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A felelős szerkesztő lak ása:

Ó -p ó sta -u tcz a 16-ik szám .
Kéziratok vissza nem küldetnek.

Márezius 15.
A föltámadás hajnalának ragyogó
napja bír majd olyan tüzes fénysuga
rakkal a milyen az 184-8-iki márezius
15-ének felkelő napjáé volt. Forró su
garainak világossága behatolt az el
mékbe. elolvadtak a bilincsek lánczszemei, széjjel pattant a békó zárja, a
szenvedő lelkek fölszabadultak börtö
nükből Békóba verve rablánczon szen
vedett a jog, ielánczolva bánkódott az
igazság. Összekötözve sinylett fonyadt
a sajtó, a szabad eszme. De csak sinylett. Az eszmét nem lehet békóban tar
tani ! Az igazságot nem lehet örökre
lelánczolni! A conservatismus rút alakja
uralkodott a földön. De a szabadság
szent eszméjének világa örökre szét
oszlatta a butaság sötétségét.
Széchényi István grófnak nemesen
érző szive és liberális felfogása adta
meg az első lökést a jobbágyság felsza
badítására. A franczia liberalismus ün
nepét ülte Párisban. S a magyar ifjú
ság is álhatva a kulturális törekvés esz
méjétől, mint villámütésre, utánozta a
francziát, ezúttal nem divatban — de
felfogásban és érzésben.
A fölszabadulás órája elérkezett!
Kossuth Lajosnak ékes szavaira
a rabszolgaság utolsó sátorát is szét
rombolta a szabaddá lett nép milliója.
Petőfi .talpra magyarját, mint zso
lozsmát énekelte az ország hű lakos
sága. A refrén énekhangjátől reszke
tett a levegő: »A magyarok istenére
eszküszünk___esküszünk, rabok többé
nem leszünk!
Az egyik kezébe fegyvert a má
sikba zászlót ragadott a bilincseiből fel
szabadult szabadság angyala. Magára
öltötte az önvédelem díszes palástját s
midőn látta, hogy rajongó áhítattal te
kintünk föl reá, készek vagyunk őt kö
vetni, bárhová és bármerre is, az esz
méért szívesen meghalunk mindnyájan,
elég volt egy szava : Előre 1
1848. márezius 15-én jelent meg
nyomtatásban a sajtó első szabad ter
méke.
A negyven év előtti márezius 15-ike
a szabadság hajnalán született Ez a
nap a szabadság szülöttje, a szabad
ság, a szabad eszme születésnapja.
A szabadság a népek legnagyobb
kincse. A világosság ajándéka. A kultú
rának elmaradhatlan kisérője. A sza
badgondolkozás, a teremtő képesség, a
jólét áldásának közvetítője. A lángot a
melyet 40 év előtt a szabadság suga

TARCZA.
Negyven év előtt.
— Márezius 15-án. —
Táv asz volt akkor is! A kikelet
Ezer virága illatot lehelt
a
Az enyhe lég elűzte a telet.
Felolvaszt* a zordon jéglapéit . . . .
S a szív megdobbant . . . Fölébredt az nívó.
A régen alvó hazaszeretet,
S e szép tavasznak hajnal bíborában.
A szabadságnak napja született . . .
És ott a téren állt a tiz apostol
És hirdeté a megváltás szavát.
A mit egy nép csak álomképnek gondolt,
Egy pillanatban mind valóra vált. —
Szabad hazában hogy is szenvedhetne,
Az ember jogok legnagyobbika!
Szabad a szó, a szív, az ész, az eszme
Szabad a polgár nincsen rabiga!
A szerelemnek édesbús dalából
A népszabadság hirdetője lett
S millióknak ajka zengte azt a dalt
Mely talpra hívta ezt a nemzetet.
És szállt a dal. és szállt z szív remegve,
Egy ismeretlen új ország felé,
A hol egy nomzet, száműzött sokáig —
Szabad hazáját újra fóllelé!
Ma negyven éve! . . . Szóljon hát a dal
Le délig, fel a magas északig,
Hirdesse ismét büszke áhítattal,
Hogy e hazában magyar nép lakik!
Hadd tndja világ, hogy győzve győztünk
Ezred éven, tnnyi száz tnsán . .
És hegy e nép szabad lett . . . negyven éve .
Nagy márczinanak híres idusán.
&elléri Miket

Szerelmi varázs a Balkánon.
(Vé*«.)
A délszlávoknál mindenki é rt egy ke
veset a babonához. Egész életük jóformán
a babonás dolgok hosszú lánczolata. Vagy
ők alkalmaznak babonás eszközöket, hogy

A lap szellemi részét illető közlemények és előfizetések a szerkesztőséihez, hirdetések pedig a kiadóhivatalhoz intézendök.
Előfizethetni helyben: a kiadóhivatalban, KÖSZL JÁNOS úrnál a városház épületben, LILL JÁNOS úrnál a budai külvárosban,
valamint a vidéken minden póstahivatalnál.
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HIRDETÉSEK ARA:
Egy öt hasábos petit sor egyszeri
megjelenéséért tí kr., 3-szőriért
5 kr., 30 Mariért 4 kr. fizetendő.
Minden hirdetés után
30 kr. bélyegdij fizetendő

A irilttér 1 patt sora 10 tor.
A kirdetési díj előre fizetendő.
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Szerkesztőség és kiadóhivatal:

J á n o s -u tc z a 8 -ik sz á m .

5. §. Minden törvényhatóságban egy gyűlés esnék; ezen gyűléseken a nek jelanténeny, bár rejtett, kiviteli jutal
mat biztosit. Minthogy a magyar sörgyár
(megyében, törvényhatósági joggal biró kerülethez tartozó függetlenségi és 48-as tás
tudvalevőleg a hazai szükségletet sem
városban), a melyben a függetlenségi és képviselőkön kívül a gyűlés székhelyén tudja íedezni, a magyar kincstár e megter48-as pártnak vannak tagjai, akár ezek létező bizottság meghívására a központ heltetése tisztán az osztrák söripar javára
közül valamelyiknek, akár az ország ból kiküldött képviselők is meg fogván esik. Alaposan megczáloihatatlan érvekkel
fejtette ki ezt ma a függetlenségi és 48-as
gyűlési pártkör felhívására törvényha jelenni.
párt részéről Helfy Ignác, de természetesen
tósági bizottság alakul, választván elnö
Az országnak ily vidékekre felosz hasztalanul. A többség Tisza Kálmán, Ho
köt, alelnököket, jegyzőket s a szükség tása s a székhelyeknek valamint annak ránszky Nándor és Hegedűs Sándor felszó
hez képest más tisztviselőket.
meghatározása, melyik évben melyik lalásai után elfogadta a javaslatot. — A
fi. §. A törvényhatósági bizottság vidéken tartassék pártgyülés, az illető tisztelt ház e nagy munkát elvégezvén, hét
feladata:
vidéki elvtársak meghallgatásával a főig pihenni fog, addig hát uj adótól nem
tarthatunk.
a) a párt elveinek összejöveteleken, központi pártkör feladatát képezi.
leginkább törvényhatósági gyűlések al
11 §. Ezen kivül azt is kívána
Az ujonezozás
kalmával, lovábbá nyomtatványok s hír tosnak tartja a központi pártkör, hogy
lapok utján — ha lehet saját közlöny ennek tagjai ne csak saját kerületükben,
Az idei ujonezozás megkezdődött az
által — terjesztése s tagoknak gyűj de egy vagy több más választókerület egész országban.
A külpolitikai viszonyok jelenleg olya
tése ;
ben is, a hol ismerősek és befolyásuk
b) a párt tagjainak a hatósági van, de a melynek országgyűlési kép nok Európában, hogy az ujonezozás ered
tisztviselők és hivatalnokok önkénye viselője nem a mi pártunkhoz tartozik, ménye fokozott jelentőséggel bir ránk nézve.
Nálunk azonban fél a kormány az
elleni védelme;
a bizottságok szervezése s illetőleg kö ujonezozási adatokból szükségkép levonandó
c) a iiiggetlenségi és 48-as köz rök alakítása érdekében ha csak lehet következtetésekkel a nemzet elé állani, azt
ponti pártkor értesítése a saját' terüle személyesen közreműködjenek s a köz nyilvánosan a képviselöházban részletesen
tén történő pártmozgalmakról s a köz ponti pártkör elnökének úgy azt, hogy tárgyaltatni. Pedig ez nagy hiba tő le !
Az ujonczozá8Í-eredmény országszerte
ponti pártkor megkeresésének teljesítése; mely választókerületekre kivánják mű
rósz már évek hosszú sorozata ó ta ; de tá 
d) a törvényhatóság kebelében lé ködésűket kiterjeszteni, mint pedig azt volról sem czélravezető ennek eltitkolására
tező választó kerületek bizottságaival bejelentvén, mily eredménynyel jártak el ? törekedni.
való érintkezés a párt ügyeinek elő
Egyébiránt, e törekvés már azon egy
12. §. ügy a törvényhatósági, vá szerű okból is teljesen hiábavaló volna, mert
mozdítása s különösen pártkörök ala
lasztókerületi
s
esetleg
községi
bizott
Bécsben évenkint egy vajmi tanulságos köny
1. §. A függetlenségi és 48-as párt kítása végett.
ságok, mint e körök alakulása s elnö vet ad ki a cs. és k. közüs-hadügyérség,
szervezete központi, törvényhatósági,
7. §. A választó kerületek bizott
amely hivatalos (tehát föltétlenül megbíz
kei
nevei
a
központban
vezetendő
törzs
választókerületi és községire oszlik.
ságai az 5. §-ban foglalt módon meg
ható) adatokat tartalm az. E hasznos könyv
2. §. A központot a függetlenségi alakulván, a fi. §-ban említett feladato könyvbe beiktattatnak, elvárván a a „Militarstatistisches Jahrbuch."
és 48-as párt országgyűlési köre képezi. kat saját hatáskörükben végzik, a községi központi pártkör, hogy ez már létezik
Ennek, az Ausztria-Magyerország újon
ezozási ügyeit tárgyaló részletes adatai meg
3. §. A függetlenségi és 48-as párt és törvényhatósági bizottságokkal s a és befogják jelenteni elnökeik neveit.
Budapest, 1888. márezius hó 1-én. rémítik a jó hazafit. Ez adatok évről-évre
országgyűlési köre a központi teendő- hol ilyen nem létezik, vagy ha az ügy
folyvást kedvezőtlenebb rajzot nyújtanak
het saját szabályai és eddigi gyakorlata természete vagy sürgős volta megkí Horváth Adám.
Irányi Dániel. ujonezozásunk eredményéről.
jegyző.
elnök.
szerint intézi.
vánja, közvetlenül az országgyűlési párt
E hivatalos adatok következő, bennün
ket nagyon fenyegető állapotot tüntetnek föl.
4. §. Az országgyűlési képviselők körrel érintkeznek.
1000 ifjú közül, kit a sorozó bizottsá
köre minden országgyűlés kezdetén
8. §. A községi bizottság szintúgy
Országgyűlés.
gok elé állítottak, visszautasítottak (rövidebbelnököt, két alelnököt, legalább három a fentebbi módon megalakitlatván, fő
A képviselőház folytatta és befejezte hosszabb időre), vagy pedig tö rü ltek :
jegyzőt és egy gazdát választ, a kik a feladatának olvasó pártkörök létesítését múlt szombaton a czukoradó-javaslat fölötti
1881-ben 462-őt; 1882-ben 478 a t; 1883
hivatalukkal járó teendőket a kör sza fogja tartani, az összeköttetést a vá általános vitát. A beszédek sorát ma Beöthy bán 484 e t; 1884-ben 525-öt; 1885 ben 568 at.
Figyelemreméltó, hogy emberanyagunk
bályai és gyakorlata értelmében végzik. lasztókerületi. esetleg a törvényhatósági Ákos nyitottta meg, ki figyelemmel hallga
tott fejtegetésében azt m utatta ki, hogy ki e nagy mór vü romlása nem valami régibb
Továbbá érintkezik a vidéki bizottsá bizottsággal fenntartani.
viteli prsmiura fejében a közönség és kincs keletű: mert péleául 1875 beu 1000 előál
gokkal, esetleg pártkörökkel is : ezeknek
9. S- A bizoltságok saját (örvényes tá r évenkint mintegy 10 milliót fog a cu- lított közül a snrozó bizottságok csak 398 at
ha szükséges alapszabálymintákat küld czéljaikra önkénytes adományokat gyűjt korgyárdsoknak fizetni. A javaslatott Láng utasítottak vissza, illetőleg törültek.
s az alapszabályoknak a megkivántató hetnek, azok hováforditásánál e végre Lajos, Wekerle állomtitkár és Hegedűs Sán1885-ben báoom korosztályból 866,696
láttamozási záradékkal való ellátását a kiküldendő albizottság előtt számolni Sándor előadó védelmezte. Ezután megtör ifjút állítottak a monarchiában az ujon
tént a szavazás s a kormánypárt természe ezozási- bizottságok e lé ; e nagy, tekinktétartozván.
belügyminisztériumnál eszközli.
tesen többségben volt.
lyes számból viszonylag rendkívül kevés,
Az általános választások vezetésére
10 §. A bizottságok s pártkörök
Héttőn befejezték a czukoradóról szóló csak 12-7 százalék, azaz 110,591 leyény
saját kebeléből végrehajtó-bizottságot alakításának előmozdítása s egyúttal törvényjavaslat tárgyalását s a kormány vált be.
választ
elveink ismertetése és terjesztése végett nak természetessen megint meg volt a több
H át bizony ezek ijesztő állapotok!
Neküek magyaroknak bizonyára nyújt
A hol annak szüksége lenn fog kívánatosnak látszik, hogy időről időre sége. A vitában különben Mudrony Soma,
Tiszz Kálmán, Helfy Ignác, Horánszky Nán némi vigaszt azon tény, hogy a legkedve
forogni, a központi pártkör úgy bizott az ország különböző részeiben vidéki dor, Wekerle állam titkár, Apponyi Albert
zőbb arany előállítottak és beváltak között
ságok szervezésére, mint pártkörök ala pártgyülések tartassanak.
és Hegedűs Sándor vett részt. Az ülés vé a maggar ifjaknál észleltetik. Legszámosabb
E végből az ország mintegy 15 gén két vasutat engedélyező törvényjavas a „hasznavehetetlen" a lengyel ifjak között,
kítása, nemkülönben valamely képviselőkiváltkép sok ezeknél a mértéken aluli;
jelölt erkölcsi támogatása végett illeté vidékre osztatván fel, a gyűlések ezek latot is elfogadott a ház.
Kedden nem volt ülés.
az említettek után a rusznsákok következ
kes felszólítás következtében saját ke nek egyik-másik városában és pedig
Szerdán a söradóról szóló javaslatott nek a sorrendet tartelmazó részletes láblábeléből valamelyik tagját kiküldi s ál minden évben három vidéken tartatná tárgyalták. A régi törvény rendszerét ez uj
zati kimutatásban, kiknek szomszédai az
talában mindaz! teljesiti, a mit a párt nak úgy, hogy az öt évi országgyűlési sem változtatja meg. de rosszabb méy aman oláhok, Tót atyánkfiái valamivel jobb minő
időtartam alatt valamennyi vidékre egy- nál is azért, mert a külföldre szállított sör ségűek.
érdeke megkíván.
rai gyújtottak meg, ne hagyjuk kialudni
so h a !
Ennek az esztendőnek márezius
15-ikén lesz negyven esztendeje annak,
hogy vér és sok áldozatok árán fölsza
badultunk kínos rabságunkból. Ünne
peljük meg ezt az évfordulót az igazi
kegyelet ünnepével! Olyan ünneppel,
amilyen édes örömei kelthet egy sza
baddá lett nemzet szivében a szabad
ságeszméje. Gondoljunk kegyelettel viszsza a hősökre, akik életüket és vérü
ket áldozták föl érettünk. S ha össze
jövünk a közös asztal körül, a melyen
telt pohár vár (ránk) fölköszőntőre : fe
nékig ürítsük ki ezt a poharat Kossuth
Lajos egészségére, aki távol tölünk, tá
vol attól a nagy alkotástól, amelyet te
remtett .megtörve, aggottan, Olaszország
kék ege alatt éli hontalan bujdosását.
Ürítsünk egy másik poharat a szabad
ság egyenlőség és testvériség összetar
tására.

A függetlenségi és 48-as
párt szervezete.

áhítozott czéljuk elérését megkönnyítsék, biz
tosítsák, vagy, ha nézetük szerint mások
érdeke úgy hozza magával, hogy ellenük
vetettek ki babonás fogásokat megkárosítá
sukra, úgy elleneszközökhöz folyamodnak,
hogy a rajok nézve káros hatású babona
varázshatalma alól megszabaduljanak, a
mit szintén csak — babonasággal érnek el,
A vallás és egyház hivatása volna, hogy a
nagy hajlamot a babonaságra korlátozza,
megszüntesse, azonban bár a délszlávok ki
vétel nélkül nagyon vallásosak és istenfélők
nemcsak meg nem szűntek, de sőt közvetve
még inkább fokozza a babonaságot. A pó
pák nagy részt önző czélból nyerészkedő
vágyból meg njitják a nép beteges állapotját. Maguk a pópák nemzedékkel foglalkoz
nak kuruzslással, jövedelmüknek ez képez
vén egyik föforrását Mert bár mint fenebb
mondtuk, mindenki irt valamit a babonasághoz, fontosabb esetekben azonban rendesen a
pópához, vagy a javas aszzonyhoz fordul
tak nagyobb hatású babonás eszközökért.
Ezek
után
szép szóért és fizetésért
mindig készek a nép baján segíteni.
Néha a leghihetetlenebb családi bajra, vagy
nehéz testi nyavalára a legnemtelenebb mó
don ajánlanak egy egy utálatos, hitvány
kuruzsló szert Lomp&lánkán. S a szegény
emberek kész örömest engedelmeskednek,
tanácsaikat vakon követik s meg vannak
lelkűkből győződve arról, hogy a vett ku
ruzsló szer csoda hatása csalhatatlan. Szám
talan hajmeresztő példát lehet hallani és
olvasni, melyek a gonosszellem elűzéséről
mondanak el regényesbnél regényesebb tör
téneteket. Mennyi bajnak okozója a dél
szlávok családi életében ez a képzelt gonosz
szellem. A legtöbb baj kutforrásául ezt ke
resték s keresik mai napság is, mert sok
embernek bőséges jövedelmet hoz ez a ki
zárólagos mesterség, mely a gonosz széllé
mek elűzésével foglalkozik.

Az kétség kivül áll, hogy azok a va-1 ját a kutya először eszi. De nemcsak arra
rázsszerek, melyeket egyesek használnak! kiváncsiak, hogy milyen sorrendben fognak
mások közreműködése nélkül, kevésbbé ve- [ férjhez menni, hanem, hogy milyen foglal
szedelmesek, mint azok, miket a hivatásos; kozású. minő' jellemű ember lesz jövendőbe
vajas asszonyok, kuruzslók alkalmaznak, de i lijük. Ennek is meg van a módja. Ugyan
minden körülmény között aránylag a leg-J csak karácsony estéjén, mikor a harang
ártatlanabbak a szerelmi varázsszerek. Igaz. először szól, a lányok nagy titokban anél
hogy a szenvedélyes szerető itt is néha el kül, hogy a művelet a la tt egy szót is szól
ragadtatja magát, nem rettenve vissza a nának, ólmot öntenek s azt az ajtófélfához
drasztikusabb eszközöktől sem. de ez azután vive óvatosan üvegpohár tiszta vízbe öntik.
a rendestől elüt s inkább a kivételekhez Nagy, kerekre nyitott szemmel vár ják, lesik
tartozik, a miért néha bűnhődik az illető. most, hogy az ólom minő alakzatot ölt.
Vannak ártatlan mulatságok, melyek Egyszer olyan mint a sapka, máskor mint
nek némely helyen komoly jelentőséget tu  a csizma, asztal, kocsi, patkó, stb. Ezen
lajdonítanak. íg y mikor a leány, ki egész alakzatokból magyarázza a leány, hogy férje
napon á t böjtölt, este három nyaláb rőzsét sapkás, kovács, asztalos, csizmadia stb. fog
visz a házba, azt gondosan megolvassa, ha lalkozást fog űzni. A legérdekesebb az ólom
páros, akkor még azon évben férjhez megy. öntésnél a mikor többen vannak jelen s
Vagy egy közmondás igy sz ó l: Nadaj se, mindegyik mást vél látni az olvasztott ólom
sejo, svatorim! po te éc najprije doii, kao alakzatában. Az egyik szerint ez, a másik
pao za kost, a mi annyit jelent, hogy testvér, szerint az, s igy valószínű, hogy valamelyik
várd a násznépet, téged legközelebb visz el csakugyan eltalálta a jövendőbelije mester
valaki, mint a kutya a csontot. E közmon ségét, a mi aunál könnyebb, mert rendsze
dás eredete pedig a karácsony esti szoká rin t nincs a lányoknak valami nagy válasz
sokra vezethető vissza. Ez estén az első tásuk. Annak a jellemét kiismerni, kinek a
harangozástól éjfélig a férjhez menő leányok leány kezét, szivét fogja adni, szintén ka
és házasulandó ifjak űznek különféle babo rácsony estén szokták. Este az abroszszal
nát, hogy a jövőbe lássanak. A szent est leteritett asztalra fehér czipót, tányért, kést,
különben is az ifjúságé babonásig tekinte kanalat tesz, a leány ugyanabba a szobába
tében. A csontokat illetőleg meg kell jegyezni, veti meg ágyát is és lefekszik — csak a
hogy a leányok gondosan összegyűjtik ozsonna szemét hunyja be, de nem alszik. —
után a csontokat, mikor az öregek már a Éjféltájban megjelenik kedvesének szelleme
szobát elhagyták és szépen oda rakják azokat s az asztalon levő kést az ágyra hajítja,
az ajtó küszöbére. Minden csontnak adnak ha a kés úgy esik, hogy meg nem sérti,
egy leánynevet. Sokszor annyi csont van, úgy becsületes, jó szivü, szelíd férje lesz,
hogy az egész falu leányainak nevét ki ha azonban megsérti, úgy haragos, vesze
futja. Mikor a csontokat mind oda rakták, kedő természetű lesz. Ilyenkor a szegény
félrehuzódnak s megvárják, mig oda jön leány nagyon elbúsulja magát. Némely leá
egy kutya. Abban a sorrendben, a melyben nyok férfinadrágot tesznek a vánkos alá,
a kutya a csontokat megnyalja, harapdálja, hogy jövendőbelijüket meglássák. Mások félig
abban a sorrendben fognak az illető leányok megrágott sós kenyeret, egy piczi gyűrűt,
forró
y fo
rró
férjhez menni. Persze az a leány képezi a kést, villát helyeznek a vánkos alá -a
legnagyobb irigység tárgyát, kinek csont imát küldenek égbe, hogy jöjjön W lr el

hozzá az, ki neki van szánva, ha tenger
választaná el tőle, vagy nagy viz úgy itt
ran számára a gyüszü, ha erdő akadályoz
za, itt a kés, vágja ki utjából, ha sziklabérczek, tüskebozótok állják el útját, itt a
villa, jöjjön el a várva-várt s egye vele
együtt a kenyeret. Azután biztosra veszi,
hogy ismeretien lovagja nem marad el soká.
Az öreg leányok arra is találtak módot,
hogy férjhez menetelüket gyorsítsák. Ha
valamely leány egy éven belül akar fej
kötő alá jutni, akkor elmegy karácsonykor
a templomba s az éjféli mise alkalmával
abban a pillanatkan, mikor a pap a szent
séget m utatja fel, lehajol a földig, mintha
létérdelni akarna, s hirtelen beleharap egy
piros almába. Az alm át azonban nem eszi
meg, hanem kifut vele a mezőre, s o tt el
hajítja. Ez állítólag csalhatatlan eszköznek
bizonyult be arra, hogy az ülve maradt
leány legközelebb férjet kapjon.
Egyátalán az bizonyos, hogy nem
minden nap alkalmas a babonás móka vég
rehajtására. Többnyire valami ünnepnapra
van szükség, vagy ujholdra, hogy a babona
tényleg varázserővel bírjon, hogy a látha
tatlan szellemek az emberek szükségletéhez
mérten működjenek Ilyenkor !ássák el falá
dikába szorított békát, ilyenkor dugják bele
a keresztes pókot a kettős csomója nádüre
gébe, vagy keresnek négylevelii lóherét a
réten, hogy azt mindig keblükön hordhassák
a leányok, s adott kedvező pillanatban az ifjú
ruhájába lopják be észrevétlenül. Macskafark
végét, egérfíilit ilyenkor sütik pogácsába s
adják annak enni, kit meg akarnak babonázni szerelemre, de ki tudná hamarosan el
számlálni mindazon apró, nevetséges foga
sokat, miket a szerelmes leány alkalmaz
csakhogy édes vágyát, óhajtott czélját el
érje. Minden leány meg van arról győződve,
hogy 4 . tulvilági
szívesen cselekednek
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_ A derék tanítónő jubileuma. Haksch rabból áll. Az évi költségvetés az 1262 frt
rendnél olegnaBaranyamegyében való rohamos elterjedésére, ték, mely : országban
Mik e rohamos hanyatlás főokai ?
4
_ az irgalmas-1 Lajos kollegánk, a ,,Pécsi H írlap" szerkesz 69 kr. keretén belül mozog,melyben a karmest*.
a kiállítás tartam a a la tt kiváló szakférfiak gyobb, hou>> ott reprezentálja
E föokok kétfélék. Az egyik
rek tiszteletdijául föl van véve 400 frt, tnelv.
-----v:_„i— bizalom
tőjének közszeretet s tiszteletben álló derék,
bevonása mellett pbyloxeraügyi congressus rendet. És^hogy ő*e megtisztelő
„erkölcsi”, a másik ok „testi*.
édes anyja Hakschné Glaser Francziska bői az I kai mesternek 250 frt. a 11. jjar
Az erkölcsi ok a még mindig nagy tartatik, mely főleg az ezen ügyben szerzett nak magas és nemes tudatát fölfogta és jó
_ LA
An l l n H a Via
u n i t / i n r í l mesternek 150 frt
utal vány oztatott. Egy.
hó 4A én,’
vasárnap, ftöltötte
be ttanítónői
mérvben űzött megvesztegetés. Sőt igen gyakorlati tapasztalatok és újabb elméletek hogy ennek minden alkalommal kifejezést is
hangú határozattal kimondatott, hogy a j
gyakorian még az olyan csalások is, hogy bírálatával s a phyloxerával szemben szük adott, azt nyomatékosan bizonyítja maga a működésének 30 ik évét. A ki tudja, hogy
é.
augusztus
havában
Szegeden tartandó
mit
végez
a
tanító
egy
év
alatt,
az
hozzá
valamelyik „katon&szabaditó ügynök" tiz- séges teendők megállapításával fog foglal rend, hogy öt azóta már két Ízben helyezte
vissza ezen helyre, másrészt az, hogy mióta vetöleg elképzelheti, hogy mit tesz az 30 orsz. dalünnepen testületileg vesz részt, de
hnsz módos mezőgazdától kizsákmányol kozni.
A pécsi kiállítási érmek tervezete, ez állásban van — hat éve — már kétszer évig küzdeni azon a pályán s kivált oly nem versenyez. Az alapszabályok módosítása
ván hiszékenységüket, öt-ötszáz forintot
fölvesz oly foltét alatt, miszerint a ki nem melyeket Irinyi Sándor pécsi kir. főreális részesül a király által kitüntetésben. Füzy viszontagságos időkön keresztül, minő az a a választmány jelentése alapján fogadtatott
menthetett fiúért a pénzt visszaadja. Ily kólái rajztanár készített, egyhangúlag elfo Szaniszló született 1830. okt. 2 á n ; a szorgal 30 volt, a mely időszak a la tt fejlődött vá el. Fölemlítjük, miszerint a közgyűlés kiesetfcen az ügynöknek lábát sem kell raoz gadtatott. Az érmek rajza ép oly gyönyörű más és jó eszü itjunak nagy hajlandósága rosunkban a közoktatás ügye arra a fokra, mondá, hogy a kiállításon résztvesz. Kiál.
ditania, kivel sem kell tanácskoznia a soro compositiót és ideális felfogást, mint kifo volt azon rendbe lépni, mely mig egyrészt melyen jelenleg áll. S a ki ezt a 30 évet Htja nyert dijait, becses emlékeit és min.
zó-bizottság netán megvesztegethető tagjai gástalan technikát mutat. Az érmek minden Isten dicsőítését, másrészt a szenvedő embe keresztül küzdötte, az megérdemli, hogy den mozzanatát feltüntető statisztikai kimu.
közöl, hanem nyugodtan várja be az ered valószínűség szerint a körmöczbányai áUami riség enyhítését tűzte ki czéljául. És ezen legalább meg is emlékezzenek róla. Nos hát tatást, A tisztujitás eredménye a követke
akaratának 1849. jul. 28-án eleget is tett, azok, kik e tekintetben nem laikusok, ha ző : elnök : Aidinger János ; alelnök : Jfiiy
ményt. Tiz-husz „előállított" között egészen pénzverdében fognak elkészíttetni.
Jauch mocsoládi műtakács ritka szép midőn Budapesten a rendbe öltözött; az ün nem a kik legjobban tudják méltányolni a Alajos ; I. karm ester: Langer V iktor; H,
valószínűleg akad néhány „nem alkalmas"
és az ezekért fölvett „kiszabaditási-ár" és kiválóan erős nyári ruhaszövetmintákat nepi fogadalmat 1854. deczember 20 án tette tanügy munkásának érdemeit, — kartársak karmester : Hoffer K ároly ; titkárok : Rebetehát ily módon könnyen kerül az ügynök küldött be a végrehajtó bizottságnak, azon le. Híven odaadóan szolgálta a rendet foly meg is emlékeztek a 30 évig szorgalommal rics Imre és Kiss József; igazgató: R pj^
zsebébe.
értesítéssel, hogy ö ilyen szöveteket küldene tonosan. Vasszorgalommal teljesítette min és kitartással munkálkodó pályatársnőröl. Vincze ; leltárnok : Mihálovics Antal. VáEz eset már ismételve történt meg a kiállításra, de nem rendelkezik annyi denha a kötelességét. A 70 es években Pé A szándéka nélkül is jubilánsnő vasárnap lasztmáuyi tagok lettek : Czury József, EgerBácsmegyében is. Közönségesen oly helyekre pénzzel, hogy nagyobb készletett állíthasson csett főgyógyszerész volt, mely idő alatt — még e nevezetes napon is — mint ren szeghy Kálmán, Eötvös Gusztáv Hegedűs
vetik ki az ügynökök e hálójukat, ahol elő. Minthogy a kiállítási bizottság ily ezé- figyelmes modorával a gyógyszertárnak csak desen, az ismétlő-iskolásokkal végezte kisza Károly, Hillebrand Ferenez, Szelmann Győzd
vagyonos a uép.
lókra nem rendelkezik alappal, Nádosy’ jó nevet, magának pedig nagy számú bará bott dolgát, mikor kartársai közül egy kül Szucsics K ároly (működő ta g o k ); további
Hogy a katonaállitás révén sokan Kálmán, Rátli Mátyás, Littke József, J. tót, tisztelőt szerzett. Később a pozsonyi döttség lép be a tanterembe, öt az intézet Benyovszky Manó, Hegedűs Imre, Dr. Jo.
szereztek magoknak tilto tt uton-módon Engel József és Hoffmann Károly kijelen rondház főnöke lett. Ezen állásában érte őt irodájába hiva. A munkájában meglepett ta liann Béla, Pileh A ntal, V áry Gyula már.
jelentékeny vagyont, még a verebek
tették, hogy a beküldött szövetmintákból 1882 ben azon megtiszteltetés, hogy a Szt.- nitónő a küldöttség hívására az irodába toló tagok).
csiripelik nálunk. Igen szomorú azonban, megrendelést tesznek s megengedik, hogy István koronája alatt levő, istenes Szt. J á  lemenve, ott találja a szigeti külváros iskola
— A „Pécsi takarékpénztár" folyó hó
hogy’ a társadalom nem sújtja rászolgált ezen általuk már előre megfizetett szövete nosról nevezett betegápoló irgalmasrend ta r tanítótestületét, mely őt éljenzéssel fogadta. 4-én ta rto tta meg évi rendes közgyűlését. A
megvetéssel azokat, kiknek vagyona köz két Jauch a pécsi kiállításon bemutathassa. tományi főnökévé választatott, mely biza H o r v á t h Antal igazgatótanitó megem szép számmal egybegyült részvényesek Troli
tudomásúlag ily bűnös eszköz igénybevétele K i á l l í t á s i b e j e l e n t é s e k f o l y t a lom 1884 és 1887 évben ismételten benne lékezve Hakschné harmim-z éves tanítónői Ferenez pápai praelátust választották meg
által gyűlt.
összpontosult. 1884 ben, midőn a rendbe lép működéséről s ez idő a la tt szerzett érdemei közgyűlési elnöknek. A tárgysorozat első
tólagos kimutatása.
A „testi" ok a rohamos elsatnyulásZsolnai/ II ka Pécs, női kézimunka. Gut- tének 35 ik évfordulóját ülte, a nagy óva ről, a testület nevében abbeli óhajának pontját az igazgatósági jelentés képezte,
ban rejlik. Ennek főokai: a természotellenes heil János Kaposvár, kádármunkák. Palme cziók fölé a legmagasabb kitüntetés is já  adott kifejezést, hogy „az isteni gondviselés melyből kiemeljük, miszerint a múlt év
életmód, mely a nyugoti polgáriasodás F. J . Fvecevo, üveggyártmányok. Kreuzer rult : őfölsége a Ferenez Juzsef-rend kereszt őt, a fáradhatatlanul tevékeny tanítónőt, a tiszta nyereménye 77,935 frt 16 kr. volt.
igen káros oldala, és az erősen terjedő József N. Szent Miklós, czipészmunkák, jé t adományozta neki. Sok volna mindazt legpéldásabb s legjobb anyák egyikét, a
mely összegből részvényenkint 180 frt osz
erkölcstelenség.
Drózsa és társa Bpest, vasbutorok. Mayfart elmondani, hogy mint annak főnöke mi min jellem teljes kolleganőt, a nemes honleányt, talékot, összesen 54*000 frtot fizet ki; a
A nyugoti polgáriasodás egészen F. Bécs, borászati eszközök. Hangéi Sarolta dent te tt a rend érdekében, csak azt említ még sok éven tartsa meg mindnyájunk örö
felüg} elő bizottság, igazgatóság,
nnefc
általánossá tette a különféle szeszesitalok Fadd, művirágok. Gombos J . Mohács, ágy jük, hogy az irgalmas rendet teljesen rege mére, a tan ügy díszére és gyermekei javára."
elnöke és a tisztviselők jutaléka 7924 frt
élvezetét, (a tiszta bor rovására) éji-mulat neműek. Bellada Ferenez N. Boly, olajfest nerálta, annak anyagi helyzetét nagyban A hatásos beszéd után — mely a la tt nem
84
kr.
A
„pécsi
takarékpénztár"
most
is
ságokat, stb. Csakhogy a ny’ugoti polgári mények. Szopkó Sándor Késmárk, tejgazd. előmozdította, tekintélyét a külvilággal szem m aradt szem köny nélkül — a pályatársak
asodás gondoskodott arról, miszerint a ter termékek. Ijeyhritz L. Temesvár, villanyos ben fölötte emelte s a mi legjobb, hogy egy szép csokrot és díszes tokban ezüst mint minden évben, oly összeget utalványo
mészetellenes életmód káros következményeit a i készülék. Khon Móricz Kaposvár, láb mint hű magyar ember, az állam hivatalos evökészletet nyújtottak á t a nap emlékére. zott jótékony czélokra, melynek hasonmását
valami módon ellensúlyozza. Ezért alkal beliek. Pállián K atalin Siklós, női kézimun nyelvét, a m agyart az alatta levő 13 rend- A jubilált a meghatottságtól szólni som nem egyham ar találjuk hasonló pénzintézemazza a tornázást és az egészséges sportot. kák. Egyed Illés Karancs, lovak. Politzer házban érvényre ju tta tta . Folyton arra ügyel, tudva könnyek közt mondott pár köszönő tek életében. I tt adjuk az egyes kiutalvaÁmde a kormány nem használja föl ezek Miksa és Gé/.a Nagy Kozár, szárított nö hogy a rend házaiban rend pontosság, tisz szót s csak másnap a pályatársakhoz irt nyozott, öszegek hosszn jegyzékét, melyből
jó hatását az „emberanyag" nemesítésére. vények. Winkle Hugó Orahovicza, madár taság uralkodjék, miért is igen gyakran lá következő levélben fejezte ki köszönetét a meggyőződhetik mindenki ezen egyesület
Lóverseny dijakra sok sok ezer forintot ad kalitka. Hoch Lajos Marczali, mansard ablak, togatja meg azokat. Hogy városunkat meny nemvárt kitüntetésért és megemlékezésért. valódi humánusságáról. Jótékonyczélra ada
évenként: oly versenyekre azonban, melyek Guray Antal és Ákos Puszta Apáthi, pénz- nyíre szépítette, elég egy tekintet, a rend „Szeretve tisztelt kartársaim ! Meglepetésem tott : a helybeli Rudolfinum részéro 200 trt,
nagy’ mérvben hatnának az „emberanyag" gyűjtemény, olajfestmény. Limbacher Samu templomára és bérházára, mely dicséretre és elfogultságom nem engedé, hogy azonnal a kórházi sinlőknek 100 frt, a jótékony
javítására, még sohasem adott egyetlen tű  Lengyel, méhkas méz. bery Vimos, Leibicz, nem szorul ugyanezt tette Pozsonyban is köszönetét mondjak azon kitüntetésért és nőegylet gyermekkertjének 100 frt, a sze
iért sem.
szab. hordócsap. Vidákovics K atalin Pécs, S. midőn a múlt évben a háborús hírek ke szeretetny il vánit ásért, moly Ível engem 30 gény iskolás gyermekek ruházatára 200
Az idei sorozás, melyre a honvédelmi kézi munka. Kerbold Ferenczné Pécs, kézi ringeni kezdtek, mint hű polgára a hazá évi működésem évfordulóján elhalmozni szí frt, iskolai ösztöndíjakra 250 frt, házi sze
miniszter kénytelen volt a túlnyomóan leg munka. Trixler Alajos Pécs, gyümölcs. nak, sietett bejelenteni illetékes helyen, hogy vesek voltak. Igen — 3Ó éve annak, hogy gények részére 100 frt, tűzoltó egyletnek
több kerületben a 4-ik korosztályt is beidéz Szuszics Jánosáé Péc3, gyümölcs. Jónás J á esetleges háború alkalm ára a rend kórházai ezen iskola küszöbét, mint tanítónő átléptem 200 frt főgymn. segélyző egyletnek 50 frt.
tetni. eredménye talán meghozza nekünk nos Pécs, zeneszerzemények. Margulics Miksa készen állanak a sebesült katonák ápolására. s mintifju, gyámoltalan gyermekleány állít főreáliskolai segélyzőegyletnek 50 frt,
azt. hogy a kormány kénytelen lesz nem Bpest, gépszijbör, Szakváry A ranka Főher- Hogy e figyelem, e gondoskodás nem ke tattam a növendékek elé azon czélból, hogy jogakad. segélyzóegyletnek 25 frt, jogászok
csak a lóanyag, hanem az emberanyag czeglak, kézimunka. Szakváry M argit Föher- rülte el az illetékesek elismerését — az bi őket neveljem és oktassam. Hogyan feleltein olvasó körének 25 frt, irgalmas nénikéknek
javítására is törekedni.
czeglak, kézimunka Schottola Ernő Bpest, zonyos H irt adtak erről a királynak is, ki meg ezen feladatomnak ? — nem tudom. De 25 frt, szegényház felszerelési költségeire
frt, egyleti szolgák jutalm azására 200
fedéllemez mintázat, mezögazd. eszközök öt a hét folyamán királyi tanácsosi czim- ha a méhhez hasonlóan csak egy cseppel járul
gépek. Pokomi József Baja, harmonika. mel ajándékozta meg. Nem a kortespoliti tam a népnevelés előmozdításához: úgy frt, vörös kereszt pécsi fiók egyletnek 50
Pécsi kiállítás.
frt,
„Veterán"
betegsegélyző egyletnek 25
Spengler Jóesef Kéménd, borok. özv. Linz- kában szerzetté érdemeit Füzy, hanem
gazdagon meg vagyok jutalmazva fárado
A pécsi kiállítás végrehajtó bizottsága, baner Paulin Pereked, borok.
társadalom terén, nem reklám dobszója mel zásomért és elégtételt kaptam azon sok tö frt, kereskedelmi önk. egyletnek 25 frt, a
Nádosy Kálmán elnöklete alatt, e hó 5-én
Folyt. köv.
let a külvilág előtt, hanem Zárda falai kö visért, melyet e pálya nyújtott. — Én min pécsi kiállítás költségeinek fedezésére 500
ülést tartott, melynek közérdekübb részeiről
zött, hol a csend honol, s igy a valódi ér dég szemem előtt tartottam egy régi ima frt, a siklósi tűzoltó egyletnek 50 frt, a
a következő tudósítást ad ju k :
dem nyert ezúttal elismerést. A kitüntetés, könyvem eme m ondatát: ,,Az ember köteles sárosmegyei ^magyarságot terjesztő közm.
Kiáll'tási titkár jelentése az elnökség
ely Fiizyt érte, kitüntetés az egész irgal- sége annyit tenni, a met nyit bir." Én csak egyletnek 25 frt. a resiczabányai magy,
és kiállítási iroda eddigi tevékenységéről,
masrendre is, hogy oly egyént te tt élére, annyit tettem, a mennyit bírtam s igy csak közm. egyletnek 25 frt a temesvári közm.
elismerő dicsérettel vétetett tudomásul. E
_— Vilmos, a Németbirodalom nagy csá ki számára csak dicsőséget, elismerést sze kötelességemet teljesítettem. Egy tanügyi egyletnek 25 frt, a Mária-Dorothea egy*,
jelentés szerint az eddig beérkezett kiállítási szárja pénteken d. e. 8 és fél órakor jobb rez. Hogy ezt még sokáig tehesse, szivünk szaklapban azonban azt olvastam, hogy : ,,A sületnek 50 frt, összesen 2525 frt, mely
összegek levonása után fönnmaradt 13,485
bejelentések száma 923 s a bejelentések még létre szenderült. Fia Frigyes Vilmos az ér ből melegen óhajtjuk.
kötelesség teljesítése még nem érdem." Ennek
frt 32 krból tartalékalapra 8000 frt forditfolyton érkeznek.
kezett táviratok szerint Berlinbe utazott a
— r Somssich Pál. A magyar közéletet daczára nem vagyok annyira szerény, .hogy tatott, a föntm aradt 5475 frt 32 kr. pedig
A bevételi és kiadási előirányzat és az trón elfoglalására. H ir szerint Frigyes Vil
ezen kitüntetést, melyben engem Önök,
egymásután
gyorsan
érik
a
nagy
veszteségek.
az ez évi nyeremény számlára hozatott át.
építési tervek csak akkor fognak megállapít* mos napjai is megvannak számlálva s igy
Sennyey Pál után Ghyczy Kálmán dőlt ki, szeretett kartársaim részesítenek — mint Ezután titkos szavazás utján újra választa
tatni. ha az eddigi bejelentések alapján kive Európa nagy események küszöbén áll.
s még alig volt időnk elsiratni őket, már is meg nem érdemeltet — visszautasítsam; de to tt a volt 12 igazgatósági ta g és 6 napi
tett térdijjakelsöfelea kiállítók által befizetve
— Az erdem elismerése A hivatalos
nem is vagyok annyira hiú, hogy csakugyan
lesz. a mi iránt a felhívás legközelebb bo- lap a hét folyamán hozta. Őfölsége : Füzy eS y uj ravatal köré gyűjti a nemzetet a állítólagos érdemeimnek tulajdonítsam ezen biztos — A tisztviselőkre nézve igen elő
bánatos kegyelet. Somssich Pál is odatért
csájtatik ki.
Szaniszló, az irgalmaareud tartományi fő immár, a honnan nincs többé visszatérés, kitüntetést, — hanem elfogadom mint a nagy nyös és humánus nyugdíj szabályzat ter
Titkár által bemutatott nagy’ kiállítási nökét k i r á l y i t a n á c s o s s á nevezte
rabeesülés és kartársi
őszinte szeretet jesztetett a közgyűlés elé, mit is ez egy
csarnok terve helyeseltetett s az építkezés ki. A mily örömmel vettük a hirt, ép < j Nemes metszésű komoly arczát nem fogjuk
nyilvánulását s mint ilyen mondhatatlanul hangúlag elfogadott. A nyugdíjalap jelenleg
elvállalására a pályázati felhívás legközelebb örömmr-1 regisztráljuk azt, miután Füzyoly | látni töbl>é s nem halljuk többé férfias sza98,793 frt 80 kr. A gyűlés végén Aidinger
- a váf m ellet úgy áthatott a meggyőződés boldogít. E nagy napot azon keveseknek
kozöltetni fog a helybeli építő vállalkozókkal, mi emberünk
^
■ azért, mert ő melege. &eki is, mint Ghyczynek, fegkivá- helyezem legfölé, melyek az életem naptá János kir. tanácsos, polgármester indítvá
...
, Egyrészt
felvétetvén a kiállítási védnökség kérdése, ■
os~zu í eig vo t a pécsi rendház tagja, más-;lóbb tulajdonsága az volt, hogy soha sem rában veressel vannak megírva. — Nem bírok nyozta, miszerint egy vezérigazgatói állás
kimondatott, hogy a végrehajtó bizottság részt azért, miután most is, mint a rend or
szerveztessék. Az indítványt a közgyűlés
miféle önző, kicsinyes érdek nem vezette az ékesszólás tehetségével s igy nem is va elvben elfogadta s utasította az igazgatóez ügyben a több oldalról szerzendö infor- szágos főnöke igen gyakran keresi föl
gyok
képes
Önöknek
tisztelt
kartársaim
semmi
cselekedetét,
hanem
mindenkor
a
benső
niatiók beérkezése után fog csak határozni. rosunkat. Kedves modorával,
ságot,, miszerint a jövő közgyűlésnek érdem
, |
,.-----r;.’ T ' rokonszenves meggyőződés s az az igazi óhajtás, hogy a hálámat kellőképen kifejezni. Fogadják
A kiállítás tartam a a la tt naponként 45.11. 4 . ével
ti
toliepésével azon
azon tisztelőinek
és barátainak közügynek tegyen szolgálatot. Nyilvános őszinte szivemből jövő forró köszönetemet t leges javaslatot terjesszen elő.
megjelenő kiállítási hivatalos közlöny szer számát,
i k régebbi ittléte alkalmából
cső szereplése ötven éven keresztül húzódik,
megémlékezésért s a szép ajándékért, mely~ 7 Jótékonyczólu zene- és énekelőadás.
kesztői és kiadói joga, a végrehajtó -bizott
tQ Ír köréje,
l/nnaiA csak
,,an 1. nagyobbitotta
____11- , . . mos- e .uusaz
..
, .. | PorJc>wiltak
hosszú szereplésnek nincs egyetlen moz- lyel engem meglepni szíveskedtek s legyenek A pécsi főgimnáziumi ifjúság dalköre a vá
ság által Aidinger J. meleg
me?6y('zó(lve, hogy soha de soha sem fogok rosi zenei.-kóla és a W erner leánynevelö in
Feiler Mihály,“ V árady Ferenez,“ H a k ^ h É ^ezen
“ÍS “
bín . “Sokszor
“ “ nem abbanÍ Mazm l^irányban
4™yat-küzdött,
V*tn*' megszűnni szivemnek legjobb részével Önö tézet énekkarának közreműködésével f. évi
Bajos és Lenkey Lajos pécsi hirlapszerke»ztő j tea/.i •
*, '.
t nagygyá, hanem magában a rend- melyet mi helyesnek vallunk, de soha a kön s iskolámon csiiggeni" ! H a k s c h n é márczius 11 én a Hattyuteremben zene- és
uraknak adatott át.
I ben
Modora, “ “™ tsége, bánásmódja, ta -1 gyanúnak még árnyéka sem tért hozzá, hogy 1858. márczius 4 én lépett a szigeti külvá énekeloadást rendez, a következő műsorral:
Az elnökség előterjesztése folytán k i-lp in tata által megértveT rénStár^T az | cselekvéseiben nem a legtisztább inditóokok rosi újonnan épült iskolába mint kézimunka 1. „Nászinduló" a „Szent-Iván éji álunk
mondatott, hogy tekintettel a phyloxerának | egyes házfőnökök
arra a polczra emel- vezérlik.
tanítónő, majd 1863 bán mint rendes osz- ból Mendelssohntól. Előadják a zeneiskola
tályanitónö neveztetett ki. 1876 bán tanítónői növendékei. 2. Népdal. Énekli a gimnáziumi
s különösen kézimunkatitnitónöi érdemeinek ifjúság dalköre. 3. Repülj fecském, magyar
meS egy egy csudát, csakhogy a szegény
A harmadik levelet is fogja
mesés nagy árakon. És e gyűrűk hatalmas elismeréséül az iskolaszék kitüntető okmány ábránd Reményitől, hegedű-szóló zongorakilány párta alá jusson.
S a haragos vad szélvészbe dobja:
varázserejével az illető tulajdonos valóban nyal és tiszteletdíjjal jutalm azta meg az sérettel, Caflich Jenő és Vész Albert. 4. SteSzél! ne vidd el kis levélkém innét,
Vannak csalhatatlan szerek, melyek a
Inkább vidd el a lányka eszét!
olyan dolgokat vihetett véghez, minőket jó ügybuzgó tanítónőt. — Áz Isten sokáig él fani bölcsődal, Jungm ann Alberttól. Előad
hűtlen kedvest, vagy házasfélt ismét vissza
zan észszel alig lehetett felfogni. Voltak tesse!
terelik a házi tűzhelyhez. Vagy akként hasz
ják a zeneiskola növendékei. 5. Trió, zon
Az utolsót elrejti az ágyba
esetek, ,)'ogy eSy pS y városban több ifjú lön
Fehér, puha vánkosnak alája:
nálják a babonát, hogy a veszedelmes ver
— Nemzeti ünnepély. A „Pécsi kérész gorára, harmoniuinra és hegedűre, Reinhard
a gyűrű hatása ala tt ugyan egy leány vagy tény polgári társalgó kör,, márczius 15-ikét Auguszftól (28. sz.) Előadják Vész Albert,
Ne
heverj
itt
levél,
kis
levélke,
senytársat megrontsák, vagy pedig hatnak
Szép lány öten inkább hadd legyél t e !
asszonyba fülig szerelmes, s a legmeghittebb a jelen évben is megünnepli. Ezen czélból
egyenesen a bűnös hűtlenre. Vannak esetek,
Mai éttér László és G irardi Rezső. 6. Madár
barátok egymást gyilkolták le csupa félté a kör tagjai nevezett nap reggeli 1/i9 órakor
mikor az itju nem akarja viszont szeretni a
Rövid idő múlt el csak azóta,
a szelencze bokorban, Pap Vilmostól. Fu
kenységből. Dervintan, a hires Hadzsi Fus- a közhelviségben (Teréz utcza, Weindorfer
S' halk koezogás hallik az ajtóba
hányt, ki pedig hozzá vonzódik, vagy meg
vola-szóló
zongorakisérettef, előadja Tichi Fesuf Bég Begorovics leánya, kit szépségéért féle vendéglő) összegyűlnek, hogy onnét tes
Iván húga zörgeti a házat:
fordítva. Ilyenkor segít a szerelmi varázs a kurencz. 7. Nászkar. „Lohengrin" czimü dal
Nyisd ki, nyisd ki elégek utánad!
Gülbedeninek neveztek, a mi annyit jelent tületileg elmenve, aFerencziek templomában
ruzslás. Ha nem használnak az egyszerű házi
Stoján hallgat egy szót sem felelve
hogy rózsatestü. egyszer egy ifjút nézett a 9 órakor tartandó isteni tiszteleten részt műből, W agnertől. Előadja a W erner inté
szerek erősebbeket vesznek igénybe esetleg
Pedig szinte ujong ifjú lelke.
gyűrűn keresztül hosszan, de a szerencsétlen vegyenek. Este a körhelyiségben bankett ta r zet énekkara. 8. Hangverseny-változatok, he
a javas asszony segítségével. Számos nép
S szól a lány: nem hallod, hogy esengemV
itju épen atyjával volt együtt, é9 igy a tátik, melyre kéretnek úgy a t. tagurak, gedű szoló zongorakisérettel. Beriot KrisztinNyisd ki, nyisd ki, elvisz a viz engem!
dal, románcz és ballada szól ilyen eszközről.
6^er
9. Volapük-hymnus,
Nyisd ki, nyisd ki az isten névé! en I
leány egyszerre mind a kettőt nézte a varázs mint hason szellemű s elvű jó barátaik — cs^ li
Egyet egyúttal ismertetek, mely arról szól,
Elvisz a szél. el is jött már értem!
gyűrűn keresztül. E végzetes perez óta a a napot emelendő — minél nagyobb szám- Sehleier J . M., a világnyelv feltalálójától.
hogy egy ifjú miként babonáz meg egy
Felugrik most a szerelmes tóján,
Énekli
a
gimnáziumi
ifjúság
dalköre. 10.
fiú apjával mindig czivódott, mig végre a ban megjelenni szíveskedjenek. Szives tudo
kaczér leányt, kit ő szeret, s ez érzelméről
Hatalmast ráz bükfa ajtaján,
fiú látván, hogy szerelmének vén atyja áll másukra hozatik mind azon résztvenni Czigányélet, vegyes kar zenekísérettel, SchuhA lány fehér kezét megragadja,
bizonyságot tesz nyilvános társas játék al
manntól. Előadják a gimnáziumi ifjúság dal
S( beviszi a nyájas fehér lakba.
útjában, hisz ő is az ö imádott Gülhedenit
kalmával, de a leány makacskodik. A dal
E varázsszer hatott. A leány bűnhődik szereti, — egy őszi reggelen, midőn hajnali akaró t. polgároknak, a kik a kör tagjai körelés a zeneiskola növendékei. 11. Rákóigy ad ja elő ez esetet :
által
ajánlt
ttak,
vagy
ajánltatni
fognak,
czy
induló. Előadják a zeneiskola növendékei.
a mennyiben maga szalad az ifjú után, kit imahoz sietett, a dzsámié közelében levő te 
Ifjj Stoján szeretett egy leányt
az mint tanuk előtt megalázott s szerel l j 6^ sarkán, a fiú megölte saját édes atyját. hogy magukat Weindorfer Fülöp vendéglős A tiszta jövedelem 1/í része a főgimnáziumi if
S bn szerelmi vallomása gyanánt
urnái
előjegyeztetik.
Birsalmát meg almát dob leltje.
júság segély egyletére »/» része a városi sze
mére nem méltatott. Az ifjú elérte czélját E rémhír hallatára nagy mozgalom támadt
De a szép lány nagy haragtól égve
— templomi ének. V asárnap (holnap) gényház építési alapjára, »/» része pedig a
s végű. boldog házaspár lesz belőlük.
A birsalmát magától taszítja
?»LLPp 8,Z~országban’ 8 bo&y
islentelenség a polgári leányiskola kath. növendékei a zeneiskola részere beszerzendő hangszerekre
Ilyen erőszakolt szerelemről Boszniában többé elő ne fordulhasson a mudirokat meg
A szép almát lábaihoz hajítja.
Latta Utóján az almát gurulva
hallottam egy rém historiát; mely méltó hodzsikat bízták meg, hogy a hol csak meg belvárosi templomban a 10 órai mise ala tt fog fordittatni. Az előadásokat az intézetek
S a másikat hideg vízbe hullva.
tanítói : Czury József, Hoffer Károly és
tárg y át szolgáltatna valami hatásos orvos- tudják, hogy e vagy ama család ily varázs énekelnek.
S a mint nézte elszorult a keble
tragédiához. Kisziljak közelében, a hol Omez gyűrű birtokában van, azt attól elvegyék
—- A pécsi dalárda f. hó 3 áu ta rtá évi Lőhr Vilmos fogják vezetni. H elyárak : Ülő
Komor búvá változott a jó kedve.
hely 1 frt. Állóhely 60 kr. D eákjegy 30kr.
pasa
fenyvesei
a
Bosna
felé
kanyarodnak,
egy
rendes
közgyűlését.
Dalárdánk
ezen
évvel
Mint a nvil oly hirtelen felpattan
és ahzsamiában az egész község jelenlétében
dombocska tetején vastag czölöpökre épített semmisítsék meg. És ez a dolog annál saj- fennállásának 27. évébe lépett. Az évi je ■A Jegyek \a le n tin K. fia könyvkereskedéHófehér házába fut legottan,
Papírt, tollat ragad hamarjában
konakjában élt egy öreg asszony, kinek nálatosabb és megszomoritóbb, mert szórul lentée, mely a lefolyt év küzdelmeit tá rta séhen válthatók előre s a i előadás napján
Iván hngát hogy megbabonázza.
olyan gyűrűi voltak, melyek huszonöt évvel szóra így történt meg a mind azt elmond- tol. helyeslöleg vétetett tudomásul. A pénz délután 3 órától a pénztárnál. Kezdete délezelőtt nagy^ varázserővel bírtak. H a asz tam. Pedig tudnunk kell, hogy a bosnyákok tárnok jelentéséből kitűnt, hogy a lefolyt után pont 4 órakor.
lm négy varázs levelet ír neki.
Egyet megír és a tűzbe teszi:
szony vagy leány e gyűrűn keresztül ifjút, egyéb iránt józan, eszes és komoly emberek, évben az összes bevétel, bele számítva a
.. ~ Wiltné hangversenye. Hétfőn ta r
El ne égj levélke, kis levélke,
térht vagy aggot hosszában megnézett, ngy de a babonaság és szerelmi varázs dolgában - d t évi 213 frt kr. maradékot is 1780 frt
totta meg hirdetett hangversenyét W i l t
Lány-sziv inkább értem hadd égjél tel
rögtön halálosan szerelmes lett az illetőbe
9í> kr. volt, melyből a jelen évre készpénz Maria a világhírű énekesnő. A „H attyú’*
volt Ilyen gyűrűje az öreg asszonynak vagy az^rthetetlenaégig.82 *
ben 108 frt 73 kr. vitetett át. Az egyesü nagy terme aligha lá tott hangverseny al
Megírja a második levelet
^
Vízbe dobja , s igy szól a felett:
hnsz. Messze földről jöttek hozzá ilyen va
let áll 177 pártoló és 34 működő tagból. A kalmából még ennyi közönséget, legalább
V í z ! ne v id d e l kis levélkém innét,
rázs gyűrűt vásárolni; de ő csak híres csa
leitárnok jelentéséből kitűnik, hogy ezen év ez utóbbi 8- 10 évben nem; annak minden
Vedd el inkább a leányka eazét!
ládok sarjának adta el azokat még pedig
ben is szép számmal lettek müvek 'be8ze-1 zuga megtelt ének és zeneművészet iránt
rezve. A le ltá r mostani állapota 983 müda-| é rd e k lő k k é M e r t 'V i l k S K S Í T m u S
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mondva csinált művésznő produkálta magát, onnét különvonattal Nápolyba, azután 3 köztük létezett tartózkodó viszonyból pedig
hanem egy valódi, kit a budapesti, a bécsi napi időzés után visszautazas Budapestre. legbensöbb életközösség, vagyis házasság
stl>. operák mindenkor szívesen vallanak — A kiadandó meuettértijegyek árai lesz, melynek fogalmából és rendeltetéséből
vendégjüknek. A művésznőknél rendesen Budapestről Rómába és vissza, a római 5 már egyenesen ki van zárva az, a mit a
sokat nyom a latban az is, hogy nők, há napi tartózkodásra kiterjedő teljes ellátás leánynál női erénynek neveztünk. Úgy lát
jaikkal majdnem a legtöbb felejteti művé es elszállásolás költségeivel együtt I oszt. szik tehát, hogy a féltett kincset a házasszetéuek némi fogyatkozásait. Ez itt is el 140 írt. 11. oszt. 110 írt. — Romából Ná ságralépés elenyészted, — de az csak lát
esik, mert Wiltné egy kövér, nagy nö, polyba és vissza az ottani 3 napra terjedő szat, mely a női erény valódi lényegé
s leplezetlenül áll előttünk, a művésznő, ellátás és elszállásolás költségeivel együtt, nek félreismeréséből származik. A valóság
ki hangjának erejével éneke szépségével, 1 oszt. 45 írt. II oszt 38 írt. A kiadandó az, hogy ezen erény a férjes nőben mintegy
előadásának finomságával elragadja a hall menettérti jegyek érvényesssége 45 napra uj életre kel, s a házasság voltaképen azon
gatót. A hatás, melyet élért, nagy volt; a terjed ki, melyen belül a visszautazás bár szentély, a hol az letéteményeztetik és biz
megállapított műsor szerint fokozódott az. mely személyszállító vonattal, tehát gyors tos menedékhelyet talál. A valódi házasság
A „Con Juan** tetszett, „Ernám " nagy vonattal is történhetik. Visszautazás alkal ban ép oly ziizies lelkületű és tiszta go dőláriája elragadta a közönséget, de betetőzte mával az utazás az olasz vasút vonalán kozásu marad a nö, mint a minő házassága kettőt „Hunyady László". Viharos taps 3-szor, és a déli vasút vonalán 2-szer félbe raiépés előtt volt, — s a ki e tekintetben
sál adott a közönség nagy tetszésének kife szakítható. — A vidéki résztvevők számára gyökeresen megváltozik, kinek lelkében az
jezést minden darab után. A művésznő,
különvonathoz való csatlakozás végett eszményi tisztaságot, mely a hajadont éke
hosszú selyem szailaggal ellátott nagy babér 1Budapestig és vissza 60%-al mérsékelt me siti, a házassági hűség eszményi kultusza
koszorúval tüutettetett ki. A zongora kisé-! nettérti jegyek lógnak kiadatni. — Elöje_,y- nem váltja l e l : abban a női erény már vívó
retet hozzá szívességből P r e u s Adolf te l-1zések a budapesti valamint a vidéki városi dik, s nem képes ellenállni a démonnak,
jesitette. Az ének szamok között B a 1d a u f menetjegy' irodákban elfogadtatnak, hol né- mely azt a legelső kínálkozó alkalommal
Anna zongorázott (Rnbinstein : Tarantella. | hánynap múlva részletes programmok is megfojtja. Ez a démon a csábító, — az
Godard: Mozart, Beethoven: Cismul Sonata) lesznek kaphatók.
áldozat pedig, kiből a női erény ily módon
szép sikerrel. A nagy taps és egy viráglant
kipusztul: a hűtlen nö.
volt érte az elismerés. A közönség a művé
Azonban most látom, hogy erény ös
szi estről íenkölt hangulatban távozott.
vényén hová jutottunk, — a szűzies tiszta
— Iskola egy. Az iskolaszék szombati
A gyakorlati kereskedelmi tudományok 33. füze ságú leányzótól — a hűtlen nőhöz, — az
ülésén tárgyalták a létesítendő belvárosi tének első ivén bet'ejezesehez közeledik a kettős olasz ártatlanságtól — a bűnhöz. De ez nem az
leányiskola kérdését. Hosszas vita után el könyvvitel gyakorlati része. A második év folytatásai én hibám, hanem a logikáé, mely azt köve
a nemrég megindult „kereskedelem i>me jog és telte, hogy miután a női erény életfeltéte
vileg elfogadtatott s az ügy tanulmányozá hozza
szokások- czimii miinek, míg többi ivén kereskedelmi
sára bizottság küldetett ki.
és pénzagyi szemle, (sorsolási értesítő, kisorsolt sors leit megismertük: annak kimúlásáról is
— Kornázi kimutatás. Erreth Lajos jegyek. merlegbiralatok) kereskedelmi és pénzintézet* számol adjak. E végből ugyan nem kellett
stb. rovatok találhatók. ; - A jeles volna a hűtlen asszonyig elfáradnunk, mert
orvostudor és a városi kórház igazgatója a szaktanfolyam
folyóirat Zachár Gyula tanár szerkesztésében Budapest a női ereny sokszor a hajadonban is gyászba
napokban adta ki a vezetése a la tt álló ten (Albrecht ut* 8. szám a) jelen meg.
botul, mint ezt a bukott angyalok példája
városi kórháznak 1887-ik évről szóló kimu
Ga.-'ay János .'-ze* munkáiból megjelent és szer
tatását. E szerint a kórházba 1887. évben kesztőségünkhöz beküldetett a 15— 18. fűzet A 15-ik bizonyítja, — ámde ezúttal éppen a hűtlen
fölvétetett 1342 férfi és 713 nő — összesen füzetben van a Il ik kötetnek tartalomjegyzéke. E gy nővel kiv.inunk megismerkedni és igy ennek
2055 beteg: ide számítva az előző évről szersmind kezdeK: veszi a Ill-ik kötet mely elbeszélő viszonyát kellett a női erénynyel szemben
ilteinéuyeket fog!al magában, Árpád, Szt. László stb.
visszamaradt 133 beteget, ápoltatott a múlt kKiadja
Mehuer Vilmos Budapesten. Egy tűzetnek ára feltüntetnem.De váljon illendő és helyes-e
év folyam ala tt 1420 térti és 762 nő — 35 kr. — A műhöz díszes bekötési táblák kaphatók a hűtlen asszonnyal, ki a bűnös és megve
tett nők közé tartozik, szorosabb ismeret
összesen 2188 beteg. Ezek közül gyógyult piros, kék és barna színben 90 krjával.
1655, javult 172, gyógyulatlanul távozott
A „Magyar háziasszony" VII. évfolyam 10. sz. ségre lépni ? Azt hiszem, bátran megtehet
Tartalma:
Főlap:
Miben
áll
a
takarékosság?
—
A
jük ; mert ha való az. hogy a nő boldogsá
33, meghalt 186, további ápolásban maradt
kert ékről — E -y kis csevegés a t (teáról. —
142. A beteglétszám az előző évihez hason gyermek
Orvosi tanácsadó. - Nők munkaköre — Konyhászrt. gának alapja a női erény, s ha igaz. hogy
lítva 324 el nagyobb. A meghaltak közül Heti étlap. Hogyan főzzünk, süssünk? stb. — II. a hűtlen asszonynál éppen ez hiányzik ugy
haldokló állapotban fölvétetett 23. Ez utób .Munka után." Budapesti élet. stb. — Irodalom. az ily asszony nemesak bűnös, hanem bol
biakat, miután már gyógy keze lésben nem Második szerelem. RegétiyPrciu Józseftől (Folyt.) III. | dogtalan is. Már pedig boldogtalanokat fel
Regénymelléklet. .A s z ív titkaiból." Regény. Lanka Gusz- I
részesülhettek — nem számítva,
gyó távtól.
II. r. Előfizetési á r : egész évre 6 frt, — félévre keresni és vigasztalni, s ha még lehetséges
gurult a kezelt férfiak 76.7 ®0 a. a kezelt 3 frt, — negyedévre 1 frt 50 kr, — Kiadóhivatal, Buda- — a boldogság útjára visszavezérelni fele
baráti kötelesség, — s ennek csak az által
nők 75.8° 0-a (átlag 76.44); jav u lt a kezelt pesten, nagykorona-n. 20. sz.
tehetünk eleget, ha a hűtlen nő leikébe
férfiak 8.14° 0 a, a kezelt nők 7.56° 0-a, |
(átlag 7.941; gyógyulatlanul távozott a j
mélyebben bepillantunk, s hűtlenségének
egyéni és társadalm i okait, valamint követ
kezelt ié:fiak 1.48" 0-a. a kezelt nők 1.57° 0 a, j
kezményeit kifürkészszük.
(átlag 1.52) és meghalt a kezelt férfiak j
A hűtlen nő.
(Folyt, köv.)
7.57° °-a. a kezelt nők 7.70° 0-a, (átlag 7.62 : |
Irta Dr. ILLÉS KÁROLY,
nem számítva a meghaltaknál a kórál la-J
A férfi sorsa
nö, :
potuk utolsó szakában fölvett 44 tiidőgiimő gának alapja pedig
a női erény.
G a b o n a -á rje g y z é k
korost és 14 aggkórost a halálozási száza

Irodalom.

Csarnok.

lék férfiaknál 5.51, nőknél 6.14, átlag 5.91. szór tisztelettel kalapot emelünk előtte,
Az egyes kórfajokat tekintve az összes
ápoltak közt: belgyógyászatilag kezelt 649
férfi. 289 n ő ; sebészeti lég k. 482 férfi. 144
nő; szemészetileg k. 47 férfi, 8 nö; nógyó-£| emlegetni szabad, de közelebbről megérin
gyászatilag k. 74 nő; bujakóros 248 félti teni tilos, Pedig nem volna érdektelen meg
és 247 nő. Vallás szerint volt az ápoltak tudnunk, hogy mi lappang ezen — minden
közt: rom. kath. 1892, reform. 140, evang. ki által ismert és mégis rejtélyesnek 1" ’
52. gör. kel. 16, izra<4. 87. mohamedán 1. — elnevezés alatt.
Családi állapot szerint nős volt 295, özv.
Az erény annyiféle lehet. 8 mennyi
férfi 158. nőtlen 973, férjes 182, özv. nő az erkölcsi kötelesség, vagy jellembe vág'*
100. hajadon 480. Illetőség szerint pécsi jó tulajdonság, s ezek között több olyan
volt 272, baranyamegyei 661, utánuk jön létezik, a mely kiválóan a női nem sajátját,
Somogy megye (318). aztán. Tolna-. Bács képezi, — igy pl. a szelídség, a gyön
Bodrogh-. Fehér-. Zala-megyék nagyobb gédség. a háziasság stb., — mig mások
summákkal: a főváros. A usztria egyes mint pl. a bátorság és erélyesség, inkább
részei, azonkívül Franczia-, Olasz-. O roszt férfi nem tulajdonai közé tartozak. E szerint
Porosz-, Szász- és Törökország egy két az utóbbiakat tán férfi, mig amazokat női
beteggel. Foglalkozásra nézve majdnem az erényeknek lehetne neveznünk. Ámde ez
összes elképzelhető ipar és munkanem kép sem szokásos, sem helyes nem volna: mert
viselve volt.
hiszen ugyanazon tulajdonságok, melyek
— A pécsi nöegylet évi rendes közgyü kiválóan a nőt diszitik, a férfiassággal is
lése 1888. évi márczius hó 18-án, délután 3 összeférnek, sőt gyakran éppen a bátor férfi
órakor fog az egyleti helyiség nagy term é egyszersmind a leggyöngédebb ember is, —
ben megtartatni. A közgyűlés tárgyai : 1. V á  másfelől pedig a legszelídebb nő is kiváló
lasztmányi jelentés s pénztári kim utatás az erélylyel teljesítheti kötelességét, a nélkül
elmnlt 1887. évről. 2. A számadások fölül- hogy ez által nőiségéböl valamit veszítene.
vizsgálatára 3 tag ú bizottság kiküldése. 3. H a tehát létezik oly erény, melyre a „női
Az 1888. évi költségvetés megállapítása. 4. jelző, mint kizárólagos megjelölés, rá illik :
A netán benyújtandó folyamodványok s te  ugy az csak a női nem valamely kivételes
endő indítványok feletti határozat-hozatal. erénye lehet, melynek gyakorlására a férfi
— A pécsi keresk. ifjúság önképző és vagy egyáltalában nem képes, vagy legalább
betegsegélyző egyesülete vasárnap ta rto tta — npm hajlandó. A köztudat bizonyítja,
meg évi rendes közgyűlését, melyen a tisz hogy ilyen erény valóban létezik, — de a
tikar és a választmány következőleg alakult mig a többi erények mindpgyikét megszok
meg: Elnök csepregi Schapringer Gusztáv, ták nevezni a maga nevén, s pl. arról a
alelnök ifj. Krausze Ignátz. jegyző Fürst nőről, a ki szeieti házi tűzhelyét, nem azt
Gyula, aljegyzők : H erzer Mór é9 W ollner szokták mondani, hogy erényes, hanem
Fülöp, Pénztárnok : Láng Jakab. Könyv nyíltan kimondják, hogy házias : addig ezt
tárnok : Wollmann Ignácz. Választmányi ta a kivételes erényt nem nevezik meg egye
gok : jánosi Engel Gyula. Grünbaum An nesen, hanem óvatosan elrejtik egy általa
tal, Klein Jakab, K rausz Mór, Pár.! Gábor, nos elnevezés alá, mely esetleg mást is
Reinfeld Ödön. Piichta Forencz. ÁVallerstein jelenthetne, mint a mit jelent. S éppen ezért
Ede. Választmányi póttagok : Fleisehmam nehéz azt közelebbről meghatározni, — ha
Ferencz, Sc-bön Zsigmond. Számvisgálók : Ki pedig mégis leakarjuk győzni e nehézséget:
rály Ármin. Weisz Béla.
ugy körülíráshoz kell folyamodnunk, s ennek
— A siklósi ellenzéki kör. a siklósi segélyével pl. azt mondhatjuk, hogy a női
polgári dalárda és olvasó kör közreműködé erény a nő erkölcsi egyéniségének öltözéke,
sével f. évi márczius 16-án este a siklósi mely pánczél gyanánt, miként a váll fűző
nagyvendéglőben
levő ellenzéki . kör helyisé_
. a
test idomaihoz, szorosan odasimul a nö
gében ünnepélyt rendez a dicső em lékű; erkölcsi énjéhez, s azt minden kártékony
1848. márczius 15-ének 40 éves évfordulója ; behatás ellen, a tettleges merénylettől s a
megünneplésére, melyre a tisztelt közönséget j rágalom pusztító sz. létől egyitánt megóvja,
tisztelettel meghívja a rendezőség. Műsor: [
Az első nehézségen tehát túlértünk
1. „Szózat", énekli a polgári dalárda. 2. volna, de most már előáll egy
egy második.
Elnöki megnyitó beszéd. 3. Ne sírj! ne sírj melyet azon körülmény idéz elő, hogy a
Kosuth Lajos népdal, énekli a poi. dalárda. női erény egészen más jelentőséggel bir a
4. „Talpra magyar" szavalja N agy Gyula. leánynál, mint. a férjes nőnél. I tt tehát
5. A „Nemzeti zászló" énekli a polgári da meg kellene oldanunk ezt a különbséget, —
lárda. 6. „H azáról" szavalja Baka Dániel. e tekintetben azonban engedjük át a szót
7. „Hazánk” énekli a polgári dalárda. 8. a költőnek, ki egy fiatal leányhoz egyebek
„Elbo'yongok" szavalja Kozma József. 9. közt ezen szavakat intézte:
„Mi benned egy magas eszmenynyé olvadva
„Ho. fidal“ énekli a polgári dalárda. 10.
A nő erény bűvös nevezetét kapta,
„1848. Márczius 15.“ szavalja Baka Sándor.
Ezt. óh dicső lény te, ti ónod e véd pajzsát,
11. „Népdal* énekli a polgári dalárda. 12.
Csak az örök hűség esküjének add át.“
„Szózat a magyarhoz" szavalja Kozma Sán
A ki e tanács szerint él, s a kiről
dor. 13. „Népdal" énekli a polgári dalárda elmondhatjuk a költővel:
14. „Előre" szavalja Köröm Mihály. 15.
„Homloka szűz boltján semmi árny sem fiit még
Pártelnöki zárbeszéd. 16. „Hymnus" énekli
Csókkal ott szomjukat angyalok is hütnék!" —
a polgári dalárda. Az ünnepély kezdete — az a leány teljes birtokában van a női
erénynek. De mi lesz e talizmánból akkor,
pont fél 8 órakor este.
— Húsvéti kirándulás. A húsvéti ün midőn a hajadon átadja azt egy férfinak,
nepek alkalmával márczius hó 29 én a bpesti ki neki az oltár előtt örök hűséget esküszik ?
városi menetjegy, iroda által társas kirán Hisz ekkor a helyzet egészen megváltozik
dulás rendeztetik külön vonattal Bpestről.- s a leányból asszony, az udvarlóból férj, a
Székes-Fehérvár,
Nagy Kanizsa,
Pragerhof,
. ..,h
n
w
’
-C,,
°
,,
*) Volt pécsi kar. Bevesz s később előnyösen isCarmons, Mestre, Boi^ena, Florenczen á t mert
ki jelen}eg a •
—
-Rómába. — Tartózkodás Romában 5 napig, | lapunknak eme érdekes csikket.

Pécs sz. k. városában 1888. évi márcz 3 án
ta rto tt hetivásárról.
) őszi ................. . 100 kg. 7.20
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XV-dik évi rendes közgyűlését
tartja, melyre a tisztelt czimü részvényesek, hivatkozással az alapszabályok 14-ik §-ra*)
tisztelettel meghivatnak.

A közgyűlés

6.10

Az igazgatóság
*) 14. § A közgyűlésen szavazattal csak azon részvényesek bírnak, kiknek részvényei az intézet
részvénykönyvében 8 nappal a közgyűlés megtartása előtt neveikre Írattak és kik részvényeiket a közgyűlés
napja előtt az intézetnél letették.

Mérleg 1887. évi deczember 31-én.

VAGYON.

TEHER.

Pénztár számla
Váltó számla
Elölegezési számla
Ingatlanokra! kölcsön számla
Értékpapír számla
Jogi költség számla
Folyó számla hitelezők
Felszerelvények 10% leírás után

6762.36
294229.98
6297.95
3600 —
3949.17
470.09
7715.21
854.35

Részvénytőke számla
Betétek számlája
Takarékegyleti számla 1882
Takarékegyleti számla 1883
Takarékegyleti számla 1884
Takarékegyleti számla 1885
j Takarékegvleli számla 1886
Takarékegyleti számla 1887
Viszleszámitolási számla
Tartalékalap számla
Tartalékalap értékpapír számla
lis z ti óradék számla
! Részvény osztalék számla
Folyó számla hitelezők
Átmeneti kamatok számla
Nyeremény

\

323879.11

Pécs, 1887. deczember 31 én.
l’eitler Imre,
Kogler Sándor,
pénztárnok.

60000.—
200958.20
I l i i 43
2251.40
1921.31
4721.53
4630.30
2224.81
37706.83
4133.05
1021.40
1727.77
64 —
5245.86
1295.45
4865.71
323879.11

Hnilifschka Henrik,

igazgató.

könyvelő.

A fenn kitett vagyon- és nyereménytételeket a tüzetesen átvizsgált fő- és egyébb
üzleti könyvekkel megegyezőnek találtuk.
Pécs, 1888. máiczius hó 5-én.
A felügyelő-bizottság:
Klein Jakab.
Mihálffy Lajos.
Skoff Ferencz.

TARTOZIK.

Nyeremény- és veszteség-számla 1887.
KÖVETEL.

Költség-számla

Kamatok.

Tiszti és szolgai fizetése*
Általános költség
Postadij
Adó állami
10®/« betéti °/0 után

Leszámitolási
Elölegezési
Ingatlan eladásnál nyeremény
Egyébb kamatok és illetékek

Kamatok
Tőkésített és kifizetett betéti
Tőkésített takarék-egyleti
Általános kamat és illeték

Felszerelvényeknél 10%
Nyeremény
. 20618.29

Pécs, 1887. deczember 31-én.
Peitler Imre.
Kogler Sándor,
igazgató.

Hnilifschka Henrik,
könyvelő.

A fenn kitett vagyon- és nyereménytételeket a tüzetesen átvizsgált fo- é9 egyébb
5.80 üzleti könyvekkel megegyezőnek találtuk.
Pécs, 1888. márczius hó 5 én.
A felügyelő bizottság:
Klein Jakab.
Mikálffy Lajos.
Skoff Ferencz.
6.20
3x43. sz.
1888.
r
2.90
2.00
1.80

) alom . . . .

tárgyai:

a) az igazgatóság jelentése; b) a felügyelő-bizottság jelentése; c) az 1887. évi mérleg
megállapítása és a nyeremény felosztása; d) 10 igazgatósági és 4 felügyelő-bizottsági
fag megválasztása; e) az 1888. évi költségvetés raegállapitása; f) a közgyűlési jegyző
könyv hitelesítésére 3 tag megválasztása; g) netán bejelentett indítványok tárgyalása.

pénztárnok.

H a j d i n a : ..............................
S z é n a:

1888 márczius hó 25-én délelőtti 10 órakor
saját helyiségében (Király-utcza 27. számú házban)

6.30

■ • . •

) őszi . . . .
) tavaszi . . .
) Uj . . . . . ...............

Z ab!

A pécsi e g y e sü lt k ü lv á ro s i ta k a r é k p é n z tá r

Arlejtési hirdetmény.

F E E E 1 T C Z ,

Pécs szab. kir. város tek. tanácsának fenti szám alatt kelt határozata
alapján ezennel közhírré teszem, miként Pécs szab. kir. város közönsége és a
VÁRADY FERENCZ magas cs. kir. katonai kincstár között kötött és a nagymélt. m. kir. Belügymi
nisztériumnál 1887. évi 71355/IV. a. sz. alatt jóváhagyott csere szerződés érfömunkatárs.
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jó minőségben és nagy választékban ^
kaphatók
k
a RATH-féle kertbeu.
W
Bővebb értesítés kapható a Lelvszinén és
KINDL FERENCZ lakatos-gyárában.
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rosi bizottsági közgyűlés 1887. évi 18S/14846. számú határozata alapján

1888. évi április hó 9 -il n a p délelőtti 10 óraíor a városkái lözgytlési tériében
tartandó nyilvános szóbeli árlejtés és zárt ajánlati tárgyalás utján együttesen
fog kiadatni.
Az összes munkálatokra előirányzott költség 115.457 frt 69 kr.. azaz
egyszáz tizenöt ezer négyszáz ötvenhét frt 69 kr. o. é., mely egyúttal kikiáltási
összegül szolgál.
A részletes vállalkozási feltételek, ugy az építendő csapat-kórház s vele
kapcsolatos munkálatok tervei s költségvetése és az építési programm a városi
mérnöki hivatalban (VTárosház ti. emelet, 28. ajtó) f. évi márczius hó 10-től
az árlejtés napjáig naponta délelőtt 9 és 12 óra között betekinthetök lesznek.
A vállalkozni szándékozók tartoznak bánatpénz fejében az előirányzott
összeg 5°/0-át, vagyis kerek számban 5573 frtot készpénzben vagy állami be
tétre alkalmas s a napi árfolyam szerint számítandó értékpapírokban a fent
kitett árlejtési határidőig a városi pénztárnál letenni s a letéti elismervényt a
szóbeli árlejtés kezdetén alulirtnak bemutatni.
A zárt ajánlatok 50 kros bélyeggel ellátva »Ajánlat ,UJ/,,88 számhoz
a csapatkórház építésére, feliratú lezárt borítékban 1888. április hé 8-áig déli
12 éráig a város polgármesteri hivatalában nyújtandók be s oly nyilatkozatot
kell tartalmazniok, hogy az ajánlatot tevő a részletes feltételeket, terveket, költ
ségvetéseket ismeri s azok értelmében a kötelezettséget elvállalja. A zárt aján
latok a szóbeli árlejtés befejezte után nyittatnak fel.
A város közönsége fenntartja magának azon jogot, hogy a szóval, vagy
Írásban telt ajánlatok közölt szabad tetszése szerint választhasson, vagyis a
Ilegelőnyösebb ajnlathoz kötve nincsen.
Az előirt feltételektől eltérő vagy a munkálatok csupán egyes részére
terjedő ajánlatok, vagy olyan ajánlatok, melyek után a bánatpénznek az árlej
tés megkezdése előtt való letétele nem igazoltatik, vagy a melyek a kitűzött
határidőn túl érkeztek, figyelembe vétetni nem fognak.
Kelt Pécsett, 1888. évi márczius hó 3-án.

Jilly A la jo s ,

svioovwoso Moyoing

városi tanácsos.
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10-ik szám.
♦PÉCSI FIGYELŐ»

Márczius 10-én

8032 sz.
III. 1888.
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állapotban eladandók.

A pécsi kir. p énzügyigazgatósági épület külső részén és belső helyiségeiben
különféle

kőm űves, cserepes, asztalos, üveges, lakatos,

Bővebbet Spitzer Jakab
bádogos, kályh ás és festőm unkákból álló tatan&l, Pálya-utcza 3. szám.

Z r e m . l l z a . g ' 2 2 I á . r © l ,3 ?’
kárpitos és diszitő üzlete, Jiizwf utcza 28. szám.

Elvállal minden e szakba vágó kárpitos ói
kárpitozását, továbbá kaphatók ugyanott

terem diszkón

□ g g r * kész bútorok '‘‘3 K S
n. « . pam lazoT ottom ánok, egész garnilnrák, a legdíszesebbtől . legegyszerűbbig, m i.d e.
a l e g - j - u .t á m y c s & b ' b
mellett.
Megrendelések vidékre is eszközöltetnek, úgy mindennemű javítások is

Minták és árjegyzékek bérmentve.
Pontos és lelkiismeretes kiszolgálásért kezeskedik

K rem ling Károly,

rozási és ja v itá si m unkálatok
lesznek folyó évi április
6 5 5 frt összeg erejéig.

figyelmébe!

h ó ban

kárpitos ée díszít j r é o m n iX .

m

teljesitendők, a költségvetésileg előirányzott

A fentem litett m u n k álato k fo ganatosításának h iztositása c z é ljá b ó l:

M inden m ag y ar h á ztartásb a n

divattá vált már a

LENCK-KAVE
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-kárc 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.
Minták kívánatra ingyen és
bérmentve.
Pécsett a gyár képviselője:
Y isnya S ándor ur.

n 1888. évi m ám ló

22-iR lapjának délelőtti 10 érájára

• * ; Eddig még fölülmulhatlan

a pécsi kir. pénzügyigazgatóság hivatali helyiségében

a M A AG ER W.-féle

ta rta n d ó z á rt aján lati v e rs e n y tá rg y a lá s hirdettetik.
A versenyezni óhajtók felhívatnak, hogy a fentebbi m u nkálatok v ég re h aj
tá sá n a k elv állalására vonatkozó, az engedélyezett költség után szám ítan d ó , s a
r é s z i e t e s feltételekben előirt 10°/o-nyi b á n atp én z z el ellátott z á rt a já n lata ik a t
a k itű zö tt n apon délelőtt 9 óráig a pénzügyigagatóság főnökéhez anyival in k á b b
igyekezzenek beadni, mivel a k ésőbben é rk e ze tt a já n lato k figyelem be nem fog
n ak vétetni.
A szóben fo rg ó m u n k á la to k ra v o natkozó költségvetés, épitési leírás és
részletes feltételek a n ev ezett pénzügyigazgatóság lll-ik ü g yosztályában a hiva
talos ó rá k b a n n a p o n k én t m egtekinthetők.

M- kir- pénzügyigazgatóság.
Pécsett, 1888. évi márczius-hó 5-én

cs. k ir.

szabadalmazott, v a l ó d i

tiszta

C síi ka m á j - o la j
MAAGER VILMOSTÓL BECSBEN.
Az orvosi tekintélyek által megvizsgáltatott és könvnyei
emészthefőségé folytán gyermekeknek is ajánlható, mert a legtisz
tább, legjobbnak elismert szer: mell- ttidőbajok. görvély, daganatok, kelések, bőr
kiütések. mirigy bajok, gyengeség stb. ellen — egy üveg ára 1 frt — kapható
gyári raktárban : Becsben. Humiarkt 3. 2í.n. alatt, valamint az OsztrákM agyar birodalom legtöbb és jobb nevű gyógyszertáraiban.
Pécsett kapható:

Kordái M ihály,

''ijitícz István,

Zsiga

László gyógyszertárában; Reek

Vilmos i’s Spitzer Jia kereskedésében.
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14648. sz.
tk. 1887.

f. évi márczius hó 25-én délelőtt 10 órakor

Árverési hirdetmény.
A pécsi kir. törvényszék mint telek
könyvi hatóság közhírré teszi, hogy Thomas
Mari birjáni lakos végrehajtatnak özvegy
Geczekits Pávoné s társai, birjáni lakosok
végrehajtást szenvedő elleni 50 frt — kr.
tőkekövetelés és járulékai iránti végrehajtási
ügyében a pécsi kir. törvényszék területén
lévő Birján községben fekvő, a birjáni 214
sztjvben felvett 66 hssz. 40. sz. ház és
az árverést 400 frt — k r ezennel megálla
pított kikiáltási árban elrendelte és hogy a
lentebb megjelölt ingatlan az 1888 évi már
czius hó 28-ik napján d. e. 10 órakor Birján
község házánál megtartandó nyilvános árve
résen megállapított kikiáltási áron alul is
eladatni fog.
árverezni szándékozók tartoznak az
ingatlan becsárának 10o °-át vagyis 49 irtot
készpénzben, vagy az 1881. LX. törv.
ez. 42. §-ában jelzett árfolyammal számított
és az 1881. évi november hó 1-én 3333. sz.
a. kelt igazságügyministeri rendelet 8.§ ában
kijelölt ovadékképes értékpapírban a kikül
dött kezéhez letenni, avagy az 1881. LX.
t. ez. 170. §-a értelmében a bánatpénznek
a bíróságnál előleges elhelyezéséről kiállított
szabályszerű elismervényt átszolgáltatni.
Kelt a pécsi kir. törvényszék mint te
lekkönyvi hatóságnál 1887. évi október hó
21. napján.

sz. kir. P é c s v á r o s k ö z g y ű lé s i n a g y te r m é b e n fogja m e g ta rta n i.
Miről a 1. ez. egyleti tagok, a zo n felkéréssel értesittetn ek , m isz erin t sza v a zó -iv e ik et, a ta g o k n a k m egjáró tö b b i n y o m ta tv á n y o k k al együtt, az
alap szab ály o k és fennálló közgyűlési h a tá ro z a t szerint

a, l^ ö z g :3 7 " C ilé s r s .a .p já ig '
az egylet helyiségeiből átv enni, illetőleg elvitetni szíveskedjenek.
Kelt P é c se tt, a kölcsönös segélyző-egylelnek 1888. évi m á rc z iu s 6-án ta rto tt felügyelő-bizottsági üléséből.
C s e p re g i S c h .a p rin g e r
t a r t o z ik

A pécsi kölcsönös segélyzö-egylet mérlege

Készpénz
Idegen-váltók 3205 darab
számla
Magán
„ 2520
„
„
Kötlevelek
n
Zálogok
n
Törlesztési kölcsön
„
1882-ki évtárs. előlegezett töke „
1882-ki
„
betételek
„
Kamat
„
Felszerések
„
Pótlékok
„
Visszafolyó költség
n
Intézeti ház
Folyó számla

12557
327222
262351
29000
17490
373397
72770
318
5336
3406
726
320
130157
56700

79
05
—
—
-—

22
71
10
77
86
61
22

Lukrits István.
kir. törvényszéki biró.

3323.
1887.

nemkülönben

m unkál,

szobák

iktsz.

Á rverési hirdetm ény.
A dárdai kir. járásbíróság mint telek
könyvi hatóság közhírré teszi, hogy Tarr
Józsefné végreh ajtatn ak Babos István végre
hajtást szenvedő elleni 150 frt tőkekövetelés
és járulékai iránti végrehajtási ügyében, a
dárdai kir. járásbíróság területén lévő Sepse
községben fekvő, a sepsei 123 sz. tjkben
felvett I . */« telekre, 25. hsz. 172. sz. ház,
udvar, kertre 1902 frt. ugyanottani f
hszsz fekvőségre 139 frt, f L ? hssz. fekvő
ségre az árverést 620 frt — krban ezennel
megállapított kikiáltási árban elrendelte, és
hogy a fentebb megjelölt ingatlanok az
1888. évi márczius hó 16-ik napján dél
előtt 10. órakor Sepsén a községi biró laká
sán megtartandó nyilvános árverésen a
megállapított kikiáltási áron alul is eladatni fognak.
Árverezni szándékozók tartoznak
ingatlanok becsárának 10 °/0*át vagyis
190 frt 20 kr. 13frt 90 kr. és 62 frtot kész
pénzben vagy azl881 LX. t.-cz. 42. §-ában
jelzett árfolyammal számított és az 1881.
évi november hó 1-én 3333. sz. a. kelt
igazságügyminiszterrendelet 8. §-ában. kije
lölt óvadéképes értékpapírban a kiküldött
kezéhez letenni,avagy az 1881 LX. t.-cz.
170 §-a értelmében a bánatpénznek a bíró
ságnál előleges elhelyezéséről kiállított sza
bályszerű elismervényt átszolgáltatni.
K elt Dárdán a kir. járásbíróság mint
telekkönyvi hatóságnál 1887. évi augusztus
hó 23. napján.

Fekete,

2291754

1882
1883
1884
18851886
1887
1882
1882
1882-i

hó 31-én.

évtárs. beirási dijak számla

befizetett tó'ke és nyerem. |Yí4 TESZ á írt 192-94 íri 355781-36
kamatja roárcz. hó végéig „ „ a írt 2-V.» írt 5329.16
oszthat lan maradék
_ „ áírt
15.14Í!

KÖVETEL.
1844
2183
2591
3009
3496
3381

—
—
—
—
—
—

361125

66

283665
268940
234322
181388
87975
3402
12481
19568
48020
68362
437693
16143
6692
27668

50
—
—
50
—
19
92
01
72
54
48
59
08
67

2680
487
839
78024

__
46
77
77

54465

85

40134

59

25396

96

12725

44

2975
81

28
35

2291754

33

i\44 rési. a írt 195-83
1883-ki „ betételek
nla
1884ki
1885-ki „
1886 ki „
„
„
1887 ki
„
1883ki„ törzsbetétek
„
1884kin
1885ki„
1886ki„
„
n
1887ki„
„
„
Kölcsönök
Kamat
Tartalék-alap
Nyugdij-alap
Értékpapírokban
232.Tiszt viselők óvadéka
Ház-jövedelem 1888 ik évre
Különfélék
Folyó számla
Az 1883-ki évt. 1883—1886-ki nyer. 2183 rész. á frt 13.92 frt m a
nyeremény az 1887 ik évben
á frt 9-03 frt 19712-49
frt 11-95
*• lo tT T w m . ao o tj— loou-K i n y t
rész. á frt s ; í frt 11593-51
nyeremény az 1887-ik évben
„ á frt 6-11 frt 17541-07
frt 1549
rész.á frt 577 trt 11111.9.1
nyeremény az 1887-ik évben
„ á frt 4-67 frt 11(151.1)3
írt S-41
- .............. -«-• 1
""-' j -m ny*
ré sz.á frt •-9J frt 1151.25
nyeremény az 1887-ik évben
„ á frt i-71 frt 9KI.lt
frt .1.61
Az 1887-ki évt. 1887-ki nyer.
. á frt -.8$
Nyeremény-maradék 1888-ik évre
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K elt Pécsett, 1888. február hé 16-án.
KI.MlL JÓZSEF,

SZ16RISZT LAJOS,

vezérigazgató.

BÖBÉI. FEREXfZ,

pénztáros.

főkönyvelő.

Ezen mérleget és a hozzá csatolt számadásokat a törvény és
alapszabályok értelmében
pontos és lelkiismeretes készítéséről meggyőződtünk.
K elt Pécsett, 1888. február hé 24-én.
Osepregi Scbapringer Joachim,
elnök.

megvizsgáltuk és az egyleti könyvekkel összehasonlitván, annak

A felügyelő-bizottság:
bölim C. F.

Tiglmanu Alajos.

kir. albiró.
Pécsett, 1888. Nyom. a Kamazetteríéle nyomdában Koller Lipótnál.
« *

1887-ik deczember

T c a c h i r a , elnök.

Blauhorn Mihály.

