazásra 
Brucktól kezdve a vonatvezetőnél válthatók 
már jegyek ismét értékjegyek fejében. Ezen 
alkalommal a Bécsből Budapestre utazókra 
nézve az értékjegyekkel járó menetdij ked-

—  A szabolcsi iskolaépitési árlejtés 
közbejött akadályok folytán elhalasztatott.

—  A duna szekcsöi szigeti védtöltes.
A duna-szekcsői határban levő dunai szigeti 
védtöltés pót helyreállitására szükséges és 
műszakilag 77243 köbméterre előirányzott 
14439 frt 69 krban értékesített földmunkálat 
foganatosításának biztosítása czéljából f. évi 
február 27-én d. e. 11 órakor Duna-Szekcső 
városházában zárt ajánlati versenytárgyalás 
fog tartatni. Ajánlatok a kitűzött nap d. 
e. 10 órájáig beadhatók. A műszaki tervek 
s kiszámítások Dana-Szekcsőn a jegyzői 
irodában megtekinthetők. Bánatpénz öt 
százalék.

—  Fájdalom —  de való! Hetényi Jú lia 
tanítónő, a ki még nem rég óta működik 
B.-Mágocson nemes feladatául és mint jó és 
lelkes honleányhoz illik, ama magasztos 
czélt tűzte ki magának, hogy a mennyire 
lehetséges arra törekszik, hogy német ajkú 
leánytanitványai édes hasánk nyelvét tanul
ják meg. Ezen czél sikeres elérése végett 
úgy intézkedett, hogy tanítványainak meg
tiltotta, miszerint az előadás megkezdése 
előtti időben csakis magyarul szabad egy
más közt társalogni és a ki ezen tilalom 
ejlen ötször vét, az meg lesz büntetve. — 
Múlt hój 18-án bizonyos D&lmann Katalin 
a tanóra előtt ezen tilalom ellen vétett, a 
miért a tanítónő büntetésül az előadás után 
egy fél órára vissza tarto tta. Az illető 
leányka atyja értesülvén erről, azonnal az 
iskolába sietett és ottan a védtelen tanító
nőt megtámadta, hogy miért merte az ő 
leányát megbüntetni ? A megrémült tanítónő 
felszólította, hogy ha panasza van, úgy 
menjen az iskolaszékhez és öt ne sértegesse. 
Ezen hangos beszédre a többi tanítók is ki
mentek a folyosóra 9 az illető egyént figyel
meztették az illem szabályaira s meg akar
ták vele értetni, hogy most már magyarul 
is kell tanulni. Erre a csökönyös német in- 
dulatosan azt mondta, hogy az öreg apja 
sem tudott magyarul, ő Í9 keveset tud és 
nem is kívánja, hogy a leánya magyarul 
tanuljon és azért jövőre ne merje a leányát 
megbüntetni. Ocsmány káromkodás közt oda 
nyilatkozott, hogy ö tudja a törvényeket. 
— Elég szomorú, hogy ezen ember 5 évig 
volt a községnek bírája, továbbá megyei 
bizottsági tag, mégis a hivatalos nyelvtől 
úgy irtózik, mint a bika a piros posztótól 
és megtiltja gyermekének a hazai nyelv 
megtauulását. A méltatlanul és durván meg
sértett tanító' az iskolaszék elnökénél panaszt 
emelt ás reméljük az iskolaszák oda fog 
hatni, hogy az illető egyén meg legyen 
büntetve, mert valóban elszomorító lenne, 
hogy a ki ily dicsérendő s szent czélra tö
rekszik, az nem kapna elégtételt. Az ilyen 
makacs némettel meg kellene értetni, hogy 
magyar országban lakik és magyar kenye
ret eszik, azért tartsa kötelességének, a ma
gyar nyelvet beszélni is. Vagy már hazá
jában hontalan a magyar ? ! Hitvány ném et!

—  Kérdés ? A sásdiak egy kérdést szel
lőztetnek : eddig ugyanis a megyei közmunka 
egy része a szolga bírói hivatal által fel
használtatott egész magánczélra, mégis úgy, 
hogy a község megyei közmunka czimen 
köteles volt minden hó i-én egy kocsit Pécsre 
adni — ezen bement a hivatal pandúrja a 
pénzért, egyúttal bevásárolt a tisztviselők 
részére — miután a közmunka általános 
megváltása kimondatott — igy a sásdiak 
vonakodnak a kocáit kiszolgáltatni — most 
kérvény alakjában az alispán urnái kérdést 
tesznek, hogy kötelező-e a községre a pécsi 
fuvar vagy be fog-e tudatni az a közmun
kába ; kissé furcsa dolog, de meg járja ?

—  A vörös kereszt egylet baranyame- 
gyei választmánya és pécsi fiókegylete mái - 
czius hó 20 án d. u. 3 órakor a városi nép
iskola II. emeletének nagytermében évi ren
des közgyűlését tartja . Tárgysorozat: 1. A 
beérkezett fiókegyleti és választmányi jelen-

*
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tések. 2. A számvizsgáló bizottság jelentése 
a l eérkezett számadásokra vonatkozólag. 8. 
A választmány és pécsi fiókegylet jövő évi 
költségelőirányzata. 4. A választmányból 
kilépő tagok helyeinek betöltése. 5. Indítvá
nyok.

Közönség köréből.
Az iskolaszék és a belvárosi szülők 

figyelmébe.
Belvárosi uj leánynevelö intézet felállí

tása. érdekében egy az iskolaszékhez intézett 
kérvény került kezembe aláírás végett. Nem 
az aláírások mennyiségét, se mennyiségnek 
horderejét akarom feltüntetni, mert ismert 
dolog, hogy az ily nyilvános aláírások ér
dekelt és nem érdekelt felek, boldog és hol 
dogtalan által az uton-utfélen is eszközöl- 
tetteknek, csakhogy a kérelem tárgya iránt 
való közérdek előtérbe tolassék.

Azon egy indokot akarom csak itt 
felhozni, mely a kérvénynek úgy látszik fő- 
támpontjául is \etetett, nevezetesen, hogy a 
belvárosban a magán intézeteken kívül csak 
egy nyilvános leánynevelö-iutézet van, a 
nózárda iskola, s ez is, tekintve a belváros 
bán lakó katonatisztek és hivatalnokok szá
mát — helyiség miatt meg nem felelő.

Tudva levő dolog, hogy a nőzárda- 
iskola úgynevezett külső osztályaiban vallás
különbség nélkül számtalan leánygyermek 
ingyen nyeri neveltetését, s ez különösen a 
szegényebb sorsú szülőknek áldása ; a belső 
osztályokban pedig — hová ez idő szerint 
80 leánynöveudék jár. az ötödik osztályig 
2 — 3 frt havi tandíj mellett, a szülök álta
lános megelégedésére a legszebb eredmény
nyel képeztetnek, — esakhogy ide izraelita 
szülök leányai nem vetetnek fel.

A helyiségre vonatkozólag a „Mi asz 
szonynnk“-ról nevezett nőzárüa főnöknője 
határozottan oda nyilatkozott, hogy akár a 
külső, akár a belső osztályok növendékei, 
ha a jelenlegi számhoz képest még egysz**r 
oly mennyiségben is szaporodnának, a leg
nagyobb készséggel rendelkezésre bocsájt 
megfelelő iskolahelyiségeket, sőt a külsők 
nek parallel osztályokat is állít.

Már most. ha a szegényebb sorsú leány- 
gyermekek valláskülönhség nélkül mind 
megnyerhetik neveltetésüket és a vagyono
sabb keresztény szülők, a nyilvános és a 
magánintézetek közt válogathatván, a jelen 
(80) mennyiséget talán tiz hússzal meghaladó 
leánynövendéknek neveltetése miatt, mikor 
helyiség hiányról szó sincs, panaszt nem 
emelhetnek.

Kgy a bökkenő, hogy a nőzárda belső 
osztályaiba izraelita szülők leányai fel nem 
vétetnek ; erre nézve pedig talán jó volna, 
ha az iskolaszék szólítaná fel izraelita hon
polgárainkat (van elég és nem szegény), 
állítanának fel ők egyet saját leányaik ré 
szére, olcsóbb is lehetne nekik és nem len
nének kénytelenek legalább leánygyerme
keikkel kakukk módjára bánni, — de a város 
közönségének terheltetése is igy mellőzhető 
volna.

Pécs, 1888. évi február 28-án.
Egy atya

Csarnok.
Púpos Anasztáz.

volt a háznál; akkor aztán elmondta a mon 
dókáját és várt a pénzre.

Az asszonyság előbb nagy feneket ke 
ritett a dolognak, hogy igy úgy mire vaty 
ez a sok ördögadta csizma, minek éltetni 
az ilyen jött-ment vargát, amikor jobb volna 
arra gondolni, hogy miből él meg a család, 
ahol a cselédséggel együtt tizenkét száj vár 
a betevő falatra, s mikor egyébként is jobb 
volna azon jáitatni az eszét, kihez adja az 
eladó lányát, stb., stb. — szóval az asszony
ság szapulta a fárjét, lismételgette a na
ponta elismétlendő litáuiát, amit a sokszori 
hallástól már kívül tudott az egész ház népe 
Anaztáz hallgatta s állt mint egy kipeczkelt 
silbak, mivelhogy az apja ez esetre semmi
féle ulasitást sem ahott neki Végül az asz- 
szonyság kifogyott szóárból, odaadta 
Anasztáznak a „keservesen megkuporgatott" 
tizenkét pengő forintot s valószínűleg azért 
amiért hogy olyan türelmesen végighallgatt 
a szónoklatát, ráadásul egy tisztára uj ezüst 
hatost a sporkasszába.

Anasztáz a rendelet szerint zsebébe 
csuztatta a pénzt, aztán futott haza. öröm
mel állított be otthon, mint a ki jól végezte 
dolgát.

Azonban a kaján sors úgy akarta, 
hogy Anasztázunk púpos legyen.

Mikor Anasztáz odaadta az apjának 
a pénzt, az összeolvasta:

— I tt  az ezüst hatos, egy, kettő, há-
— tiz, tizenegy — hol a tizenkettedik 

pengő forint, te akasztófa ?
Anasztáz sírva fakadt.
— Hát 'iszen ott van az, édes apám ! 
Az öreg megint megöl vast a a pénzt
— Tizenegy van csak! Hova tetted a 

tizenkettediket, te rabló!?
SS azzal egy keze ügyébe akadt kapta

fát úgy vágott a szegény Anasztáz gyerek 
felé, hogy az ott nyomban egy jajkiáltással 
leszédült.

Az öreg akkorra már megbánta hirte
lenkedését, fia fölé borult és keservesen zo
kogott.

— Istenem, istenem ! Megöltem a fia
mat ! — s kétségbeesetten verdeste a mellét. 
Éppen akkor nyílt ki az ajtó s bejött rajta 
az Ujfalussyék cselédje:

— Mest'ram, a kis Anasztáz fia a szo
bában elejtett a pénzből egy pengő forintot. 
Küldi a nagyasszony. — Azzal ment. L átta  
ugyan, hogy az öreg Csorda jajgat valami 
ért, de törődött is ő azzal! mi gondjará ?

Az öreg Csorda rögtön orvosért kül
dött. Az Anasztáz gyerek nem sokára ma
gához tért, de majd egy évig nyomta az 
ágyat. Szegény nem tudott a lábán állni. 
Mikor aztán járni tudott, hát a hátán kinőtt 
a púp.

Az üreg Csorda pedig megadta az | 
árát annak az ütésnek. A doktor ráment 
öt pár kordován csizma árára. így  hát a 
mi Anasztázunk elég olcsón jutott a púpjá
hoz. S mivel az öreg Csorda ezentúl még 
jobban elbusulta magát, neki adta fejét még 
jobban az ivásnak, még vagy öt pár kor
dován csizma árát elitta, aztán — meghalt. 
Anasztáz két kordován csizma árán eite- 
mettette apját, még meg is siratta, és ma 
gára maradt.

Lehetett akkor az Anasztáz vagy 
17 éves. És itt kezdődik az ö élete tör
ténete.

Vagy három évig árváskodott Anasz
táz igy magában; akkor megunta az egye
dül létet és asszonyt vett a házhoz. Nem 

olt valami szép. se gazdiig, de a mi Anasz-

leg. -  Dánielik János. (Arczképpel). -  Bál a királyi 
várpalotában. (Képpel). — Levél a trónörökös reggeli
jéről. — A királyi udvar Budapesten. — A trónörökös 
irodalmi lakomája. — Tudományktdvelö uralkodók ma
gyar történelmünkben- — Erődítési sáncaok készítése 
Krakkó kórül. (Képpel). — A honi múzsa szózata (Köl
temény.) Rákosi Jenő től. — Irodalom és művészet 
Közintézetek es egyletek. — Mi újság? — Halálozások 
— tíakkjaték. — Heti Naptar. A „Vasárnapi Újság" 
előfizetési ára negyedévre 2 Irt. a „Politikai Újdonsá
g o k k a l együtt 3 Irt. — Ugyancsak a Franklin-Társu- 
lat kiadóhivatalába (Budapest, egyetem-uteza 4. sz.) 
megrendelhető a „Képes Neplapa legolcsóbb újság a 
magyar nép számára, félévre 1 Irt.

Az „Ország-Világ" 8-ik száma képekb-n és köz
leményekben gazdag egyaránt. A lap élen Láng Lajos 
arczkepe van közölve, igen érdekes kor- és jellemrajz 
kíséretében: Egyébb közleményei közül érdekesebbek 
gr. V. P. naplótöredéke a Saharában tett útjáról, saját 
rajzvazlataival : Arnóthilól, mely név alatt egy régi, 
jónevü író rejtőzik, egy múlt századbeli házasságtö- 
résre szabott büntetést ír Je elbeszélés alakjában. Si
került költemény Gaal Mózesé a farsangról. Van ezen
kívül regény Lindau-tói, elbeszélés Bogdanovics György
től, s számos apróbb közlemény, végül heti tarcza 
Székely Huszár tói. — A kepek közt kiválik Maun- 
heimer Gusztáv „Kolduló barat" ez müvtszileg kidol
gozott ecsetrajza, Baixeras „Spanyol paraszt" ja s egy 
nagyszabású kép, mely az égő Moszkvát tünteti fel a 
Napoleon-téle üadjarat idejéből. — Előfizetési föltételek 
jannar—deczemberre 10 frt, január—júniusra 5 Irt 
jnlius—szeptemberre 2 frt 50 kr. július- deczemberre 
5 frt. Az „Egytórtés" sel együtt: Egész évre 2ü frt, 
félévre 14 frt, negyedévre 7 frt, egy hóra 2 frt 50 kr 
Az előfizetési pénzek a i’allas irodalmi és nyomdai 
részvenytarssaághoz küldendők, Kecskeméti-utcza 6 sz

Mehner Vilmos jó himemu könyvkiadásában meg
jelent Ifls Gereben összes munkaiból: a 35. 30. 38. 
39. 40-ik füzet. Gyulai László rajzaival, több, mint 700 
eredeti képpel. E jeles munkának ara füzetenként. 25 
kr. — Vas Gereben regényeihez külón«külön igen eiszes 
dúsan aranyozott angol vászon bekötési táblák barna és 
piros színben kaphatok. Egy-egy táblának ára: 45 kr.

Gabona-árjegyzék
Pécs sz. k. városában 1888. évi febr. 27-én

tarto tt he

i voit vaiami szép.
Vnltaképen hatfalvai Csorda Anasztáz | naSyon í° ' *»dta. hogy ilyen maga-

Pétrr volt az ü teljes neve; a nemesi nevet I taJta nyomorék ürülhet, ha akármilyen 
az öregapjától, családi nevét az üreg apja i feleséget kap.
valamelyik dédapjától, más két nevét pedig! Épen n'y an „akármilyen-asszony 
a kereszt- és hérma-atyjától örökölte. No de volt aa 5 alet PaI'.Ía- 
hát nem is örökölt i----- 1 ■ . . .egyebet a nevénél, meg 
egy pár kaptafánál, mivel hogy boldogult 
apja csizmadia mester volt. Kgészen szim 
plex ember volt, aki megmaradt az apja 
mesterségénél s egyéb kiváló sajátsággal 
se bírt, mint egy nagy púppal a háta kellő 
közepén. E szembeötlő kiválóságánál fngvn 
nevezték el rövidesen „pnpos Anasztáz“-nak.

Ennek a púpnak is meg volt a maga 
históriája, valamint Anasztáznak is. Előbb 
elmondom a pap történetét, aztán az Anasz- 
tázét. amint illik szépen sorba.

Az Anasztáz púpja tudniillik nem volt 
*‘gy idős Anasztázzal, lmnem előbb . ziiletett 
Anasztáz s csak jóval később keletkezett a 
púp. Anasztáz már hét éves volt, mikor ki
nőtt a púpja, a púp teliót hét évvel volt 
fiatalabb nála. Mindezt pedig szükségképen 
azért kell elm ndanora, mert a ki Anasztázt 
ismerni akarja, annak a popját is ismerni 
kell. lévén e kettő elválhatatían.

Mintegy hat éves lehetett
tázunk, amikor

a mi Anasz
az apja, a ki különben iszá

kos ember volt, egy napon elküldte őt nemes 
nemzetes és vitézlő ujfalussi Űjfalussy Bálint 
járdsbiró uramhoz egy pár vadonat uj kor
dován csizmával, a mit a nemzetes u r a 
múlt héten rendelt meg nála.

Adta pedig Anasztáznak ez alkalommal 
a következő utasításokat:

••Ci tartsad azt a lebbentsfüledet, 
kölyök ! Nyomban elmégy a szentháromság 
utczaba Ljfalussy Bálint uramékhoz, ezzel 
a pár csizmával, n i! Megértettél, kajlafülü?

Nohát, amikor fölmentéi a lépcsőn és be- 
koezogtál az ajtón, meg beeresztettek, első 
ízben kezet csókolsz a nemes asszonyságnak, 
meg a kisasszonykáknak, aztán azt mondod, 
hogy : »Az édes apára tisztölteti és küldi 85 
csizmát, amiért tizenkét pengő forint já r .“
Akkor aztán kapsz tizenkét pengő forintot 
meg egy ezüst hatost a spórkasszadba, amit 
ide teszel ebbe a jobbik zsebedbe — nem
lynkas a zsebed, te varanpyos béka, t e ? _
nem lyukas — nohát mehetsz, málészáju!
Es vigyázz a pénzre! Kitöröm a nyakadat, 
ha híja lesz! . . . Mars!“

Azzal kilóditotta az Anasztáz gyereket.
Az naífy tipegve elment a járásbiróhoz, 

kezetcsokolt a bár pia feleségének ps a leá
nyoknak, kezdve a tizenhét évestől a har- i A ftbér

Már egy esztendő mnlva belátta 
Anasztáz, hogy mekkora bakot lőtt, amikor 
megházasodott — de már akkor késő volt.

Bizony csak jobb lett volna neki szé
pen megbékélni a magányos sorsával. Az ö 
hűséges élettársa a púp volt, azzal elélde 
gélbetett volna szép csöndesen. I)e mikor az 
-inber soha sincs megelégedve az állapotával 
és mindig csak a maga veszedelmén fára
dozik. Bezeg az Anasztáz púpja sohasem 
lármázott, veszekedett, de az a házsártos 
asszony egyremásra elkeserítette az életét. 
Amit evett-ivott, az mind méreggé vált a 
mi szegény Anasztázunkban és a felesége 
nyelvétől nem volt nyugta se éjjel se nappal

így aztán a/, apja kaptafájára forrná 
lódott ő is. Lett belőle épen olyan iszákos 
fráter, mint a boldogult apja volt. J)e az 
apja mégis szerencsésebb volt nála — egy 
szép napon a felesége kipörölte önmagát a 
világból. Torokbajt kapott a sok kiabálásba, 
és abba veszett. Nem úgy a mi Anasztázunk 
felesége; ennek a torka vasból volt. Nem 
ártott annak semmi; ellenkezőleg, a szegény 
pnpos Anasztáz kezdett el nagy bánatjában 
napról-napra elgémberedni.

Valami sorvadás-félét kapott, egyre 
köhécselt és egyre ivott. Az asszony leíket- 
lensége nőttön nőtt.

Egy napon asztán megkapta Anasztáz 
végzetétől a kegyelemdöfést.

Részegen jött haza és a feleségét má
sodmagával találta.

Anasztázzal fordult egyet a világ, 
mikor ezt a gyalázatot meglátta. Szónélkül 
leesett. Megütötte a guta.

Az ő temetésére nem futotta ki két 
kordován csizma árából. Nagyon elvolt adó
sodva. mindenét elkótyavetyélték, még azt 

kaptafát is, amely az ő hűséges púpját 
megteremtette a háta közepén.

Ez a púp volt az ő egyetlen hfi ba- 
ratja. Elkísérte a sírba is.

Szomory Károly

) őszi ................. . 100 kg. 7.20
Búza: ) tavaszi . . . . . . „ .

) u j ................. • ' " ’

Kétszeres^ u, ’ 6.30

Rozs: ) Ó .................
) u j .................

• ' ” ’ 6.10

) őszi . . . . 6 —
Árpa: ) tavaszi . . . 6.40

) U j ................. * ‘ » * — .--

) őszi . . . . 5.80
Zab: ) tavaszi . . . • • » *

) Uj . . . . ■

Kukoricza j j /  ' * * » • 6.20

Hajdina: —
Széna: 2.90

Szalm a : ) “gy • • • •
) alom . . . . • • * • 2.00

1.80

laptul*

K 1 8 J Ó Z S E F.
felelős szerkesztő.

sárról.

3 íT ^ .C 3 -_S r F E E E N C Z .

os.

V A ltA llV  KEREKCZ

fömnnkatárs.

H i r d e t é s e k .

Füszerüzlethez való

1575. az. 
végr. 1887‘

Árverési hirdetmény.
Alulirt kiküldött közhirré teszi, 

hogy ;i pécsi kir. járásbíróság m. évi

számú végzése folytán Hofmann Károly, 
Örtel Győző, Hirschfeld S., Schünwald 
K. és Rogosinszky Gyula részére Toma- 
nek Károly és neje ellen 21 frt 80 kr., 
3000 frt, 1000 frt, 1000 frt, 112 frt 
50 kr. és 178 frt 50 kr. tőke és jár. 
erejéig teljesített kielégítési és biztosí
tási végrehajtás alkalmával biróilag felül
és lefoglalt s 1323 jrt 31 krra becsült 
bútorok, borhordók és egyéb ingóságok 
Pécsett, alperesek lakásán, sörház ut- 
cza 3 sz. az 1888-ik évi márczius hó 
12-ik napján d. u. 2  órakor nyilvános 
árverésen készpénz fizetés mellett el
fognak árvereztetni.

Pécsett 1888. évi február hó 27-én.

13718, 13777, 1430-2. 143M g g  f  é \’i 148.

Krem m er Ferencz,
bir. végrehajtó.

4949/ 1887.

Árverési hirdetmény.
A siklósi kir. járásbíróság miut telek* 

könyvi hatóság közhírre teszi, hogy özvegy 
Bénák Stipáné végrekajtatónak Frangin 
Mió végrehajtást szenvedő elleni 15 frt 
tőkekövetelés és járulékai iránti végiohaj- 
tási ügyében az árverést (a siklósi kir. 
járásbíróság) területén lévő Petárda község
ben fekvő a petárdái 17. sz. tjkvben felvett 
4/8 teleknek Frángin Misót illető 1 4 részére 
517 frt 132. sz. tjavben 104 hszsz. legelőnek 
u. azt illető részére 46 frt ezennel megálla
pított kikiáltási árban elrendelte és hogy 
a fentebb megjelölt ingatlan az 1388. évi 
április hó 7 ik napján délelőtti 10 órakor 
P e t á r d a  község házánál megtartandó 
nyilvános árverésen a megállapított kik iái 
tási áron alól is eladatni fognak.

Árverezni szándékozók tartoznak 
ingatlanok becsárának 10° 0 vagyis 51 frt 
70 kr., 4 frt 60 kr. készpénzben, vagy az 
1881 : LX t. ez. 42. § ában jelzet árfolyam 
mai számított és az 1881. évi november hó 
1. 3333. sz. a. kelt igazságügyminiszteri 
rendelet 8. §-ában kijelölt ovadékképes érték
papírban a Kiküldött kezéhez letenni, avagy 
az 1881. LX. t. ez. 170. § a értelmében a 
bánatpénznek a biróságnál elöleges elhelye
zéséről kiállított szabályszerű elismervényt 
átszolgáltatni.

Kelt Siklóson 1887. évi deczember bó 
14-ik napján.

A siklósi kir. járásbíróság mint telek
könyvi hatóság.

■ \7 " ÍS 3 T  D F 3 J - ,
kir. albiró,

15762 ik t. sz.
t i .  1887

Árverési hirdetmény.
A pécsi kir. törvényszék mint telek

könyvi hatóság közhirré teszi, hogy Hoch- 
wald János pécsi lakós végrehajtatnak 
Dúdek György pécsi lakós végrehajtást 
szenvedő elleni 40 ír t  — kr. tőkekövetelés 
és járulékai iránti végrehajtási ügyében a 
pécsi kir. törvényszék területén lévő Pécs 
városában fekvő a pécsi 6024. sztjvben fel- 
vett 1375 h. ssz. szől lökért és azon épült 
15 számú házra az árverést 1296 frt — kr. 
ezennel megállapított kikiáltási árban elren- 
delte és hogy a fentebb megjelölt ingatlan 
az 1888évi máiczius hó 26-ik napjának d.e. 
10 órakor Pécsett a kir. törvényszék telek
könyvi irattárában megtartandó nyilvános 
árverésen megállapított kikiáltási áron alúl 
is eladatni fog.

Árverezni szándékozók tartoznak az 
ingatlan becsárának 10o'° á t vagyis 129 frt. 
60 kr. készpénzben, vagy az 1881. LX. t. 
ez. 42. §-ában jelzett árfolyammal számított 
és az 1881. évi november hó 1-én 3333. sz. 
a. kelt igazságügyminÍ8teri rendelet 8. § ában 
kijelölt ovadékképes értékpapírban a kikül
dött kezéhez letenni, avagy az 1881. LX. 
t. ez. 170. §-a értelmében a bánatpénznek 
a biróságnál elöleges elhelyezéséről kiállított 
szabályszerű elismervényt átszolgáltatni.

Kelt Pécsett 1887. évi november hó 8. 
napján, a pécsi kir. törvényszék mint telek* 
könyvi hatóság.

Lukrits István,
kir. törvényszéki biró.

figyelmébe!
Minden magyar háztartásban

divattá vált már a

LENCK-KÁVÉ
használata s nemcsak azért, mert 
magyar gyártmány, hanem mivel a 
Lenck-kávé aroma, illat és alka
trészek kifogástalan minősége te
kintetében felülmúlja a kereskede
lemben előforduló összes pótkávékat.

Lenck-kávé kapható m inden 
fűszer- és csemege-kereskedésben, 
s a hol a készlet már elfogyott 
volna, a t. közönség követelje mint 
magyar gyártmányt; a soproni gyár 
képes a legnagyobb megrendelé
seknek is eleget tenni.

Minlák kívánatra ingyen és 
bérme ütve.

Pécsett a gyár képviselője: 
V isnya Sándor ur.

H i í ő z é
I g e n  j ó  íz ű  é s  o l c s ó

S  I

uj s .szép állapotban eladan- 
dók.

Bővebbet Spitzer Jakab- i|
nál, Pálva-utcza 3.

é t e l e k

szám.

Itá lia  Brill
szállított eddig

KIJHNE E.
gazdasági gépgyára 

îosonban.
Főraktár: Budapest, VI. váczi-körnt.

Leszállított árak. 

Utánzatoktól óvakodjunk!

1—2—3 barázdás vasekék. 

Lexake-féle rétborona, Thall 

mayer-féle Aranka-választó, 

„Acme“ amerikai borona stb.

utai

Uj!

*9
iM rm 'wrw

kaphatók havi fizetés mellet
b é d  é s  v a e s o

P É C S E T T ,  ZF’e r e x i c z i e i c - 'u . t c :
r  a  r  a

migy

Irodalom.
„  a . - Vasir"al>1 Újság- f.bmár 19-iki szám,  „ 
kővetkező tartalommal jehnt meg: Gróf Csákv Alid., 
A főrendiház nj alelnöke. (Artzképnel) — v / f „- 
I Költemény), ábrányi ^

* s,ra'""t *  iliglatott fin. Elbeszélés. Jókai Slér-lél. (Képpel) 
llailjarnti enlékak. -  Mvé»z „z

m a liié i  ea z ten d d sig , aki nyolcaailik írverek I — 4  gyérnek nöré»e’
1  g y e r e *  I romjegy. Regény. Verne GynUlól. (Képpel.) - Jgyen

Szabolcs községben
EGY BOLT

1 szobúval és 1 konyhával
f évi márczius hó lO-ikétől bérbeadandó.

Tudakozódhatni:
C so n k a  G y ö rg y

szabolcsi bírónál, mint tulajdonosnál

cs.

S P  Eddig még fólülmulhatlan 5 1
a MAAGER W.-fóle

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

C su  k a m á j - o l a j
MAAGER VILMOSTÓL BÉCSBEN.

tább.

Az orvosi tekintélyek által megvizsgáltatott és kőnvnyen 
7 ^ . .  emészthetősége folytan gyermekeknek is ajánlható, m ert a  legtisz- 
Jegjobbnak elismert szer: mell- lüdőbajok, görvélv. djuranntok k*lé~k W5r-Irinték.k ■ 1. I..........— ■ :—  tlidöbajok, gírvély, dugnátok, keltek. Mrkiliteáek, nnrigjbajok, gyengeség stb. ellen — -  - - - - - ■

gyér! ra k tá rb a n : ' Bécnben," H^umarkt " 3. s z á rn y a t®  v á u i b t  a r C te te i t
M agyar I,irodalom legtöbb és jobb nevű gyógyszertáraiban.
K .W  * * *  * *  k e r t é n <*»; M

J éceett, 2888. Nyom. a Kazettenféle nyomdában Koller Lípótnál.

: c z a  2 8  s z  ■

r r r r r r r r r r r r l

Birtok eladás.
Egy 25 lóerejű gőz- és vizerőre alkalmazott 6 pár kőre járó

mű malom egy nagy úri lakással,
diszkerttel, cselédlakásokkal, gazdasági épületekkel, 

sertésbizlalásra berendezett épülettel,

x ^ L Íz n .te g :3 r  S O  Ib - o ld .  s z á x 2. t ó f o l d . d . © l
a malom körül — vagy e nélkül — közvetítők kizárásával szabad kézből eladó. 

Kelt B a r a n y a - L ő c s ö n ,  1888. február hó 18-án.

M arsa ll József.


