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Vilmos császár.
Az agg uralkodó f. hó 9*én reggeli 

8 óra 30 perczkor hunyta le örök álomra 
szemeit. E  gyászhir, — mely Németorszá
got oly mélyen megrendité, egész Európát 
lázas izgalomba hozta.

A trónörökös halálos betegségében 
sinylik s tia Vilmos herczeg fogja őt helyet
tesíteni mindaddig, mig arra szükség lesz.

A népeket balsejtelem szállja meg s 
méltán tekintenek télelemmel a jövőbe.

A német császárról a következő élet
rajzi adatok forognak közkézen:

Frigyes Vilmos porosz trónörökösnek 
(Lujza nejétől) 1797. márezius 22-én délután 
háromnegyed kettőkor berlini palotájában 
született meg második fiók. — A csecsemő 
Frigyes Vilmos Lajos nevet nyerte, de az 
időtől fogva mindig Vilmosnak neveztetett. 
Atyja még ugyanazon évben 111. Frigyes 
Vilmos névvel Poroszország királya lett 8 
a raásodszülött herczeg a leggondosabb neve
lésben részesült, mely a Hohenzollernek 
hagyományai szerint kezdettől fogva hatá
rozottan katonai jellegű volt. Vilmos együtt 
nevelkedett testvérbátyjával, a trónörökös
sel s mindketten 18U3. karácsonján mint 
„kiképzett ujonezok" lettek a királyi szü
lőknek bemutatva. A kis Vilmos herczeg 
akkor huszár egyenruhát kapott karácsonyi 
ajándékul.

Csakhamar azonban nehéz napok vir
radtak Poroszországra és a királyi családra. 
Bekövetkeztek az 1806 iki katasztrófák, s 
ezek hatása alatt lépett be a gyermek Vil
mos herczeg 1807. január 1 én mint valósá 
gos katona a hadseregbe, még pedig a gár
dába, hol megkezdte a szabályszerű szolgá
latot. 1810-ben halt meg édes anyja, a híres 
Lujza királyné. Az 18 i 3—14 ik háborúban 
már az ifjú herczeg kapitányi ranggal atyja 
mellett részt vett a háborúban s 1814. 
január 1-én kelt á t a porosz hadakkal a 
Rajnán. A február 27-én vívott bar sur abei 
csatában igen kitünően viselte magát, s 
megkapta a porosz és orosz vaskereszteket. 
Midőn a szövetségesek 1814. raárcz. 31 én 
Párisba bevonultak. Vilmos herczeg testvé
rével a szövetséges uralkodók mögött lova
golt s ugyancsak Párisban neveztetett ki 
őrnagygyá. Az 1815-iki hadjáratban szintén 
részt vett s újra bevonult Párisba.

Ekkor a béke és a benső nyugalom 
zavartalan korszaka következett be Porosz 
országra, mely eltarto tt egész 1848 ig. Ez 
idő alatt Vilmos herczeg uagy szorgalom 
mai gyarapította katonai ismereteit s tévé 
kény részt vett a hadügyi reformokban.

1818-ban neveztetett ki tábornokká, 
következő évben a hadügyminisztérium tagja 
lett, s 1822—23-ban nagy utazást te tt 
Olaszországban. 1829. január 11-én tarto tta 
Vilmos herczeg esküvőjét Auguszta herczeg- 
növel. Az esküvőre Berlinbe érkeztek 1. 
Sándor orosz czár és neje, valamint az 
akkori trónörökös Miklós nagyherczeg is.

Az ifjú pár kezdettől fogva a lég 
boldogabb családi életet élte. 1840-ben hunyt 
el édes atyja III. Frigyes Vilmos király, s 
idősebb fia, IV. Frigyes Vilmos névvel, 
trónra lépett.

I
Az uj király 1842-ben több hétre 

Angliába utazott s távolléte idejére öcscsét 
Vilmos herczeget nevezte ki helyettesévé. 
1874-ben nyílt meg a porosz egyesület 
országgyűlés, és 1848. események pedig 
Poroszországban is igen viharos folyamot 
vettek. Berlinben lázadás támadt s a nép
szenvedélyek annyira Vilmos herczeg ellen 
irányultak, kit a reákezió főoszlopának ta r
tottak, hogy a királyi bátyja tanácsára a 
herezeg 1848. márezius 22 én Angliába u ta 
zott, honnan csak hónapok múlva tért vissza.

0  volt főparancsnoka ama seregnek, 
mely a Rajna mentén levő forradalmi csa
patok ellen kiküldetett. Feladatát gyorsan 
és pontosan végezte s több Ízben megverve 
a fölkelöket, hamar véget vetett a mozga
lomnak. Azután Vilmos herczeg ismét kato 
nai teendőinek szentelte idejét. — 1854 ben 
adta férjhez legidősebb leányát, Lujza 
herczegnőt a badeni nagyherczeghez és 1858. 
január 26-én vette el legidősebb fia, Frigyes 
Vilmos herczeg, az angol királynő leányát.

De már előbb nevezetes fordulat állott 
be Vilmos herczeg életében. Testvére, a 
király, folyton betegeskedett, s minthogy 
meggyógyulására nem volt remény, Vilmos 
herczeg. mint regens 1857.okt. 24 én vette 
át a kormányzást. 1861. január 2 án a ki 
rály  meghalt a herczeg-regens lépett, 1. 
Vilmos névvel, Poroszország királyi trón
jára.

Az uj király egyrészt a legnagyobb 
buzgalommal és következetességgel fáradozott 
a porosz véderő újjászervezésén és szaporí
tásán, másrészt 1862. szeptember havában 
Bismarck titkos tanácsost (a mostani her
czeget) bizta meg a kormány alakításával. 
Majd az 1864. dániai háború foglalkoztatta 
s az 1866. hadjáratban személyesen is részt 
vett.

Megalakult az északnémet szövetség, 
melynek fej - a porosz király volt. Csak
hamar éles politikai ellentétek fejlődtek ki 
Porosz- és Francziaország közt, melyek 1870. 
julius havában egész hirtelen kitörésre vezet 
tek. Vilmos mint porosz király aug. 31-én 
utazott el fővárosából, hova a következő 
évben már mint német császár, mint Európa 
legelső katonai hatalmának feje tért vissza, 

i Mert csodás gyorsasággal játszódtak le a 
hareztéren az események. Napóleon császár 
elfogatott, Páris ostrom alá vétetett s 1871. 
január 18-án, II. Lajos bajor király indít- 

! vány ára  a német fejedelmek a hadsereg 
i képviselői körében Vilmost német császárrá 
kiáltották ki. Meg volt teremtve Német
ország egysége, s a frankfurti békében az 
uj birodalom két gazdag tartománynyal 
gyarapodott.

Azóta a császár főleg a béke érdekei
nek szentelte hosszú életét. II. Sándor 
czárnak a legbensöbb barátja volt,de azért 
1879-ben, mikor az orosz törekvések Európa 
békéjét fenyegetni kezdték, aláírta  a sző 
vétségét Ausztria-Magyaroszággal. 1882-ben 
részesült ama szerencsében, hogy jelen 
lehetett dédunokája — Vilmos herczeg fia 
— keresztelőjén. Kilenczvenedik születés
napját is nagy ünnepélyek közt ülte meg, 
s mint agg uralkodó a jubileumok végtelen 
sorát ünnepelhette, Csakhamar bekövetkező

betegségét még szerencsésen kiállotta. Most 
azonban unokájának halála s trónörökös 
fiának súlyos betegsége járultak az agg
korhoz s siettették amaz életpálya befejez
ték mely sikerekben és világra szóló ered
ményekben a  legritkábbak közé tartozik.

Függetlenségi ée 4 8  as pártkörök.
Múlt szombaton közöltük az ország

gyűlési függetlenségi 'es 48-as pártnak 
országszerte való szervezkedése, pártbizott
mányoknak megyénkint, választókerületen* 
kint és községenkint alakítása, valamint 
olvasó pártkörök létesítése iránti szervezési 
javaslatát. Most az alakítandó körök alap
szabályainak mintáját is közrebocsátjuk.
A k i s k u  n-f é 1 e g  y h á z  i BF ü g g e t -  
l e n s é g i  o l v a s ó k ö r "  a l a p s z a b á 

l y a i .
1. §. Az egyesület a kis kun félegyházi 

„Függetlenségi olvasó kör" czimét veszi fel.
2. §. A kör czélja a mind más ország

tól törvényesen független Magyarország 
alkotmányának társalgás közben a tagok 
közt megismertetése, hazafias törekvés arra, 
hogy minden honpolgár jogait és köteles
ségeit megismerje, s inig az előbbieket gya
korolni, az utóbbiakat betölteni törekedjék; 
politikai s hazánkat érdeklő, valamint köz
ségünk közgazdasági ügyeire vonatkozó 
kérdésekben egymást fölvilágosítani, a szel
lemi művelődést fejleszteni, a társadalmi 
életet kedélyesebbé tenni.

3. §. Tagja lehet a  körnek minden 
becsületes jellemű, törvény szerint önnáló 
honpolgár.

4. §. A tagok kötelesek az egyesület 
alapszabályait és a közgyűlési határozato
kat mindenben megtartani.

5. §. A rendes tagok alapítási díjul 
1 frtot fizetnek be az egyesület pénztárába. 
Azonkívül a tagsági díj rendes tagokra 
nézve évnegyedenkint 50 kr. vendégtagOÁra 
nézve 25 kr. mely összeg mindig előre 
fizetendő és vissza nem követelhető.

6. §, A közgyűlés feladata és hatás
köre :

1. Tisztviselőket és tiszteleti tago
kat választani.

2. Tagok fölvétele fölött határozni.
3. Az egyesület érdekeit illető kér

désekben intézkedni,
4. Az évi jelentést meghallgatni, a 

számadások átvizsgálására öttagú bizottsá
got küldeni és a jövő évi költség tervét 
megállapítani.

7. §. A választások mindig titkos 
szavazás utján általános többséggel történ
nek. Egyéb kérdésekben a szavazás nyil
vános felállás által történik, vagy, ha a 
többség ki nem vehető, névszerinti felhívás 
á lta l ; a titkos szavazás alkalmazható, ba 
az indítványozva lévén, a szótöbbség által 
elfogadtatik.

8. §. Közgyűlés évenkint legalább 
egyszer, még pedig újév napján tartatik, 
azonban szükség esetében a megválasztott 
elnök, illetve 10 egyleti tag indítványára 
rendkívüli közgyűlés hivandó össze. A köz
gyűlések összehívását az elnök, szükség 
esetén az alelnök meghívók által eszközli.

9. §. A közgyűléseken hozandó hatá
rozatok érvényességére a tagok két harma
dának jelenléte szükséges.

10. §. Az egyesület tisztviselői; 1. 
Elnök. 2. Két alelnök. 3. Jegyző. 4, Két 
aljegyző, 5. Pénztárnok. 6. Ellenőr. 7. 
Könyvtárnok.

11. §. Az elnök képviseli az egyesü
letet minden hivatalos ügyében, elnököl a 
közgyűlésen, a szavazatok egyenlő száma 
esetében dönt, a halaszthatatlan kiadásokat 
5 forint erejéig utalványozza s őrködik 
a felett, hogy a tisztviselők kötelességeiket 
teljesítsék.

12. §. Az alelnökök az elnök távollé
tében felváltva teljesitik annak tisztét, 
ugyanazon jogokkal és hatáskörrel, mint az 
elnök.

13. §. A jegyző, akadályoztatása esetén 
az aljegyzők valamelyike vezeti a kör és 
bizottsági ülések jegyzőkönyveit, szerkeszti 
az egyesület mindennemű iratait, a tagok 
számát és névsorát nyilvántartja.

14. § A pénztárnok a tagdijakat és 
egyéb jövedelmeket beszedi s a közgyűlés 
és elnök által kiutalványozott kiadásokat 
kifizeti, a bevételekről és kiadásokról rend
szeres könyvet vezet, számadásait kívánatra 
bármikor s az év végével a közgyűlésnek 
bemutatni köteles. A leltározott közjavakra 
felügyel és azokról számot ad.

15. $. Az ellenőr a pénztárnok teendői 
körül ellenőrző szerepet gyakorol, és eljá
rásaiért felelős.

16. §. A könyvtárnok kötelessége az 
egyesület könyveire, hírlapjaira és más 
irataira felügyelni, azoknak mind kiadását, 
mind visszavételét az arra szolgáló könyvbe 
bevezetni.

17. §. Polgári becsületüket vesztett, a 
kör jó hírnevét veszélyeztető s az erkölcs, 
műveltség és illem korlátáit átlépő tagok a 
körből küzgyülésileg kizáratnak.

18. §. A körből önként kilépett vagy 
kirekesztett tag a kör vagyonához minden 
igényét elveszti.

19. §, A kör csak a tagok háromne
gyed részének kívánatéra oszolhat fel. Azon 
esetben pedig, ha az alapszabályaiban meg
határozott czélt és hatáskörét meg nem ta r
taná, a királyi kormány által, amennyiben 
további működésével az állam vagy egye
sületi tagok vagyoni érdeke veszélyeztet
nék. haladéktalanul felfüggeszthető, és a 
felfüggesztés után elrendelt szabályos vizs
gálat eredményéhez képest fel is oszlatható, 
vagy esetleg az alapszabályok legpontosabb 
megtartására, különbeni feloszlatás terhe 
alatt, kötelezhető.

20. §. A közgyűlésnek az alapszabá
lyok megváltoztatása, az egyesület felosz
tása és ez esetben vagyonának hova for
dítása iránt hozandó határozatai foganato
sítás előtt a m. kir. belügyminisztériumhoz 
felterjesztendő.

Egyébiránt a körök alapszabályai, a 
helyi szükséghez és nézetekhez képest, több 
kevesebb rendelkezést foglalhatnak maguk
ban, s természetesen a tagsági dij is kisebb 
vagy nagyobb lehet. De hogy a szegényebb 
polgárok is résztvehessenek, tanácsos, hogy 
a dij a lehető legmérsékeltebb legyen. így

pl. Békésen a hatházi olvasó körben min
den tag egy évre csak 1 frtot fizet s a vele 
egy kenyéren levő fiú vagy vő csak 50 krt. 
Ez utóbbi körnek 1885 ben — a mely évről 
az adatok kezeink közt vannak — 62 tagja 
volt s az ezektől betolyt dijak elegendők 
voltak a költségek fedezésére.

Ugyanis lakbér és tisztogatás fejében 
a kör egy évre húsz frtot fizetett csak, 
lóvén csupán egy szobája, világításra egyre 
másra 5 forint kellett, fára, minthogy csak 
nagy hidegben, három, legfeljebb négy 
forint. Hírlapokra, mivel az egész éven át 
csak az Egyetértést járatták, egy vagy két 
hetilapot pedig csak télen át, összesen 24— 
26 forint. A bútorzat a lehető legkevesebb 
s legegyszerűbb volt nevezetesen egy hosszú 
asztal és két hosszú pad, egy lámpa s néhány 
ivóedény és pobár vizivásra,

Ha pedig megtörtént, hogy egyik
másik évben a tagok száma még apadt, 
akkor a bizottság egy kis mulatságot ren
dezett az udvaron belépti dij mellett, a mely 
azután helyreüté a hiányt, sőt még a 
könyvtár gyarapítására is jutott.

Czélszerünek láttam ezen részleteket 
előadni, hogy vidéki elvtársaink lássák, mily 
kevé6 költséggel lehet kört alakítani és fen- 
tartani ily módon, — s ez úgy hiszem, vá
lasztóimnak érett és hazafias gondolkozását 
tanúsítja — a 21 ezer lelket számláló vá
rosban, a kaszinón és az iparos körön kívül, 
melyeknek több helyisége és kényelmes be
rendezése van, ily módon, mondom, Békésen 
nem kevesebb, mint kilencz olvasókör léte
zik, a város különböző részein elszórva. 
Mert a polgárok nem a kényelmet keresik 
hanem az alkalmat, hogy szabad óráikban, 
tehát leginkább télen és esténkint, egymás, 
sál találkozhassanak, nem 'a  korcsmában- 
vagy kávébázban, hanem a körben, lapokat 
olvashassanak és eszméket cserélhessenek, 
így  aztán megismerkednek az ország dolgai
val is, s nem költik a pénzt hiába s nem 
rontják egészségöket, a miért is ily körök 
üdvös volta tagadhatatlan, s ilyenek felál
lítása hazafiui és erkölcsi kötelesség.

De van még egy kör, a kis-ujszállási 
olvasókör, a mely megérdemli, hogy életéből 
egy adatot említsek, a mely életrevalósá
gát tanúsítja.

Ez, mint ezt nekem 1884-ben onnan 
megírták, 1879-ben alakulván, részint a 
felmaradt tagdijakból, részint a hatóságilag 
engedélyezett tánczestélyek jövedelméből 
több év múltán telket vett s arra egy 11 
öl hosszú, uegyedfél öl 'széles, cseréppel fe
dett házat épített, melyben a húsz négyszög
ölnyi olvasó termen kívül van egy cseléd
szoba, konyha és éléskamra.

A ház a telekkel együtt 1100 forintba 
került, a miből 1885 ben már csak 200 fo
rint volt még törleszteni való. A szolgála- 
to tt a  kör helyiségében lakó egyén végzi a 
lakásért s mellé még 15 frtot kap. A kiadá
sok, ha nagyobb könyvtári beruházások 
nem történnek, átlag 100 frt évenkint. A 
könyvtár száz egynéhány kötetből áll.

Ezen példák mutatják, hogy a polgá
rok buzgalma és kitartása mily szép ered
ményt képes elérni. A miért is nem tehetem,

T Á R C Z A .
Szabad sajtó. * j

Fagyos álom után ébredés fiivaliua,
Mely a puszta tájon
Csörgő, száraz pályák közt végig fuvalva. 
Elhal sírva, fájón . . .
Elhal a szellő is — s a kopár bereknek 
Nincs zengő madárja.
Mely a szabadságnak pirosló hajnalát 
Dalos ajkkal várja!

Lombtalan az erdő, s a kizsarolt földnek 
Egy fűszála sincsen:
Hogy a szabadságnak diadal útjára 
Virágokat hintsen!
Csak a visszhang él még: ezt is rejtve őrzi 
Sziklás bérezek odva:
S megáradt szivünknek harsány kitörését 
Zúgva viszonozza! —

Mi annyi nagy szívnek titkos vágya volt csak, 
S annyi lélek álma :
Nem mese az többé s nem vakhit: rogy gó 
Valóság az már ma !
Mely, mint a rab. lánczot csörgetett sokáig,
S szűk czellába veszve:
Vergődött, kínlódott: szárnya szabadjában 
Szárnyalhat az eszme!

Piczinke sugár volt, mely fényt vetett végre 
Hosszú, gyászos éjre;
Piczinke sugár volt s egy egész országot 
Ragyogott be fénye!
S látni engedé az elvakult világnak:
Hogy a magyar él még,
Hogy százados homály nem vette el végkép 
Szemeinek fényét!

Egy maroknyi nép, a melyet Európa 
Helótának tartott.
Melynek ősi hajdan büszke diád: llal 
Forgatók a kardot:
Síkra szállt a szellem fényes /egyvérével, 
Bátran síkra szállott:
S rohanó századok már-már kihalt nszkén 
Gyújtott oltárlángot!

*) A jogakademiai ifjúság márezius 16-iki ünne
pélyen szavalta Fílep joghallgató

Megdördült nyugaton s a haragos égből 
Lecsapott a villám :
S kilobbanó fénye áthatott a Kárpát 
Sziklabérczes ormán: —
S zsibbadt mámorából delejes áramként 
Rázta*fől a népet:
S ez ajakán dallal, kezeiben karddal 
Ki a síkra lépett ■ . .

S bár a hős elődök dicső, nagy nevéhez 
Méltón küzdött, harczolt:
Hősi elszántsága nem vezette czélhoz 
A kiállott harezot.
De szelleme győzött, győzött a homályon, 
Mint a nap sngára: —
S tartós boldogságot, örök dicsőséget 
Hozott e hazára!

Kasza József.

Laczi halálakor.
Levél E. S.-hoz.

Alig pár hete, hogy letevőm a gyászt 
s a változó sors most reád ruházta azt; s 
midőn szivemen az égető seb heggedésnek 
indult már s csak az elköltözöttet illető s 
nem szűnő édes emlék fakaszt néha szemem
ből könyeket, látom, hogy a te fájdalmad 
jogosabb, a te gyászodra nehezebb a vigasz.

Eltemetni az atyát, ki egy hosszú éle
ten á t kötelességeinek és hivatásának é l t ; 
ki családja körében a legmegelégedettebb 
napokat töltö tte; ki nem óhajtott mást, mint 
nehéz küzdelmek után nyugalmat, — mit 
itt e földön úgy sem lelhetni fö l; meghalni 
látni az erős hitüt, mellette állni, midőn 
csendesen elszunnyad az Urban; megfoghatni 
hidegülő kezeit s azt mondhatni neki: „imád
kozzál érettünk a viszontlátásig ott fönn!“ 
Oh, ez megragadó, magasztos, ilyen az igaz 
keresztény halála, ki midőn itt hagyá a 
földet, csak gyötrelmeitől szabadult meg, 
lelke fölszállt alkotójához, az örök világos
ság fényébe.

De ő, szegény L aczi! „Ha szétlocscsant 
az agy, meghalt az ember s addig van 1“

Az emlék mit az öngyilkos hagy hoz
zátartozóira, — iszonyatos! Véres árnyéka 
mindenütt kiséri őket, fölriasztja álmaikból, 
lakomáikon megfagyasztja ajkukon a mo
solyt; 8 még mindehhez a vigasztalan gon
dolat: őt viszont nem láthatni! „Meghalt az 
ember s addig van !“

Ki gondolt volna erre, midőn csak nem 
rég együtt élveztük a nyár egyik derült 
napján, az estszürkület csendjét a hullámzó 
folyamon lassan ringó hajón.

A tiszta étheri lég körül lebegett ben
nünket s a szemhatár bűbájos képet tá rt 
elénk.

A hegyek s a parton viruló kertek 
még nem vesziték el üdeségüket, de az ősz 
borongó sejtelme már belevegyült a nyár 
életteljes színeibe.

A könnyű tajtékfoszlányok enyelegve 
csapódtak hajónk oldalához, majd ismét sus- 
torogva törtek meg a közeli partokon.

Mi ott álltunk a födélzeten, Laczi mel
lettem. Napernyőm kampós szára beleakadt 
az ö kardjának bojtjába, s akkor ö még 
tréfálózott, enyelgett szeretetteljes modorá
ban, mialatt én gyászomnak teljes érzetében 
oly komolyan néztem szemeibe.

S az életerős ifjú csapongó kedélyével, 
aczélizmaival, ma már undok férgek táp
láléka !

S nem is ágyudörgés, csatakiáltás kö 
zepette, életét drágán adva, diesteljes ha
lállal kimúlva, hanem önkezével vetve véget 
annak az életnek, a mely jobb sorsra lett 
volna érdemes.

Miért tette  ezt ?
Nem vádolhatjuk őt, nem ő a hibás, 

„hanem a kor, mely szülte őt.“
Bárhova nézett, bárhova tévedt, min

denütt látta, hogy a jelszó, melyben az em
beri vágyak kifejezést nyernek: élvezni!

A szülői ház édes békéje helyett, az 
első mit értelmi szemei megpillantottak, a

nagyvilág volt, hideg szivü embereivel, gyö 
nyör után hajbászó tömegével.

Ott állt jóra hajló vonzalmakkal lel
kében, léha élvek után libegő sokaság kö
zepeit nem hallván mást, mint hogy az 
életnek egyedüli czélja pillanatnyi vágy ki
elégítése s örömök hajhászása, s mikor ebbe 
belefáradtunk, más nem marad hátra mint 
előrántani egy gyilkos pisztolyt s véget 
vetni minden küzdelemnek, nem tekintve se 
Istent, se embert.

Mosolyogtál midőn azt mondtam: akár 
kenyér és vizen, de élni, élni!

Azt hiszed, ez egy boldog, soha nem 
szenvedett szív gondtalan óhajtása ?!

Egy örömtelen múlt, egy csaknem re
ménytelen jövő, s hozzá egy szívből eredő 
mosoly: ez az élet boldogság titka.

„Hasztalan verik fői versenyezve 
.Szép hintók az országúti port:
A kit üldöz agyrém, kór, rögeszme, —
A selyem párnán is felsikolt."

„Mi végre vagyunk a földön ?u e kér
désre szépen felel meg a hittan.

„Azért vagyunk a földön, hogy az 
Istent imádjuk, neki szolgáljunk 8 köteles
ségeinknek eleget tegyünk."

E  tételt lelkűnkbe vésve, minden sza
vát követve, ha mást nem is nyerünk, leg
alább az önmagunkkali békét érjük el.

S „az önmagunkkali léke az egész vi- 
lággali békét jelenti."

Mily felemelő érzés, midőn fájdalmainkba 
belenyugodva, szemünket alkotónkhoz emel 
hetjük s elmondhatjuk: „legyen meg a te 
akaratod !“

Mennyi megnyugvást, milyen derült
séget kölcsönözhet az Istenbe vetett bizalom I

A fájdalmon diadalmaskodó lélek a

a mindennapi életben oly gyakoriak a súr
lódások.

Még egyforma műveltségű ember is 
kevés van, a kik tökéletesen értenék egy
mást.

Hisz a könyvek tartalm át is — melyek 
tulajdonképen az ész műveltségét szolgál
tatják — mindenki a maga egyénisége sze
rént értelmezi, 8 így már valamely műnek 
szellemével is összeütközésbe jön az ember.

S mennyivel gyakoribb az ily össze
ütközés künn a nagyvilágban, hol gyakran 
mély gondolkozásu, mély érzésű lények, üres 
szivü, üres fejű emberekkel találkozunk s 
látniok kell, hogy azok saját léha észjárá
sukat jónak hangoztatva, nem tűrnek ellen
mondást s mindig győztesnek vallják magu
kat, mert féket nem ismerő hangjukkal túl
kiabálnak minden csendes, okos érvelést.

Ezek gúnyolják a nemes érzéseket, 
kicsinyük, mert nem értik a fenkölt gondo
latot s megvannak magukkal elégedve.

De mennyivel van velők megelégedve 
az összes ? avagy a világűrt szellemével be
töltő örök tényező?

A mulatságok, tobzódás, kicsapongás 
szerezhet számunkra ideig-óráig élvezetet, 
de a jobb érzésüek hamar csömört kapnak 
tő le ; annak nyomában mindig ür támad 
lelkűnkben.

Az életet átszenvedve tölteni s aztán 
a Golgotbán lehajtani szent fejét s kínteljes 
halálával szeretetet árasztani ezerének em
bereire, ki értené ennek nagyszerűségét más, 
mint a kinek lelkében a legégetőbb fájdal
mak dúltak, de a  melyek nem hogy meg
törték volna őt, hanem erőssé tették, föl
emelték, megnemeűték.

A szenvedés azon kiváltság, mely által 
nemcsak sejtjük, de határozottan tudjuk, 
lápjuk, benső látás által, hogv van Isten.

Azt mondod, ismertesselek meg azon
teremtés legszebb produktuma.

Annyira különböző nézetek uralkodnak 
ember és ember között^ -hogy nem csoda,, ha derű okáról, mely lényemből kisugárzik.
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hogy elvtársainkat újra és újra ne serkent- j pótlékának fedezésére 1888. évre póthitel 
sem, miszerint ott, a hol még nincsenek, nyittatik.
köröket alakítsanak. Legyen a kezdet még Azt kimondja a javaslat, hogy csak
oly szerény, idővel a csemetéből, ha gon 'onnan fognának a bírák fölhivatni, a hol 
dósán ápolják, erős fa lesz, mely gyümöl-j az ügyforgalom azt megengedi, 
csőt terem és árnyékot ad. Minthogy azonban sehol az országban

A név, mely ala tt alakittatik a kör, fölösleges biró nincs, sőt a legtöbb törvény - 
lehet függetlenségi, lehet negyvennvolczas;: széknek szüksége volna még egy két bíróra, 
ilyen és amolyan név alatt léteznek körök ennél fogva a javaslat, ha.törvénynyé válik,
szerte az országban, a kormány által lát- 
tamozott alapszabályok mellett. Most már 
van minta is, a melyet használhatnak pol 
gártársaink, az e szerint három példányban 
elkészített alapszabályokat bélyeggel ellátva, 
folyamodvány mellett a szolgabiró, illetőleg 
polgármester utján a belügyminiszterhez 
felküldvén. Azt azonban mindenesetre aján 
lom, hogy a kör pártszinezete ne csak a 
czimben, hanem annak czéljában is ki legyen 
fejezve, nehogy ennek hiánya miatt, ha a 
kör elveink szellemében működnék, belé köt
hessenek. Mi, ha további fel világosi iásra 
lenne elvtársainknak szükségük, vagy az 
alapszabályok időn túl késnének a belügy
minisztériumban, szívesen állunk szolgála
tukra.

Budapesten, 1888. márczius 10 én.
Irányi Bániéi,

az orsz. függetlenségi és 48-as párt elnöke.

Igazságügyünk nyomorúságai
Nincí ember ebben az országban, a ki 

készséggel be nem ismerné, hogy adózó 
polgáraink vállai meggürnyednek az óriási 
teher alatt, melyet az állam reárakott.

E véres adózás árán az ország leg
alább jó közigazgatást óhajtana.

No de ez politikai dolog, s itt márpár- 
tokra oszlik a magyar. Soknak jó ez a mai 
közigazgatás.

Pártkülönbség nélkül elismertetik azon
ban az igazságügy nyomorult volta.

Igazságért esedezünk : de csengésünk 
pusztába kiáltott szózat, mely elvész nyom
talanul. Kevés biránk van. A kir. táblánál 
megfeneklett a 30 - 40,000 re menő restantia.

Szégyenlé nagyon Fabinyi Theofi! 
igazságügyminiszter, hogy ebben az ország 
bán, hol rogyásig megterhelik a polgárokat 
adóval, — az ország máaodíokú bírósága 
sisiphusi munkát végez, de nem képes ered
ményt fölmutatni. Szégyenli a külföld előtt, 
hogy a magyar igazságügy ily véghetet- 
lenül szegénynek ismertessék.

Segíteni akar a bajon.
Igen egyszerű a dolog.
Néhány százezer forint elégséges volna 

arra. hogy a kir. tábla személyzete megfe 
lelő mérvben gyarapittassék. Ezt a néhány 
százezer forintot bőségesen adja a nagy 
közönség, mely lépten nyomon bélyegeket 
kénytelen vásárolni.

Az államnak az igazságügy annyit 
hoz, hogy abból fényesín berendezhetnék az 
igazságszolgáltatást.

Csakhogy Tisza Kálmán pénzügymi
niszter az igazságügy jövedelmeit is más 
czélokra fordítja, — hasznot húz abból hogy 
az állam igazságot szolgáltat.

így  tehát nem tellik az a néhány 
százezer forint.

Minthogy azonban a kir. tábla nyava 
lyája már oly fájdalmas, hogy azon segi 
teni okvetlenül kell, Fabinyi egy originál' 
törvén viavaslat.nt hészitpft- molv hn-iiK'

eléri azt, hogy a kir. tábla restantiái föl 
dolgoztatnak, de a helyett azután a vidéki 
törvényszékek restantiái fognak megszapo 
rodni. A mi annyit jelent, hogy csöbörböl-vö 
dörbe.

Igaz ugyan, hogy 40000 ügy darab 
szétszórva az ország különböző bíróságai 
közt, még aem annyi mint együtt véve a 
másodbiróságnál; de ezért segítve a bajr~ 
nem lesz.

Minthogy továbbá a javaslat csak az 
illető biró beleegyezése mellett engedi meg 
az ideiglenes alkalmazást, az is kérdés, 
akadnak-e birák elegendő számban, a kik 2 
évre fölköltözködnek Budapestre, bog/ azu 
tán 2 év után szépen visszajöjjenek?

Ez a javaslat tehát semmi kép se fogja 
megnyugtatni a kedélyeket, s ha keresztül 
vitetik, rettegve fogjuk várni, mikor visz
nek el tőlünk egy-egy birát.

Mert ámbár a külföld nem fogja oly 
élesen látni, de annál mélyebben fogjuk mi 
érezni igazságügyünk nyomorúságait.

Fővárosi levél.

törvényjavaslatot készített, mely hivatva 
lesz a budapesti kir. Ítélőtábla restantiáit a 
vidéki első folyamodású bíróságok nyakába 
verni.

íme a javaslat rövid kivonatban : A 
törvényjavaslat 1. szakasza felhatalmazást 
ad az igazságügyminiszternek, hogy az ité 
lőtáblánál felszaporodott hátralék feldolgozá
sára, a kir. törvényszékek biráit 1890 végéig 
alkalmazhassa, de netn az illetők akarata 
ellen. A 2. szakasz szerint a budapesti 
bírák évi 800 frt pótlékban részesülnek, ez 
utóbbiaknak ezenfelül 200 frt átköltözküdési 
átalány is jár. A behívott birák — a 3. 
szakasz értelmében •— évenkint csak hat
heti szünidőre tarthatnak igényt. A 4. sza
kasz megállapítja, hogy a kisegítő birák

A hét nevezetessége, s az lesz még bi
zonnyal jó ideig a német császár halála. 
Ez dominál mindent, erről beszélnek szaka
datlanul, — de a fővárosban különösen ar
ról is, hogy a mi színházaink a halálozás 
napján s azután még egy két estén miért 
nem voltak zárva, mint Berlinben, Péter- 
várott sőt még Bécsben is?

Pedig a dolog nagyon egyszerű. Amint 
kétségtelen, hogy Magyarországban minden 
embert őszinte fájdalom fogott el, Vilmos 
császár halálára úgy nevetséges lett volna 
azt állítani, hogy valakinek is eszébe ju to tt 
volna, e nagy fájdalma miatt zokogni. Arra 
mindenki el volt készülve, hogy a 91 éves 
aggastyán már sokáig nem élhet, hisz ami 
földi boldogságot ember megállíthat dicső 
ségben, családja gyarapodásában, dédunokája 
megszületésének örömében, az kijutott az 
embernek, országa nagygyá, dicsövé fejlődé
sében az uralkodónak olyan bőven, mint 
senki másnak a világon. Ezt a boldogságot 
megzavarta a san-remói küzködés, de el nem 
oszlathatta teljesen, s a császár mindezáltal 
nyugodtan várhatta a halál bekövetkeztét. 
Miért támadt volna tehát elhunyta miatt 
olyan sentimentális fájdalom mi nálunk, a 
mely nem lett volna igaz ? Sőt a mely egye
nest hazugság lett volna? Sőt a színházak 
bezárása nálunk senkinek eszébe nem jutott, 
daczára annak, hogy egyikük, az opera 
egyenest udvari színház! S jellemző, hogy 
e tekintetben miként gondolkoznak az ud
varnál is azok, a kik magyarok, tehát bir 
nak úgy az érzelem, mint a gondolkodás 
őszinteségének bátorságával és sem fájdal
mat, sem érzelgősséget ott, a hol nem érez
nek, nem mutatnak.

A császár halála napján ép premiére 
volt a nemzeti színházban: Hallevynek bű
bájos „Abbé Constantin“ je volt előadásra 
kitűzve, abból a regényből készült színmű, 
melyet Budapest közönsége eredeti és for
dított kiadása után jól ösmert. A jegyeket 
már egy héttel azelőtt úgy elkapkodták, 
hogy nyoma sem maradt. De van egy ide
geskedő makacs asszony a fővárosban, a ki 
a fejébe vette, hogy mindenáron megnézi az 
első előadást, — mert csak ez nyújt igazi, 
amateur, inyencz művészi izgalmat, a többi 
csak közönséges élvezetet, s fordult fűhöz 
fához jegyért. Nem tud szerezni senki. Végre 

imszerep adóját, Ujházyt fogta elő a szép 
asszony s Ujházy megfogadta, hogy ha a 
föld alul is, de kerít két jegyet. Aztán el 
kezdett töprengeni s furfangos módon rá 

birák | jött arra, hogy: meghalván a császár, le

hetetlen, hogy az udvar számára fentartott 
helyeket igénybe vegye. Azzal  ̂boldogan 
vágtatott fel a várba s az illető hivatalnok
tól kérdezte, hogy a lefoglalt jegyeket mind 
elviheti-e ?

— De egyet sem! A páholyt Nopcsa 
báró, a királyné főudvarmestere veszi igény
be okvetlenül, mór rendelkezett is erre 
nézve, a négy táralásszéket pedig a többi 
udvari hivatalnokok már régen el is vitték.

— Alászolgája, dadogta Ujhazy meg 
lepetten.

Nem értette a dolgot, de tetszett neki, 
meg nem is. Hát a gyász, az semmi ?

A gyász az, hogy az udvarnál zeneszó 
ennek a tartamára nem lesz s hogy az ural
kodóház tagjai tartózkodnak mindenféle mu
latságtól, de az udvar méltóságainak fölös
leges annyira személyesnek tekinteni a dol
got, hogy mór azért színházba se mehessenek. 
Nem gyász a gyász rájuk és a nagy kö 
zönségre nézve, csupán politikai s a szín
háznak, ha helyesen vezetik, semmi köze a 
politikához nincsen.

Ha különben már elkezdtem az Újházi 
nagy, magas furfangjárói szólani, szabad 
legyen elmondani néhány szóval, hogy mi
ként tudta ö ezt még jobban fokozni. Eljö 
vén az udvartól, nem mondott le arról, hogy 
szép asszony ösmerősének jegyeket szerezzen. 
De keresett tovább, olyan után, hogy ki 
lehet Magyarországon udvaribb az udvar 
nál, pápább a pópánál ? Világos, hogy ma
gyar ember nem lehet. Tehát ki ? Még csak 
egy nemzetiség néhány példányával rendel- 
kedhetünk i t t : s ez az osztrák. Újházi arcza 
e gondolatra kiderült, mint a teli hold. Mert 
a helyőrség tábornoki kara számára is ta r 
tanak fenn mindennap négy támlásszéket, a 
generálisok között pedig van elég osztrák. 
Rohan a térparancsnoksághoz. S valóban 
mind a négy jegyről lemondott tábornok 
tulajdonosunk s Újházi furfangja fényes 
diadalt ült.

Mellesleg meg kell említenem, hogy 
Újházi „abbe“ ja egyike a legragyogóbb ala
kításoknak, aminőket a nemzeti szinház 
színpadán a legutóbbi időben láttunk. Töké 
letesebben nem lehet képzelni.

Ugyanazon este a Népszínházban ket
tős premiere volt „Pünkösdi királysági-ót — 
adták először, s először lépett fel benne 
Lukács Juliska, ki még most a képző iskola 
növendéke. A darab jóformán megbukott. 
Nagyon is taposott utón já r  s nem mondta 
elég elmésen azt, a mit már jobban elmon
dani is hallottunk: nagyralátó paraszt csa
lódról, mely kapaszkodása miatt tönkre jut 
s végre otthon, a régi egyszerűségbe találja 
meg vigaszát az elvesztett vagyonért. De 
Lukács Juliska diadalt aratott benne, egyet 
len igaz, szívből jövő hanggal, kis szerepe 
volt, eleje naiv, nevetős, — s ezt csak ke
véssé játszotta jól, temperamentumához sem 
illett. Szerepe legvége azonban a válás, le
mondás fájdalmát kellett hogy kifejezze. — 
s azt pompával tudta érvényre juttatni- Én 
nem tudom, hogy akkor mi történt a kisasz- 
szony szivében: de valószínűleg felineiült 
előtte az. hogy ha ezt a szerepet teljesen 
elejti, akkor talán eldöntötte egész életsor 
9át, egész pályáját, még pedig rosszul, — s 
ezért a végső jelenetében annak a kétségbe
esésnek a forró érzése nyiialhatott fel, mert 
h ngjában annyi volt az igaz fájdalom, a 
mély, megható érzés, hogy a közönség nyílt 
jelenetben, viharos tapssal jutalmazta meg 
érte. S ezzel azt hiszem eldöntötte élete sor
sát, még pedig jól.

Adorján Sándor.

rak.

nem ?
Hiszed, e derültség következetes ben-

Az emberi lélek folyton újabb s újabb 
megpróbáltatásoknak van kitéve, s az eze
ken való diadalmaskodás képezi tulajdonké- 
peni megváltásunkat.

Gyakran éreztem éles tört hatolni szi
vembe s följajdulék a sajgó fájdalomtól. De 
ha mint elmúltat tekintem azt, nem tagad 
hatom, volt annak reám sajátos varázsa.

okok meg nem zavarják s apró tövisszúró 
sokat nyilt kebellel fogadhat. .íra:

„Eny zümmögd légy álmunk elveri 
Mikor legédesb, » itt e sok bogár 
Lármát csapám: megvetjük bár — de szúr

A szerencse soha sem kegyelt engem. 
S „mihelyt valaki szerencsétlen, minden ül
dözi, a helyi igaztalanság, melynek áldozata 
l™.. egyetemessé válik s az egész világ az 
üldözött ellen fegyverkezik- — mondja Cha 
teanbriand . . . .

Ha vágyaink kifáradva, szárnyszeget 
ten pihennek lelkünk mélyén s reményeink 
halvány sugarainál nem tudunk többé lel
kesülni, oly sok volt csalódásunk s mi még 
is élni szeretünk, nem Epicur szellemében, 
hanem mert az életet szépnek találjuk, tö- 
'  is®i daczára is, mert beletudunk nyugodni 
a valtozhatlanba s fogékonysággal bírunk 
a lelki élvek iránt, s ha életelveket alkotva 
magunknak, nemesebb, magasztosb czélt lá
tunk létezésünkben s méltóságunk e tuda
tában bátran lépünk a tömeg közé . . . .  
ott egy kétes mosoly, vagy egy könnyelműen 
elejtett szó, egy perez a la tt egész torradal- 
mát idézhet elő bennünk, kíméletlenül figyel
meztetve arra : hogy boldogok nem vagyunk.

Hiszen más sem a z ! de szerencsés vég 
zetük legalább helyzetet teremtett szá
mukra, melyben azoknak látszanak.

Oh ! nem kiméi senkit a tömeg, s leg
többször szivünket legnemesebb érzelmében 
sérti meg.

Pánczélozottnak hiszed lelkedet tiszta 
öntudatodban s támaszkodol arra, hogy a 
lélek csak akkor igazán emberi, ha kicsinyes

„Hol a keresztény, ki 
mondotta volna: kár

Szegény Lat
ot halni látva, n 
érette még!“ . .

Ne gondold, hogy midőn borzongok 
öngyilkosságtól, a haláltól is félnék.

Késő őszszel, ha megérett a gyümölcs, 
leszedik a fáról s elteszik télre.

így  az ember is, bevégezvén „rendel
tetése pályafutását- levetkezi porhüvelyét 
s a sírba szál.

A halál angyala szivére tette kezét, a 
béke angyala lezárta szempilláit.

Oh! milyen jó lehet az álom, melyből 
csak az Ítélet harsonája ébreszthet föl . . .

Könnyű annak tagadásba venni a lélek 
halhatatlanságát, kinek szeretteiből nem 
nyelt még el senkit a sötét sírverem.

Én hiszek, s ez az, mire támaszkodom 
s mi kívánatossá tes’.i előttem az életet, 
szenvedései daczára.

„ Ember! te csupán gyorsan tűnő árny
kép, kínos álom vagy. Csak szerencsétlenség 
által jöttél létre, csak lelked szomorában, 
gondolatod örökös búskomorságában vagy 
valami- mondja Chateaubriand.

Ha mindenki, kire az élet terhe elvi- 
selhetlenül nehezedik, pisztolylyal mentené 
föl vállait a teher alól, kinek mondhatná 
akkor Madách Istene:

„Mondottam ember, küzdj és bízva 
bízzál!- -------

Zsanka.

A madarakról a madárkedvelöknek
Ki ne szereti.é a szép és ked 

tollú szárnyasokat? . . . Ki ne szeretné a 
virgoncz, csacskán csevegő, kellemesen da 
loló m adarakat ? . . .

En nagyon szeretem !
Mint kis diák ki kijárjam vakóczión 

a kanálisiuetni „nagy fák“-hoz s már kora 
hajnalban fölállítottam az enyvesfát, köré 
helyezve az árniányos „csalogatókat- , s két 
ség és remény közt lestem az apró csízek, 
ta rka  tengeliczek vidám repülését s nagy 
volt az örömöm, ha egy-egy lépre került.

Istenem! ha meggondolom, hogy é i, a 
ki dicsőitem a szent szabadságot, rajongok 
a függetlenségért, én örültem annak, hogy 
sikerült a szabad természetben szabadon 
szárnyaló madarakat megfosztani szabadsá 
guk tó l; mindannyiszor az arezomba szökik 
a vér s szemrehányást teszek magamnak. 
De csakhamar megnyugtat egy másik gon
dolat, mely azt sugalja: hiszen nem az 
anyagnak, a múlandó testnek, hanem a szel
lemnek, a halhatatlan léleknek kell a sza
badság s a madárnak szelleme, lelke nincs. 
A madár oktalan állat, a melynek az a 
rendeltetése, mint bármely más állatnak, 
hogy az ember tetszése szerint használja föl. 
A tyúkot, pulykát, ludat, ruczát katroezba 
zárjuk, sőt mi több, lemészároljuk és — 
megesszük. Persze akad ember, aki nemcsak 
baromfival, hanem ál okoskodással is szeret 
élni s azt mondja, hogy a baromfiakat az 
Isten arra teremtette, hogy katroezba zár
juk, leöljük s megegyük. No én ammondó 
vagyok, hogy a jó Isten minden állatot az 
ember szabad akaratára teremtett s kizáró
lag az embertől függ, hogy melyiket eszi 
meg s melyiket nem. Mi a tyúkokat ej-szük 
meg, a brazíliai pedig a legszebb kajdácso 
kát falatozza föl kitűnő étvágygyal. Azokat 
a gyönyörű arákat (arras), melyeket mi 
díszes kálitokban pompaképen tartogatunk, 
az indiánok nagyban vadásszák, mert sze
rintük az ara húsából igen jó leve9 fői. 
íme, ahány ház, annyi szokás!

De hát a tudományos kutatás hova 
jutna, ha a világ csupa humanitásból, egy 
állatot se merne lelőni, kalitba zárni ?

S higyjék el, ha a madár megszokta 
a kalitkát, többé a szabadban meg sem él. 
Nem egy madár van a gyűjteményemben 
olyan, melyet, ha százszor kihajtok a ka
ntból, százszor visszaszáll s ha erőnekere- 
jével kiűzném a szabadba, rövid idő múlva,

elpusztulna szegény. Volt egy törpe bag
lyom. ez minden éjjel bolyongott a város 
templom tornyairól tornyaira s kora reggel 
már benszundikált katroczában. Most is van 
egy torony vércsém, mely egész napon á t ba
rangol, de már este felé ott ül a konyha 
ajtaján. Különben ki ne lá tott volna életé
ben „planéta-huzó m adarat- ? Künn a vásár 
zajában, száz meg száz ember előtt kiszáll 
a csíz vagy tengelicz, kókler ura parancsára 
a kalitból a szabadban álló pálezára 9 ve
zényszóra „planétát- húz. Milyen könnyen 
elrepülhetne, ha olyan nagyon vágyakoznék 
a szabadság után.

Csak ne kínozzuk az állatokat s merő 
pusztitási mániából ne irtsuk őket; nem kö
vetünk el barbárságot, ha egyet-kettőt ka- 
lítban dédelgetünk. Gondos ápolás mellett, 
szívesen el van a madár a kalitban.

A hazai madarakat azonban ne bánt
suk ; ezt a törvény is mondja. A hazai 
madarakban künn a szabad természet vad- 
virányain is gyönyörködhetünk. De már az 
exotikus madarakat csak úgy élvezhetjük, 
ha megszerezzük s kalitba zárjuk.

Eképen gondolkodva, pár évi előtanul
mány után egy kis ornithologiai gyüjte 
ményt állítottam össze, melyre most a raa- 
dárkedvelők figyelmét fölhívni bátorkodom.

Nem üzlet! Nem kereskedés! 
Magángyűjtemény, mely tanulmány 

tárgyául szolgál.
Tanulom ismerni a madárvilágot, a ma

darak különböző tulajdonságait, síjátos szo
kásait; tanulmányozom az egyes fajoknak 
kalitban töltött életét, u.cly a szűk zárkában 
bár nem olyan érdekes, mint a szabad termé 
szét tágas ölén; de mindenesetre tanulságos 
és a közvetlen megfigyelésre igen alkalmas.

S daczára, hogy magángyűjtemény, 
az állatkedvelőközönség rendelkezésére bo 
esátom ; mert a tanulmány mellett törekvé
sem az állatkedvelés fejlesztésére s különösen 
a gyönyörű szinpompával ékeskedő, csacska, 
dalos és füttyös exotikus madarak ismerte 
tésére s hazánkban való terjesztésére irányul.

Nagy kedvelője lévén a szép állatok
nak, különösen a tarka tollú exotikus mada
raknak; nagyon szeretném, ha ezen ártatlan 
s valóban élvezetes kedvtelést másokban is 
fölkelthetném.

Mennél műveltebb, nagyobb n nemzet, 
annál inkább látjuk elterjedve lakosainál a 
tengerentúli, mesés országok pompás szár 
nyasait kálitokban, állványokon, stb. Min
den országban, épp úgy mint nálunk, van 
gazdag, középmódu szegény ; de néhol még 
a mi szegényeinknél szegényebbek is van
nak s mindennek daczára Franczia-, Angol- 
és Olaszországban, Hollandiában és Belgium
ban millió számra vétetnek meg a kajdácsok 
és egyéb diszmadarak, gazdag, közézmódu 
és szegény emberek által eg y arán t; mig 
nálunk Magyarországon, leszámítva egy-pár 
szenvedélyes madárgyüjtőt s egy-pár diva
tos és elegáns nagyurat. jóformán alig veszi 
valaki. Ennek száz oka is van. Az'első, hogy 
hazánkban nagy raadárkereskedés jóformán 
nincs; az egy két, bndapesti alig rendelkezik 
5 —6 faj madárral és megfizethetetlen drága.
Ez az egy ok már elég; a kilenczven kilen- 
czet elhallgathatom.

Angol-, Franczia- s Németországban 
alig van ház madár nélkül. A kis madár 
cseveg, dalol s vidámságával örömet kelt 
mindenhol. A legszerényebb napidijnoknak, 
varróleánynak is van egy-egy exotikus ma
dara. Az angoloknál s fran cziáknál rendes 
szokássá vált, hogy az ifjú imádottját az 
eljegyzés napján diszes exotikus madárral 
ajándékozza 'meg. A paczien9 orvosának, a 
kliens ügyvédjének madárral kedveskedik. A 

| kis fin, vagy leányka karácsonyi ajándékul 
tarka I kalitkát kap madárral.

Párizsban, a divatvilág fővárosában a ! 
hány butorgarnitura van a szobákban, any-1 tünk

Csakugyan virágok is a szép

Kedvelik is, szeretik is a madarak^ 1 
mindenhol; csak még nálunk nem fejlődött I 
ki a madárkultura. J

No de talán a mi késik, nem múlik I 
Az angolok, francziák s németek na** I 

gyönyörűségüket lelik a szép madarakba^ I 
s mindenki szerez magának egyet, kettőt-1 
A zt hiszem a mi közönségünk sem idegen, j 
kedik a szép díszállatoktól s szívesen jj 
szerezne be nehányat; de nem ismeri a besz*. 
zési forrásokat, vagy ha ismer is egy-két 
kereskedést, i tt oly á ra t szabnak, hói
nehéz azt megadni s elvégre a ki meg í  I
adja, rövid idő múlva azt tapasztalja, hí
az álla t bágyadt, beteg s egy szép reggel* 
o tt fekszik a kalitka fenekén élettelenül.

A frissen importált, egyenesen 
kikötőből behozott madarak száza kotfij 
legalább nyolezvan elvész az éghajlat vál- 
tozása miatt.

Az én állatjaim nagyrészt honosítottak, 
megszokták már éghajlatunkat, s azon § 
beszerzési források, a honnan én nyerem S 
állatjaimat, csak meghonosított, erős és 1  
egészséges példányokat adnak. Az én gyuj. I  
töményemben ritkán fordul elő, hogy egy £ 
elpusztul klímaváltozás miatt.

Ügynökeim vannak a világ minden I  
részében. Főbb beszerzési forrásaim: Warm- I  
brunn, Görlitz. (Szilézia), Ulm (Würten- ^  
berg), Lipcse, Hamburg. Bréma (Német m  
országban).

Úgy a hogy én beszerzem az állató- § 
kát, ugyanazon az áron szívesen beszerzem w 
bárkinek is; mert mint fentebb emlitém, nem I  
üzlet vagy nyerészkedés a czélom, mint i  j j  
kereskedőké; hanem az állatkedvelés fölkel- 9  
tésére s az exotikus madaraknak ismer s  
tetésére, terjesztésére irányul törekvésem,

A gyűjteményemben lévő fölös példa- #  
nyokat szívesen bocsátom a t. állatkedvelők w 
rendelkezésére; a mely fajból azonban $ 
nincs fölös példányom, vagy’ a mely faj % 
egyátalán nincs meg gyűjteményemben, azt 
kívánatra, lehetőleg 14—20 nap alatt a 
legnagyobb készséggel beszerzem.

Minden e szakba vágó kérdésre, 
tudakozódásra úgy helyben, mint vidékre, 
akár szóbelileg, akár irásbelileg — araeny- 
nyíre a szabad időm engedi — szívesen 
válaszolok. A levélbeli válaszolásnál kérek 
3 drb. 5 kros levélbélyeget mellékelni.

A szép madárban órákig, napokig lehet M 
gyönyörködni; a szép madarak a természet 
ékszerei.

A ki teheti, szerezzen s tartson mada
raka t; én szívesen közvetítem.

V á r a d y  Ferencz.

Különfélék.
Vízvezeték. A vizvezetékügyi bi

zottság csütörtökön délután ismét gyűlést 
tartott. A tárgyalás folyama ala tt heves 
vita támadt a város atyái között s a vége 
az lett, hogy hoztak egy idétlen határoza
tot. Szerencsétlen planétában tették le enr.ek 
a mi városunknak az alapkövét, mert itt a 
jó ügy előmozdítására soha sincs összetar
tás. Kigondolnak a nevetségességig fura 
eszméket és a szavazó gépezettel ledaráltat- 
ják. Most is a helyett, hogy először tervre 
bocsátanának ki pályázatot, s a legjobb ter
vet megvéve, a másodikat, harmadikat ju
talmazva : a munka körösztülvitelére nyilt 
árlejtést hirdetnének; kapják magukat 9 egy 
hirdetményt bocsátanak ki, melyben az 
mondatik, hogy a ki vízvezetéket akar Pé
csett csinálni f. é. julius hó 1-éig adja he a 
tervet s a költségvetés összegének megfelelő 
5° 0-át tegye le. No hát még ilyet se hallót- 

i ! Először, ki lá tta  a tervet a vállalattal
nyiréle kálit s a madarak színe összhang- í összekötni, k ilátta  a szellemi munkát 5%-oa 
zásban van a bútorok színeivel. Csak úgy j a n y a 6* föltételekhez 6zoritani s másodszor, 

lakás, ha egy-pár exotikus madár l 1r’ ’’ 4 ucsinos 
van benne.

Azt hiszem, nálunk is örömet szereznek 
a kedves madarak, hiszen mi is bírunk a 
szép és kedves iránt annyi érzékkel, mint az 
angolok, vagy a francziák.

A mint Beretvás leírja: Lady Dudley 
egy általa adott fényes estélyen, hol az 
egész udvar is jelen volt, elfogadóját és lép 
csöházát pálmákkal, narancs- és ezitrom- 
fákkal díszítette, mik közt állványokon, 
karikákon és kálitokban ragyogó tollú kaj
dácsok, tarka diszmadarak foglaltak helyet. 
A hatás óriási volt! A vendégsereg el volt 
bájolva ; a királynő és a velszi herczeg any- 
nyira el voltak ragadtatva, hogy a ladyt 
a leghizelgöbb bókokkal árasztották e l : 
„Valóban, Lady, ha mesés értékű gyémánt 
ja it drágaköveit rakta volna fel e dísznö
vényekre, íelényi hatást sem ért volna el. 
Ennél szebb csak a paradicsom lehe tett!

S van valami a dologban.
A tarka szinpompa hódit.
A szivárványszinekkel ékeskedő vörös 

ara» a gyönyörű kék ara s a bíboros vörös 
papagáj festői látványt nyújtanak.

A bóbitás kakaduk s a játékos ama
zonok és szurinámok valódi gyönyörrel 
töltik el a szemlélő egész valóját.
.........A beszédes Jako még a  kedélybeteget
is örömre deríti pajkos csacskaságával.

A törpe kajdácsok bármelyik faja, 
akár a vörös vagy szürkefejű „elválhatat- 
lan- avagy a hullámos kis kajdács szere
tetreméltó nagy kedvességével annyira 
lebilincseli a madárkedvelőt, hogy nem 
nélkülözheti gyűjteményéből.

A vörös kardinál, vagy a bibor-kontyu- 
szürke kardinál meglepő szépségével bárki 
előtt is megkedvelted magát.

A csicsergő apró díszpintyek, szövőma- 
ílarak s az éneklő jappáni kék fülemile, vagy 
a bűvös énekü peckingi napmadár, nagy 
élvezetet nyújtanak.

Száz meg száz gyönyörűség rejlik a 
madarakban.

Találóan mondja Brehm, a nagy 
ornithologus, hogy amadarak: „A termé
szet repülő virágai.-

ki képzeli el azt, hogy e y  ily nagy sza
bású tervet f. é. julius hó 1-éig meg lehessen
készíteni? Nem szabad az ügyet erőnek 
erejével s iettetn i; érni kell s erre hagyjunk 
kellő időt, különben korcsszülött származik 
az elhevenyészett munkából. A terv ké
szítés és a vállalat különálló s külön ter
mészetű dolog. Lehet valaki zseniális mérnök, 
képes pompás tervet s költségvetést készíteni, 
de nincs pénze, hogy kaueziót tehessen le, 
már most a jelen esetben az ilyen jeles te
hetség ki van zárva a pályázatból. A munka 
körösztülvitelénél tessék kaueziót kérni, itt 
kell is. De már a szellemet kizárni s csupán 
a tőke uralmának nyitani té rt ez nem ész
szerű, ez nem ezélra vezető. S a pályázati 
határidőt oly rövidre szabni, mint a minőre 
szabták, nevetséges. Mit érünk vele ? Majd 
beérkeznek elhevenyészett, gyenge tervek s 
ennek is csak a város közönsége issza meg & 
levét. Bizon-bizon mondjuk, hogy nem jól megy 
az ügy. Egy vigasztal csak, hogy majd ta
lán a közgyűlés többsége helyes kerékvágásba 
tereli ennek az ügynek megbokrosodott 
táltosok álta l tévútra vezetett rozoga sze
kerét. Polgárok! T. város-atyák, legyünk 
óvatosak s a mit cselekszünk, j ó l  m e g 
f o n t o l v a  tegyünk, mert bizony Isten 
siralmas vége ta lá l lenni.

—  Tanulók hangversenye. Vasárnap 
ta rta to tt meg a „H attyú- -bán az alsóbb ősz- 
tályu gimnázisták, W erner Magdolna leány* 
növendékeinek s a  városi zeneiskola tanu
lóinak hangversenye. A tágas terem zsúfo
lásig megtelt papákkal, mamákkal, roko
nokkal s nagyszámú érdeklődőkkel. Az ügye
sen összeállított programm mind végig 
lekötötte a jelen voltak figyelmét s a föl
m utatott siker zajos elismerésben részesült- 
Első helyen kell megemlékeznünk a zene
iskoláról, mely évről-évre gyarapszik s fel
tűnő haladást mutat. E gy pár szóló hege
dűst hallottunk s elmondhatjuk, hogy mind
egyik dicséretére válik mesterének. Caf- 
heh Jenő a „Repülj fecském- czimü gŷ * 
nyörü melódiát oly tisztán, ügyesen s s*é-

E?n játszotta, hogy- valóban meglepetést 
eltett játékával. A rato tt is olyan viW 08 
tapsot, hogy szinte rengett bele a ***

1



Márczius 17-én PÉCSI FIGYELŐ 11-ik szám-

„Hattyú." Maletter László hegedűn, Vész 
Albert zongorán s Girardi Rezső harmoniu- 
mon nagy preczizitással játszottak. A kis 
Weber Alfréd pompásan kezeli a hegedűt.
Tichi Ferencz, mint kezdő fuvolás szintén 
szépen megállta helyét. A Werner-féle ma
gán intézet csinos és kedves kis növendékei 
igen szépen énekeltek. A közönség meg is 
ujráztatta a csengő hangon elzengett szép 
dalt. A gimuázisták éneke is igen jól sike 
rült s ezért az érdem egyedül Czury József 
előnyösen ismert derék zenetanárt illeti. A 
zeneiskola növendékei által fölmutatott siker 
érdemében Hoffer Károly és Löbr Vilmos 
jeles zenetanárok osztoznak s méltán, mert 
valóban sok faradságba s lelkiismeretes buz- 
góságba kerül oly sikert produkálni, mint 
a minőt ez ú tta l nevezett tanárok a közön
ségnek bemutattak. A közönség nagy meg 

I  elégedettséggel hagyta el a termet.
—  Dr. Ágai Adolf. kitűnő humoristánk,

I  a „Borsszem Jankó" szerkesztője, kit az 
I  olvasó közönség „Porzó" néven is igen elő-
■ nyösen ismer, vasárnap délután, a kereske- 
I  delini ifjúság egyletének meghívására föl-
■ olvasást fog tartan i a torna csarnokban. A 
I  felolvasás pont 6 órakor kezdődik. Jegyek 
I  előre válthatók Valentin könyvkereskedésé- 
I  ben ülőhelyre 1 ír t  50 krjával. Állóhely
■  50 kr. — A felolvasás után, este 8 órakor 
R társas vacsora lesz a kereskedelmi ifjúság 
3  egyleti helyiségében.

— Iskolalátogató főispán. Kardos Kál- 
m  mán e hónapban programmjába vette az 
R  iskolákat s a többbi közt a polgári leány - 
1  iskolát kétszer is útjába ejtette. A növendé- 
H kék helyes irányú nevelése és oktatásáról 
B minden tantárgyban kellő tájékozást nyert. 
I  Tetszését leginkább a műének nyerte meg,
|  melyet ismételten meghallgatni a templomba

■  is elment. Jelen volt ugyanaz nap délután a
■  tanulók hangversenyén is, mi fölött szintén 
I  elismerőleg nyilatkozott.

— Színészet. A héten itt já r t Somogyi 
I  Károly, a mi derék színigazgatónk, a ki az 
I  árénában husvét napján szándékozik raeg- 
R  kezdeni előadásait. Volt alkalmunk vele 
X  egyről-másról beszélgetve, társulata névso-

] rával megismerkedni. Mondhatjuk, ameny 
1 nyíre a színészet működő tagjait részint 

«  személyesen, részint a lapokkól ismerjük.
■  igen jó erők vannak az idén Somogyi tá r 
f l  sulatában s előre láthatólag élvezetes esté 
m  két fogunk tölteni az árénában. Somogyi 
| |  nemcsak a társulat összeállításánál volt 
I  nagy figyelemmel a műértő közönség Ízlésére 
I  s követelményeire, de a darabok megválasz-
■  fásánál is. Értesülésünk szerint a legújabb, 
I  legjobb darabokat mind megszerezte s a 
^  mennyire az idő engedi, be fogja valamenv-
■  nyit mutatni. Csakugyan jól fog esni már
■  e&Y P*r  az árénában tölteni.

— Halálozások. A Duiánszky család- 
B  nak ismét gyásza van. Nagynénjök Szloboda 
B  Júlia e hó 11 én életének 82-ik évében 
S  végelgyengülés folytán elhunyt. A boldo 
3  gultnak hűlt tetemeit hétfőn délután 5 óra- 
j f  kor kísérték nagy részvét mellett a papnő- 

B  velde utczai halottas házból a budaikülvá- 
B  rosi közsirkertbe örök nyugalomra. —
\  Kerek Sándor turonyi ev. reform, lelkész e 

B  hó 12-én hunyt el 2—8 napi rövid szen- 
B  védés után. életének 58 ik, boldog házassá- 
f l  gának 26-ik évében. A közszeretetben álló 
B  lelkésznek földi maradványait 14-én tették 
B  örök nyugalomra Turonyban. A megboldo 
B  gultat özvegye és három árva siratja.

— Az áréna restaurálása. Somogyi az 
M aréna színpadját kibővitteti és pedig a 
j  színpad hátához építtet egy deszka alkot 
$  mányt s igy nagyobb lesz a színpad, 
k  nagyobbak lesznek az öltözők s a diszle 
fii teknek is jut hely. A nézőtéren fölszedeti a 
R  padokat s ritkábban rakatja és kárpitossal 
R bevonatja, az üléseket lószőrrel tömrti meg. 
B hogy kényelmessebek legyenek. A páholyok 
B  körözetét is bevonatja szőve'tel. Szóval 
B  eleget tesz mindazon kivánalmaknak, me 
B  lyek tavairól a kényelem hiányában nuriil- 
B  tek föl. Nagyon helyesen, csak azután a

közönségben is legyen méltányosság. — 
B  S z i n l a p o k r a  Dömmelné fogad el elő- 
B  jegyzéseket.

— A budapesti kir. táblához berende
1 ■ lendö kisegítő bírák kienvezése, még e hó 
B  folyamában meg fog történni s a kisegitö 
| |  bírák közvetlenül a húsvéti ünnepek után 
í j  megkezdik működésüket. A pályázók száma 
jS máris oly roppant nagy, hogy az igazság- 
3  ügyi kormányra nézve fölötte nehéz lesz a 
|  választás. A kinevezendők száma 15 — 18 

közt fog váltakozni s ezek közül egy, lég 
följebb kettő a budapesti, a többiek a 
vidéki törvényszékek bírói karából lesznek 
kinevezve.

— Márczius 15-ike városunkban. A nyil
vános egyesületek közül évek óta csakis a 
pécsi keresztény polgári társalgókor szokta 
e napot megünnepelni. így  az idén is, csü
törtökön igen sikerült társas estélyt rende
zett nevezett kör e nagy nemzeti ünnep 
alkalmával, a midőn is az első szónok mon
dott oly szép beszédet, a mely beillett volna 
akár az országgyűlési beszédek közé is. 
C z i r  j á k Ignácz korelnököt tartalomdus 
beszédje végén lelkesülten megéljenezték, 
l’tána S i r  i s a k a Andor alelnök mondotta 
el rögtönzött s nagyhatású beszédjét, mely 
nek végén inditványozá, hogy a kör táv ira
tilag üdvözölje K o s 8 u t  h Lajos hazánk 
nagy fiát. A jelen voltak nagy lelkesedéssel 
magukévá tették az ind ítvány t; a sürgöny 
szó szerint igy hangzik: „ K o s s u t h  L a
josnak Turin. Nemzeti nagy ünnepünk negy
venedik évfordulóján szivünk mélyéből üdvöz
lünk szép hazánk dicső fia! Pécsi keresztény 
polgári társalgókor." Alelnök után U d v a r d y 
Nándor volt elnök és L a u b e r Mihály 
pécsi polgár mint vendég, mondottak szép 
beszédeket. Később táncz következett, mi 
reggeli fél 4 óráig ta rto tt. Táncz előtt a 
jelenvoltak egy része sikerültén eldalolá a 
szózatot, hymnust, a Kossuth-nótát s végül 
a „Ne sírj, ne sírj Kossuth Lajos" refrenü 
dalt. Tudósítónk még megdicséri W  e i n

d o r f e r  Fiilöp vendéglőst, ki úgy az éte
lek, mint az italok olcsósága, jó minősége 
és pontos kiszolgálása által a jelen voltak 
teljes elismerését valóban kiérdemelte. — 
Tudósítónk elfelejtette megemlíteni annak a 
nevét, a ki a szabadsajtóra emelte poharát 
8 igy mi sem tudjuk.

— Hangverseny. A városunkban álló 
raásozó 52. gyalogezred zenekara f. hó 18-án 
a „Hattyú" teremben hangversenyt rendez 
igen érdekes műsorral. Kezdete este 7 órakor.

— Szerencsétlenség. Pénteken reggel 
az István-utczában borzasztó halállal mú
lott ki egy szerencsétlen özvegy asszony, 
névleg Herold Ferenczné szül. Tichi Kata
lin. Az esetről a következő tudósítást nyer
gük : Van az István-utcza 14. számú ház
ban, hol az özvegy lakott, a sziklafalba 
ásott pincze, ebben a pmczébeu nagy meny- 
nyiségü homok vájható. Tegnap reggel is 
homokot vájt a szegény asszony fiával 
együtt, s fia egyszer csak észre veszi, hogy 
a szikla tető meg van repedve s ereszkedik. 
Gyorsan k'rohant s háromszor is hívta ki 
anyját, de ez csak nem jö tt ki. Amidőn az 
özvegy észre vette a veszélyt, már késő 
volt a menekülés. Éppen a nyílásnál érte 
a mintegy 50 mázsás szikla s agyonnyomta. 
Iszonyú látvány volt. Csak a  feje látszott 
ki a szerencsétlen nőnek s beleszorult vértől 
megkékülve, zöldülve s íeketülve. Rövid 
idő múlva megérkezett a rendőrség s nagy 
ügygyel-bajjal kiemelték az összeroncsolt 
tetemet s a halottas kamrába szállították. 
Sajátságos, hogy a szegény asszony férje s 
az egyik fia is ilyen borzasztó halállal mú
lott ki.

— A martonfai bíró. Sok szép dolgot 
hallottunk a héten a martonfai bíróról, a 
kit csak az előnevén „Bagórágó" nak isme
rünk Állítólag az érdemes birógazda háza 
közelében, az ő „szellemi" közreműködésével 
szoktak nagyobb szabású olympi játékokat 
rendezni, mely rendesen fejeknek megbaltá 
zásával szokott végződni. A most vasárnap 
s a rákövetkező hétfőn is volt nagyobb sza
bású bikaviadal, melyen mint szemlélő ba 
gór gó öbirósága is részt vett s a főszerep 
lök egyike a jeles kisbiró volt. Gratulálunk 
az érdemes elöljáróságnak. Reméljük, hogy 
a járás főbírája, ki nem szokta mindig el
nézni az efféle burnlás biró basáskodását s 
a betyárizmns fölv’rág-*/tatására irányuló 
törekvést, most sem fog szemet hunyni, 
hanem a legnagyobb erélylyel lép fel a 
nemes nerazetes biró gazda ellen s kiveszi 
a kezéből a birópálezát. Ugyancsak erről a 
bagórágó bíróról Írják nekünk Martonfá 
ról, hogy betolakodván az iskolába, a ta 
nítót kezdte leczkéztetni, ez azonban önér
zetes ember lévén, nem ijedt meg a bagó 
szagtól, hanem ajtót mutatott a hatalmas 
férfiúnak, mire persze lön harag s birkabőr 
mellénynek ököllel való hupog tatása, mert 
hát: ki, ha nem ő ?! Jujujuj ! de csúnya a 
mikor a  féreg köhög.

— Kedvezményes vasútjegyek, a buda- 
pest-pécsi és pécs-barcsi vasút összes állomá
sairól. valamint Villány, Dombóvár M. A. V. 
állomásról Budapestre a folyó évi húsvéti 
ünnepek alkalmából II. és III. osztályú me 
net-térti jegyek fognak a felére leszállított 
áron kiadatni. Ezen mérsékelt árú menet 
térti jegyek a folyó évi márczius 30 és 
31 én Budapest felé induló vonatokhoz fog
nak kiadatni, a visszautazás f. é. április hó 
2-tól bezárólag 0 ig a Budapestről induló 
vonatokkal történhetik. — Gyermekek ré 
szére külön kedvezmény nem engedélyezte 
tik.

— A himlő áldozatai. Pogány község
ben a múlt héten a himlő elragadott egy 
kis leányt az élők sorából. Mikor a pap 
temetni ment, akkor adták föl az utolsó 
kenetet a kis gyermek édes anyjára, ki 
szintén himlőben feküdt s pár nap múlva 
követte kis lányát a sírba. Mikor a pap 
a kiszenvedett anyát ment temetni, ugyan
akkor a családapát is meggyóntatták, az 
is a himlő áldozata volt s a neje temetése 
után két napra ö is utána ment családjá
nak. Üres a h á z ; a fiatal házaspár min 
degyike csak 24 évet élt. Forray főszolga
bíró rögtön megtette a legerélyesebb intéz
kedéseket.

Irodalom.
Az .Ország-Világ" logujabb száma Vágó Páltól, 

a jeles festőtől közöl képeket. Vágónak saját rajzu arcz- 
képe nyitja meg a sort s az egész szám a művész fest
ményeinek másolataival s az Ország-Világ számára 
rajzolt tollrajzokkal van tele- Vágóról érdekes csikk is 
van Prém József tollából. Nagybecsű e számban Vajda 
János elmélkedése a nemzeti eszményekről, mely első 
része egy nagyobb közleménynek. Vau még két érdekes 
kép e számban a fővárosi tisztviselők telepéről, a leg
újabb városrészről. Egy ház és udvara van bemutatva 
s Kovács Déues dr. ir igen ügyes czikket a tisztviselő
telepről és az ottani életről. Áz itt említetteken kívül 
még számos közlemény tarkítja a kitűnő lapot. — így 
Koroda Páltól költemény, I.indautói regény, Gaal Mó
zestól elbeszélés, RaonI Chélardtól párisi levél, Székely 
Huszártól heti tárcza stb — Végül az éléuken szer
kesztett rovatok és talányok. — Előfizetési föltételek: 
jannár—deczemberre 10 frt, január—júniusra 5 frt, ju. 
lius—szeptemberre 2 frt 50 kr.. julins—deczemberre 5 
forint. Az „Egyetértés"-sel együtt: Egész évre 28 frt, 
félévre 14 frt, negyedévre 7 frt, egy hóra 2 frt 50 kr. 
Az előfizetési pénzek a Pallas irodalmi és nyomdai 
részvénytársasághoz küldendők, Kecskeméti-utcza 6. sz

Az Útmutató. Épen moBt jelent meg és miuden 
könyvkereskedésben kapható a magyar közlekedési vál
lalatok hivatalos menetieudkönyve II. (márczius— ápri’is) 
füzete a magyar, osztrák, közös és külföldi közlekedési 
vállalatok legújabb menetrendjeivel, hazai és külföldi 
útirányokkal, közép Etuópa térképével s számos hasznos 
tudnivalóval. Ezen egyedüli magyar menetrendkönyv 
nemcsak Magyarország és Ausztria összes vasutjainak. 
a Dnnagözliajózási társaságnak s a tengeri hajóknak 
menetrendjeit, az indulási és érkezési időnek állomásról 
állomásra való legpontosabb megjelölésével tartalmazza, 
hanem a külföldi vasutakkal és hajókkal való közvetlen 
csatlakozásokról is legmegbízhatóbb értesítést nynjt. — 
Kiad. hivatal Budapesten, VII , Podmaniczky-atcza 17.

A tábornok ur fla- A nevelő. Két elbeszélés. Irta 
Groller Palduin. Fold. Kaposi Béla. — Kiadja Singer 
és Wolfner könyvkereskedése. Budapest Ara csinos vá 
szonkötésben 50 kr. Grcller Palduin elbeszéléseiből, tud
ón kk a l, ez az első önálló kötet magyar nyelven. Pedig 
megérdemelte volna, hogy már előbb szélesebb körben 
ismerjék, mert müvei a naturalista irók termékeivel el
lentétben, az élet deiürebb oldalait mutálják a fólvidi-

tólag hatnak kedélyünkre- A i elbeszélő müveiből jótevő 
melegség sugárzik felénk, mert fürkésző szeme a családi 
szoba miuden zugában tedez föl artatlan, tiszta örömö
ket s ezeket kendőzetlen természetességükben közli az 
olvasóval. Érdeklődésünket fokozhatja az a körülmény 
is, hogy Groller Palduin (igazi nevén Gál Béla) honfi
társunk. Munkái Németországban különösen a női kösön- 
ségnél, nagy elismerésben részesülnek. — Az „Egyetemes 
Regénytár" III. évf. 10-ik kötetét képezi.

A „Vasárnapi Újság" márczius 11-lki száma a 
következő tartalommal jelent meg: Negyven év. (Költe
mény) Szász Károlytól (Képpel. — Márczius 16. (Köl
temény.) Fejes Istvántól. — Márcziusi napok negyven 
évvel ezelőtt. (16 képpel.) — Vilmos császár. (8 képpel.)
— Somsaiéit Pál. (Arczképpel.) — Somssich Pál arcz- 
képéhez. (Arczképpel.; — Magyar küldöttség az 1848- 
diki frauezia köztársasági kormánynál. — Jellemvoná
sok Vilmos császárról. — Irodalom és művészet. — 
Kóziutézetek és egyletek. — Mi újság? — Halálozások.
— Sakk játék. — Heti naptár. — A „Vasárnapi Újság* 
előfizetési ára negyedévre 2 frt, a „Politikai Ujdonsá* 
gok"-kal együtt 3 frt. — Ugyancsak a Franklin-Tar- 
sulat ki adóhivatalában (Budapest, Egyetem-utcza 4. sz.) 
megrendelhető a „Képes Néplap" legolcsóbb újság a 
magyar nép számára, télévre 1 frt.

Csarnok.
A hűtlen nő.

Irta: Dr. ILLÉS KÁROLY.

(Folytatás.)

Egyelőre tehát vegyünk búcsút az 
erényes nőktől s tegyüuk egy rövid látoga
tást a hűtlen asszonynál; előbb azonban 
szereljük fel magunkat azon ismeretekkel, 
melyek e nő helyzetének és egész lényének 
megértéséhez szükségesek. Az épület hóm 
lokzatára, melyben a hűtlen asszony lakik, 
e szó van fe lírva: házasság, — s ez azt 
jelenti, hogy hűtlenséget csak érvényes 
házasságban élő nő követhet el. Mi a há
zasság: ezt mindenki tudja, — de a jogá
szok mégis szükségesnek látták azt meg
határozni ; s miutáu már benne vagyunk : 
mi is kénytelenek leszünk meghallgatni 
egy ily unalmas definicziót. Jogászi értelem 
ben házasság ala tt a nő és férfi legbensőbb 
oszthatatlan s az élet minden viszonyaira 
kiterjedő közössége értetik. Ez elég szára
zon van mondva s nevezetesen hiányzik 
abból egy ideális vonás, egy eszmény, mely 
a házastársak együvé tartozását az élet 
határán túl is kiterjesztené s eként a házas
sági hűséget az örök hűség jellegével 
ruházná fel. Ezért a fenkölt szellemű irók 
nem is fogadták el a jogászi meghatározást, 
hanem alkottak helyette újat és szebbet, 
így  pl. a lánglelkü G e o r g e  S a n d  sze
rint: „a házasság két akarat egygyé olvadása 
a végett, hogy a szeretet erejével és hévé 
vei ezen és a jövő életre egymásnak örök 
hűséget fogadjon." Csakhogy ez meg nagyon 
is eltér a mindennapi élettől, s kirívó ellen
tétben áll egynémely kék szakálu férj eljá
rásával, ki ép oly könnyedén változtatja 
feleségeit, mint öltönyeit vagy bútorzatát. — 
George Sand azonban az eszményíteni tudó 
nő szemével nézte a dolgot, s a hűség min
taképéül valószínűleg a bibliai Ruth asz- 
szonyt választó, ki férje halála után, a 
hogy hazájába gazdag rokonaihoz visszatért 
volna egy idegen országban elhalt hitvesé 
nek agg édes anyja mellett maradt, s azzal 
megosztó a kolduskenyeret, mert férjét csak 
ebben az öreg aszzonyban szerethette tovább. 
Ruth asszony története anyagias korunkban 
már nem igen fordul elő, — s ezért néme
lyek az ellenkező irányba csapva át, a hűség
től csaknem egészen különválasztották, s az 
átmeneti együttélés szinvonalára sülyesztet 
ték le a házasságot. így  pl. N o r d a u azt 
mondja hogy a házasság egy edény, a melybe 
két kül önnemü test, mint két különböző 
vegyi elem, bezáratik; s ha ezen elemek 
rokonok: úgy az edényben élet leend, — de 
ha azok egymásra nem reagálnak: akkor 
az egybeolvadás lehetetlen.

Ebből az következik, hogy mihelyt az 
egyik test másfelé reagál: azonnal ki kell 
azt helyeznünk a közös edényből, — s mi
helyt az egyik házastárs valakit megszeret: 
ez által ő már jogezimet nyer arra, hogy 
azzal egyesüljön. Nordau szerint tehát a 
házasság oly értelemben, hogy feltétlen hű
ségre kötelezze a házasfeleket, létjogosult
sággal nem bir, mert a hűségnek csak addig 
van értelme, a mig a kölcsönös vonzódás 
ta rt; minthogy azonban ez nem más, mint 
a házasság negácziója s a szabad szerelem 
proklam álása: ennélfogva Nordau elméletét 
e helyütt, hol reformkérdésekkel nem fog
lalkozhatunk, egyszerűen csak felemlitendő- 
nek véltem.

íme ily különböző lehet a házasság 
felfogása, — s ha már most felvetjük a 
kérdést, hogy minő tanulságot merítettünk 
ezekből: a válasz valószínűleg az leend, 
hogy még a különböző definicziók meghall
gatása előtt mindnyájan tudni véltünk, hogy 
mi a házasság, most azt veszsziik észre, 
hogy kezdjük a dolgot nem érteni. Egy kö
zös ismérvet azonban mégis meríthetünk a 
különböző meghatározásokból, melyek itt 
számításba jöhetnek, — s ez abban áll, 
hogy a házasság életfeltétele, mely nélkül 
a leplezett hazugsággá válik, a házastársak 
kölcsönös hűsége. Tehát nem csak a nő, ha
nem a férj hűsége i s ; erről azonban most 
nem kivánok szólani. Nem mintha attól ta r
tanék, hogy valaki rám olvassa Kálmán 
király törvényét, mely szerint a boszorká
nyokról, melyek nem léteznek, említés ne 
tétessék, — de tény az, hogy a házasság 
lelke és éltető eleme mindenkor a nö hű
sége volt s mai napig is az, s hogy ép ezért 
mindig a nő hűtlenségét tekintették ama 
zátonynak, melyen a házasság hajótörést 
szenved. A nő hiiségi kötelezettségének ha
tá ra it azonban, valamint a hűtlenség jelen
tőségét és következményeit mindenkor a nő 
és férfi közötti viszony, s az erre alapított 
házasság minősége szabályozzák; minél 
fogva e tekintetben is egy kis szemlét kell 
tartanunk a különböző idők és népek felfo
gása és szokásai fölött.

Voltak és vannak népek, melyeknél a 
többnejüség divatozott, illetve divatozik, — 
nyilván a férfiak kisebb számánál fogva. Ez 
elég meglepő, mert máshol rendszerint több

a nő, mint a férfi, de még csodálatosabb az, 
hogy ama hiányon a czivilizált világ höl
gyei még nem segítettek. Valószínűleg nem 
jutott tudomásukra, hogy hajdan a médek, 
ujjabbau pedig Kelet-lndiában a malabári 
tengerpart lakói, továbbá a szingálok kény
telenek voltak nő-hiány miatt a többtérjü- 
séget behozni. Ezeknél természetesen szóba 
sem jöhet a nő hűségi kötelezettsége, mert 
hisz ő tetszés szerint szaporíthatja férjeit, 
kik kegyéért versenyeznek, — és igy a há 
zasság ezen különös fajától ezúttal eltekint
hetünk s csak azt jegyezzük meg, mint 
feltűnő ritkaságot, hogy az említett népek
nél niucs hűtlen asszony. A házasság másik 
két faja a többnejüség és egynejüség (poliga- 
mia és monogamia), melyek közül az előbbi 
régibb eredetű s a keleti népeknél ma is el 
van terjedve, mig az utóbbi, mely a házas
ság eszményét egyedül képes megvalósítani, 
az ujjabb és czivilizált népeknél gyökerezett 
meg. Többuejüséget találunk pl. a khinaiak 
nál, a hinduknál, a babilóniai fokság előtt 
a zsidóknál, az egyptomiaknál s általában 
a mohamedán népeknél, továbbá a régi ger 
manóknál s a keresztény felekezetek között 
legújabban a mormonoknál. A mormonoknál 
a többnejüség azt képezi, hogy hitük sze 
rint felekezetűk minden tagja szent lesz, és 
igy a hívőknek, vagyis szenteknek olyan 
szaporodása kívánatos, mint a homoké a 
tengerben; a keleti népeknél azonban a nő 
alárendelt helyzetének következménye a 
poligamiai s összefügg azzal, hogy a nők 
pénzért eladatnak, és igy a férjnek alkalma 
nyílik vagyonához képest tetszésszerinti 
számú feleséget vásárolni. Hogy minő hely
zetbe jutnak az ily nők : ezt könnyen el 
képzelhetjük, — de kitűnik a koránból is, 
melynek szavai szerint „a nők szántóföldek, 
melyekre férjeik tetszéseik szerint bemehet
nek". I t t  tehát a nő szolgai viszonyban áll 
férjéhez, ki neki hűséggel nem tartozik, de 
a ki annál szigorúbban megköveteli nejeitől 
a hűséget, mely azonban éppen ezért csak 
a szolgai hűség jellegével bir s ennek meg
szegése, vagyis a nő hűtlensége, csupán a 
szolgai hűség megsértésének tekintetik. Mint
hogy pedig a keleti népeknél a szolgai hű
ség megszegésének büntetése mindig a ha 
Iái: ennélfogva a  nö hűtlensége is kegyet
lenül toroltatott meg; igy pl. a hinduknál 
rendszerint nyilvános téren kutyák által 
szakittatott szét, vagy izzó vaságyba éget- 
te te tt el, a régi zsidóknál pedig kőhalállal 
végeztetett ki a hűtlen nő.

Az átmenetet ezen állapotról az újabb 
felfogáshoz a görögök és rómaiak, közvetí
tették, kiknél már az egynejüséget találjuk 
fel. Az antik felfogás azonban még nem 
tarto tta  annyira egyenjogunak a nőt, hogy 
az férjétől házassági hűséget követelliessen, 
— ellenben a férjnek megengedték pl. még 
Solon törvényei is, hogy hűtlen nejét rab
szolgaságba eladhassa. E mellett a házassá
got állami intézménynek tekintették, mely
nek czélja az, hogy az államot egészséges 
polgárokkal lássa el, — 8 ezen körülmény 
itt-ott a nőknek sajátszerü előjogokat nyúj
tott. így  pl. Spártában meg volt engedve 
az asszonyoknak, hogy midőn férjeik csatá
ban voltak, szép és erőteljes ifjakkal sze
relmi viszonyt szőjjenek, — miből némelyek 
m egm agyarázhatnak vélik, hogy a spártai 
hölgyek miért lelkesiték oly hősiesen fér
jeiket a csatára. A római férj sem tartozott 
nejének hűséggel, de nejétől föltétien hűsé
get követelhetett s e tekintetben a házasság 
tisztasága felett az állam és istenek Őrköd
tek. A nő hűtlensége azonban már nem a 
szolgai hűség megszegése, hanem a férj be
csületének és vagyonának megsértése volt 
s a hűtlen asszony büntetésül életfogytig 
valamely szigetre száműzetett, a keresztény 
császárok korában pedig kolostorba zára
tott. Eme szigor csak fokozódott az által, 
hogy a hűtlen nőt bárki feljelenthette, — 
utóbb azonban a feljelentés joga csupán a 
férjnek adatván meg, ez a római birodalom 
hanyatlásának korában oda vezetett, hogy 
a hűtlen nö csak ritkán került büntetés alá, 
mert a férj nem kívánta a megbüntetést. 
Pedig a hűtlenség ekkor már mindennapi 
dolog volt, — de éppen ezért a férjek is 
ugyanazon bűnben leledezvén: inkább együtt 
úsztak az árral, semhogy időszerűtlen er
kölcsi érzelgés által gúny tárgyává lenni 
akartak volna.

Egy uj népnek kellett születnie, mely
nél a szigorú római törvények újra feléled
hettek, — 8 ez a nép a germán faj volt. 
A keresztény házasság, melyet az egyház 
szentséggé avatott fel, először legtisztábban 
a németeknél ju to tt érvényre, — csakhogy 
ezeknél a régi rómaiak szigorú felfogása 
kiterjesztetett a férfiakra is, ki a házasság 
hűség megszegése által épp úgy szentségtö 
rövé lett, mint a hűtlen nö. Sőt büntetése 
még súlyosabb volt mint a nőé, mert a hűt 
len férj halállal büntettetett ahűtlen nö bün
tetése pedig életfogytig tartó  elzárás volt 
valamely zárdában. Csaknem azt hihetnők, 
hogy ezzel valamely szigorú erkölcsű impera- 
tornő kívánta visszafizetni a kölcsönt a soká 
dédelgetett férfi-nemnek, mit az is bizonyí
tani látszik, hogy ama törvény szülőanyjának 
neve: Carolina. Ez a Carolina azonban még 
sem volt nö, hanem csak egy könyv. így  
nevezik t. i. V. Károly büntető törvény- 
könyvét, melynek teljes czime: Constitutio 
eriminalis Carolina", — röviden tehát Caro
lina. A magyar nép mindig nagy tisztelője 
volt a nőknek, de ehhez a Carolinához még 
sem csatlakozott, — és pedig azért nem, 
mert nálunk régebben különbség tétetett a 
a férj és nő hűtlensége között; s mig a nő 
hűtlen férje ellen, csak az elválást követel
hette: addig a férj Szt.-László törvényei 
szerint kűtlenségen ért nejét szabadon meg 
ölhette — ha pedig bűnvádi keresetet indí
to tt ellene: a nő fejvesztéssel bűnhődött 
vagy egymáshoz kötött fák vagy lovak ál 
tá l szakitatott szét.

Ezen rendkívüli kegyetlenséget újab
ban mindenütt rendkívüli enyhfség váltotta 
fel — mit sokan annak tuhjjü^jjtanak, hogy
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mintán modern felfogás szerint a férj hűt
lensége is büntetendő: a férfi-törvényhozók
— bölcs előrelátásából — jónak látták oly 
büntetéseket felállítani, a melyek esetleg 
bennünk sem okoznak nagy kárt. Legeny
hébb a hűtlenség felfogása Angliában, hol 
a miatt bűnvádi eljárásnak egyátalában 
nincs helye, — mig Ausztriában mint ren
dőri kihágás, Németországban pedig vétség 
gyanánt 6 hónapig terjedhető fogházzal 
büntetendő az. Ezekhez képest aránylag 
szigorú a franczia büntető törvénykönyv, 
mely különbséget tévén a térj és nő hűtlen
sége közö tt: az előbbit csak pénzbün
tetéssel, mig a nő hűtlenségét 2 é /ig  ter
jedő fogsággal rendeli megbüntetni. Innét 
van, hogy Francziaországhau a férj kivána- 
tá ra  a hatóság is közbe lép, s a mennyiben 
a hűtlen nőt tetten éri: azt esetleg le is 
tartóztatja. Nálunk ez nem történik meg, 
mert a magyar törvényhozás legnjjabban 
gondoskodott arról, hogy a  büntető biró egy 
könnyen be ne avatkozhassék a házasfelek 
viszályába. A magyar btk. 246. §-a szerint 
ugyanis előbb a válópert kell megindítani 
a hűtlen hitestárs ellen, a csak akkor lehet 
fellépni bűnvádi panaszszal, ha az elválás 
hűtlenség miatt biróilag kimondatott; s mint
hogy a válóperek rendszerint évekig eltar
tanak, az idő pedig kissé be szokta hegesz
teni a sebeket: ez okból a mi büntető 
törvényünktől a hűtlen nő nyugodtan alha- 
tik. Ha pedig esetleg mégis arra ébredne 
fel, hogy az önérzetes férj az elválás után 
alkalmaztatni kívánja ellene a büntető tör
vényt is : ekkor valószínűleg egy szerény 
albiró itélöszéke elé kerül s ennek kezéből 
nyeri el 3 hónapig terjedő fogház büntetését.

S ezzel a szemlét bevégeztük volna,
— és most már bekopogtathatunk a hűtlen 
asszonyhoz. Hölgyeink bizonyára még nem 
láttak ilyet, s azt hiszik, hogy e végett 
lagalább is Párizsba kell mennünk ; pedig 
csalódnak, mert elvétve itthon is találunk 
egy-egy példányt. Maradjunk tehát itthon,
— legalább megkíméljük ez útiköltséget. A 
hölgy, kihez most belépünk, csinos házban 
lakik, — de az nem sziklavár, mely az 
élet minden viharait kiállja, hanem egy 
barokk ht}'lő épület, melynek ékítményei 
között már is repedések láthatók. Midőn 
metlsepjük, éppen bársonypamlagán pihen 
s olvassa Paul de Kockot vagy vagy Boc- 
cacoiót, mert Dumas és Zola néki már 
unatmas Néha felhágy az olvasással, s va
lakire gondol, de nem férjére, kit soha sem sze
retett, sem gyermekére, ki a lonne felügyele
tére van bízva, — hanem a család egyik jó 
barátjára, ki őket gyakran látogatja. A 
háztartás sem vaszi igénybe figyelmét, — 
elvégzik azt helyette a cselédek, — s ha 
ebből kár származik: ám lássa a térj, hogy 
miként szerzi meg a szükséges pénzt. A mint 
tehát igy csendesen megfigyeltők ezt a nőt, 
a következő tulajdonokat fedeztük fel benne: 
a dologtalanságot. a felületes és erkölcsrontó 
szórakozás kedvelését, a  háziasságtól való 
idegenkedést s a hitvesi szeretet és anyai 
gondosság hiányát. De ime észrevett ben
nünket és megszólal.

(Vége következik.)

Közgazdaság.
Közgazdasági szemle.

(A „Pénzügyi útmutató" jelentése.)

Közgazdasági életünk a közelebb múlt 
héten meglehetősen mozgalmas volt. A par
lamentben elfogadták a e z u k o r a d ó t  
és beterjesztették a v é d j e g y e k  o l t a l 
m á r ó l  szóló törvényjavaslatot. Ez ntóbbira 
már csak ugj'an nagy szükség van. ha meg 
akarjuk akadályozni az elterjedtté vált véd
jegy hamisításokat ; Az o 8 z t  r  á k*m a- 
g y a r  L l o y d  t á r s a s á g  és a két 
kormány közt hajózási szerződés várakozás 
ellenére még mindig nincsen megkötve. A 
társaság kevesli a felajánlott suvrencziót s ha
bár mindkét részről történt közeledés, még 
mindig 86000 írtra  rúg a diferentia. A többi 
kérdésekben létre jött a megegyezés. A 
s z e s z a d ó j a v a s l a t  két irányban is 
foglalkoztatta az érdekelt köröket. A mező- 
gazdasági szeszgyárosok a gazdag kör as- 
pire a la tt folytatták tanácskozásaikat és 
megállapították azon kívánságaikat, melyek 
tekintetbe vételét a törvényben kifejezve 
látni óhajtják. A regalebérlők szintén ta r 
tottak országos értekezletet. Kívánságuk 
abban culminál, hogy a regale megváltást 
a kormány a szeszadó reformja előtt foga
natosítsa, s mivel lehetetlent kívánnak, ér
tekezletüknek nem jósolunk sikert.

A v i c i n a l i s  v a s u t a k  é r t e k e z *
1 e t  e igen üdvös eszmét pendített meg a 
helyi érdekű vasutak közös természetű ügyei
nek ellátására hivatott központi bizottság 
létesítésével. Noha előrelátható, hogy a 
tervezett magánérdekből eredő oppositója 
lesz, mégis azt hisszük, hogy a kezdemé
nyezés nem marad hiába való.

A b i z t o s í t á s i  ü g y  terén méltó 
feltűnést kelt, hogy egy nagy budapesti 
pénzintézet egy sok megtámadásnak kitett 
amerikai biztositó társulat vezérügynöksé
gét vállalta el.

A p é n z p i a c z o n  tartós a pénz 
bőség; az osztrák magyar bank váltó tár- 
czája egyre bisebbedik és figyelmet érdemel, 
hogy a magyarországi bankhelyek által 
igénybe vett hitel csaknem 10 millióval 
kisebb, mint a mennyi a különben sem je
lentékeny állandó dotatio.

A g a b o n a  p i a c z o n a  közelebb 
múlt napokban lanyha volt az irányzat, 
mivel az enyhébb időjárás remélni engedi, 
hogy megnyílik a hajózás és ezáltal na 
gyobb mennyiségű gabnát hoznak a fővá
rosba. A búza árak néhány krajczárral ol
csóbbodtak. Az é r  t  é k t  özsdére Vilmos
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császár halála nem te tt hatást. Az árfolya
mok csekély változásnak vannak alá vetve 
nert a speculatio tartózkodik mindennemű 
üzlettől. A pesti pénzintézetek mérlegének 
közzététele jobbára, kedvező hatást gyako
rolt az illető intézetek szelvényeire. Külö
nösen a pesti magyar kereskedelmi bank 
részvényei részesültek a tőzsdén emelke
désben,” mivel ezen intézet az egyedüli a 
fővárosban, mely nagyobb osztalékot fizet, 
mint bármikor a lefolyt évtizedben. A köz 
sorsjegyek ára a legutóbbi napokban csök
kent, a mint az a húzás után rendszerint 
megszokott történni. Vés.re még az i p a r  
ü g y e k  köréből említésre méltónak tartjuk 
az orsz. iparegyesület feliratát a kormány
hoz, a melyben az i p a r  k e r ü l e t e k  
megalakulásának nehézségeit világítja meg 
és e nehézségek elhárítását kérelmezi.

Gabona-árjegyzék
Pécs sz. k. városában 1888. évi márcz. 10 én 
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Nyilttér. *)
Az első pécsi veterán és betegsegélyzö- 

egylet elnökétől.
Minthogy a pécsi nagy takarékpénztár 

egyletemnek kis tőkepénzét nagylelkű adó 
mánya által ez évre ismét 25 frttal szapo
rította meg, legszentebb kötelességemnek 
tartom. ho,$y ily nemes intézet iránt a jó 
ég áldását kérve, szeretett egyletem revében j 
legforróbb hálás köszönetemet nyilvánítsam.

Pécsett, 1888. évi márczius hó 12 én.
Bózsa József,

az egylet elnöke.

Első Pécsi Temetkezési Intézet „Kegyelet6
Ű - p o » t a  V L tcaa . 2 2 -U í  s z á m

elvállalja a

t e o n a e t l r e z é s e l s  r e a n d - e z é s e t
.  tulajdonát ktp .áí fr .n c .i. ntinta ...r in t épített d in . .  lésm.ntM In g - ** k0e*1'
jaiban, itt helyben és vidékre, olcsón és legszebb kivitelben. , .Díszes rayatalozasok 

llitását
minden osztályhoz.
A halottak szállítását minden 

irányban.

Raktár érez- és fakopors.ikti.il, azemfedök, sirkoszornk,-férfi- ée nöikalottaanihákbél.
A pontos kivitelért az intézet aluliról tulajdonosai kezeskednek:

Hoffmann Károly, Edkoffer Ferencr.
Hirtl Ferenc! Sri,riszt lanoe.

Kindl Ferenci. Lauher Rezsó. . ,
Gindl Alajos, rendező.

3704
1888

szhoz.

H i rd e t m é n y.
Melynél fogva alolirott városi tanács részéről ezennel közhírré tétetik, hogy

a városnak ivó vízzel való ellátása ezzel kapcsolatos 
csatornázása érdemében

a vállakozási ajánlat, terv és költségvetés kapcsán

f o l 3 r ó  é T r i  j -u - l iu L S  Ib_ó e l s e j é i g *
kitűzött zár határnapig, a polgármesteri hivatalban naponként délelőtt 9—12; 

és délután 3—5 óráig, — benyújtható — de csak is azon a ján la tok  fogad
ta tn a k  a  tá rg y a lá s  a lap jáu l el, a  m elyek b iz tosítására  a  költségvetési 
összeg 50’0-lék án ak  megfelelő' óvadék, — cautioképes értékpapírokban az 
ajánlat benyújtásakor, — a város pénztáránál letétetik.

Később benyújtott avagy óvadékkal nem biztosított ajánlat figyelembe 
nem vehető.

Pécsett, 18 8. évi márczius hó 15-én.

3145 sz.
tkvi 1888.

Á rverési hirdetm ény.

Pécsett,"

A Bécsi kir. tö rvényszék  m in t te lekkönyvi h a tó ság  közh írré  teszi,] 
n  . aJ » i és  néie  P in té r M ária pécsi lakósok kére lm ére  a  szabolcsi , 
D am tz Antal és  J „ h szsz  ke rtek re  a  belte lkekben  9. hszsz. lsj
sz h á z b u d v a ro k é rt, (10—’l l )  hszsz'. szán tófö ldekre  és  2 3 9 6 /2 4  hszsz. sz( 
é s  p ré sh áz ra  16.000 frt b ecsárban , de az önk én tes  á rv e ré s t kérők  kéretni 
11 000  frt kikiáltási á rb an  az önk én tés  á rv e ré s t e lrendelte  és  hogy a  fenn, 
m egjelölt ingatlan  az 1888- évi ápril hó 18. napjait d. e. 10 arakor Per 
tk v f  irattárban m egtartandó  n y ilvános  á rv e ré sen  a  m egállapíto tt kil 
á ro n  alól e ladatn i nem  fog.

Á rverezni szándékozók  ta rto zn ak  az inga tlan  k ik iá ltási a rának  5«v< 
vagyis 550  frtot készpénzben , vagy az 1881. LX. t. ez. 42. §-ában jelzett í, 
folyam m al szám íto tt és az  1881. évi novem ber hó  1-én 3333 sz. a k<* 
[gazságijgym iniszteri rendelet 8. § -ában  kijelölt óvad ék k ép és  értékpapírban , 
k iküldött kezéhez letenni, avagy az Í 8 8 L  évl 60 -ik  t  ez. 170q ^  f rtell^ b"  
a bánatpénznek  a  b íróságnál előleges e lhe lyezésérő l k iá llíto tt s z a b á ly sz e rt, 
ism ervény t átszolgálta tn i.

L u k r its  István,
kir. törvényszéki biró.

Pécs szab- kir- város
Tanácsa.

Köszönet-nyilvánítás.
Fogadják legforróbb köszönetemet 

mindazok, kik szeretett férjem teme 
tésén f. hó 14 én délután 4 órakor meg
jelenni és részvétükkel fájdalmamat 
enyhíteni szívesek voltak.

Vaiszlón, 1888. márczius 15 én.

Őzt. Szálló Antalné.

s m m m
'  ■ Van szerencsém a t. ez. közönség, valamint kávéház tu la j

donosok, kaszinók, olvasd egy letek , kereskedők, in tézetek
nek stb.
előfizetés és hirdetések felvételi irodámat
becses figyelmükbe ajánlani, hol eredeti árak mellet, m i n d e n ,  
m e l l é k d - i j  f e l s z á m í t á s a  n é ü z v i l

előfizetések és hirdetések
a világ összes lapjai részére fölvétetnek.

Költségvetések és hirlapjegyzékek kívánatra ingyen és bérmentve 
küldetnek.

Előfizetés- és hirdetési megrendelések a vidékről pontosan 
eszközöltetnek.

Tisztelettel

e  z  e  I  -<&- £2. t  a , 1 ,
hírlap előfizetés és hirdetések felvételi irodája,

Budapest, Gizela-tér 1. szám. (Haas palota.)
Egyes árusítás az iisszés bel- és külföldi hírlapokból.

*) Ezen rovatbau közlőitekért a szerkesztőség 
felelősséget nem vállal.

H i r d e t é s e k .

C O & N A C
Gróf K eglevich István Prom ontor  

Központi iroda: Budapest, Rudolf-rakpart 7. sz.
Cognacnnk tisztasága miatt a m .  l e í r .  á lla .x a a .1  ■vegT3:r̂ - s ®j:̂ e ^ - á .llcn a .á .8  

bizonyítványa szerint, minden franczia készítmény főié helyezendő, mivel utóbbi csaknem minden
kor liSLTTiisltott állapotban bozatik forgalomba.

C'ognacunk ó v s z e r  g y a n á n t  szolgál mindennemű gr3r© xaa.or-. e z a a .é s z t é s i  és 
é t -v á g ^ r tá lsL r L s á ig -I  bajokuál és I n f e c t i o  ’b e t e e ' s é g ' e l c a a .é l  is a legelső orvom 
tekintélyek által gyógyszerül rendeltetik.

Eredeti üvegtöltésiink csaknem minden Jövároi valnmiut vidéken a 
legtöbb fűszer-, bor- és asemegeüzletben kapható.

Miután C o g - r t a e x u a J c  sokfélekép ls .a ja a .I s it ta .tU E , úgy kérjük r a g e z é d u -  
lá a a J sca a . a - v é d - j e g ^ r i e  és a ^ a p s \U .á a a .  a c z i x a a e r r e  és c z é g n j j a J E r e ,  továbbá 
a p a x a f a c l - u .g - ó r a ,  melyen a T c o é g - e t e t t  e z é g  látható, különösen figyelni.

17426. sz. 
tk. 1887.
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Árverési hirdetmény.

könyv
Sándor

A pécsi kir. törvényszék mint telek
rí hatóság közhírré teszi, hogy Szósz

végreh aj tatónakm.-peterdi lakós 
Karácsony Ferencz m.-peterdi lakos végre
hajtást szenvedő elleni 226 frt 88 kr. tőke 
követelés és járulékai iránti végrehajtási 
ügyében a pécsi kir. törvényszék (a pécsi 
kir. járásbíróság) területén lévő M.-Peterd 
községhatárában fekvő, a magyar peterdi 
30. sz. tjkvben felvett */« teleknek Kará
csony Fererczet illetett felére 783 frtban 
és a m. peterdi 338 sz. tjkvben felvett 224 
hssz. 91 sor sz. háznak, udvartér és kertnek 
Karácsony Ferenczet illető felére az árverést 
320 frt ezennel megállapított kikiáltási ár
ban elrendelte és hogy a fentebb megjelölt 
ingatlan az 1888 évi ápiilis hó 5 ik napjának 
d. e. 10 órakor M.-Peterd község házánál 
megtartandó nyilvános árverésen megálla
pított kikiáltási áron alul is eladatni fog.

Árverezni szándékozók tartoznak az 
ingatlan becsárának 10o °-át vagyis 78 frt 
30 kr. és 32 irtot készpénzben, vagy az 
1881. LX. k. ez. 42. §-ában jelzett á r

folyammal számított és az 1881. évi novem
ber hó 1-én 3333. sz. a. kelt ni. kir. igaz 
ságügy mi materi rendelet 8.§ában kijelölt 
óvadékképés értékpapírban a kiküldött ke
zéhez letenni, avagy az 1881. LX. t.. ez. 
170. §-a értelmében a bánatpénznek a bíró
ságnál előleges elhelyezéséről kiállított 
szabályszerű elismervényt átszolgáltatni.

Kelt a pécsi kir. törvényszék mint te
lekkönyvi hatóságnál 1887. évi deczember 
hó 3. napján.

Bogyay Pongrácz
kir. törvényszéki biró.

izi:
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.

Minták kívánatra ingyen és 
bérmentve.

Pécsett a gyár képviselője: 
V isnya Sándor ur.

O I O I O I O I O I O T O I O

fogmütéteket
gázzali elaltatással,

fogólmozásokat,
QCE> egyes fogak

és

e g é s z  s o r o k
behelyezését

a legújabb rendszer szerint elvállalja

Girardi József,
fogművész

(3—1) P é c s e t t ,  a p á c z a - u t c z a
sajáUiiz.

3143. sz.
1888. r

Arlejtési hirdetmény.
Pécs szab. kir. város tek. tanácsának fenti szám alatt kelt határozati 

alapján ezennel közhírré teszem, miként Pécs szab. kir. város közönsége és a ! 
magas cs. kir. katonai kincstár között kötött és a nagymélt. m. kir. Belügyim- «  
niszteriumnál 1887. évi 71355/1V. a. sz. alatt jóváhagyott csere szerződés ér
telmében a város tulajdonát képező és a pécsi 1. sz. t  jkönyvben felvett 2781 f 
hssz. —: továbbá 1771 sz. tjkben felvett_2716. és 2717. hsz. és 1772 a 
tjkben felvett 2718 és 2719 hsz. sz. 22925”  méter nagyságú telken épitendí 
cs. kir. katonai csapat kórház és hozzá tartozó összes mellékhelyiségek épí
tése valmint az avval egybekapcsolt összes munkálatok foganatosítása, a vá
rosi bizottsági közgyűlés 1887. évi ,8! 1<516. számú határozata alapján

1888. évi április kő 9 - i l  napján délelőtti 10 órakor a városház közgyűlési terűéin
tartandó nyilvános szóbeli árlejtés és zárt ajánlati tárgyalás utján együttesen I  
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, úgy az építendő csapat-kórház s vele 
kapcsolatos munkálatok tervei s költségvetése és az építési programra a város 
mérnöki hivatalban (Városház II. emelet, 28. ajtó) f. évi márczius hó 10-töl 
az árlejtés napjáig naponta délelőtt 9 és 12 óra között betekinthetők lesznek.

A vállalkozni szándékozók tartoznak bánatpénz fejében az előirányzót! 
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 i 
szóbeli árlejtés kezdetén alulirtnak bemutatni.

A zárt ajánlatok 50 kros bélyeggel ellátva .Ajánlat “ “ /nss számhoi 
a csapatkórház építésére, feliratú lezárt borítékban 1888. április hó 8-áig dél!
12 óráig a város polgármesteri hivatalában nyújtandók be s oly nyilatkozató- 
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 tett ajánlatok között szabad tetszése szerint választhasson, vagyis > 
legelőnyösebb 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 lajos,

városi tanácsos.

Füszerüzlethez való

Földbérleti hirdetmény.

állapotban eladan- 
dók.

Bővebbet Spitzer Jakab
nál, Pálya-utcza 3. szám.

Beláczon, Tolnavármegyében, a bonyhádi járásbíróság területén 
354 hold 736 M  öl szántótöld, 151 hold 769 M  öl erdőlegelő és 34 
hold 400 31 öl kaszáló rét, holdját 1000 M  ölével számítva, továbbá 
egy eliez tartozó 14 szobából álló cselédház és két nagy istálló, hat 
(6) esetleg több évre is azonnal bérbe adó. Bérelni szándékozók bár
mikor jelentkezhetnek alulírottnál, kinél a feltételek is megtudhatók.

Kelt Bonyhádon, 1888. évi márczius hó 10-én.
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Pécsett, 1888. Nyom. a Kam&zetterféle nyomdában Koller Lipótnál.

Kirehknopf Ágoston .
ügyvéd, biróilag kirendelt zárgondnok. I


