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Baross és a küldöttség.
A pécsi küldöttség e hét derekán* 

járt fenn Budapesten s tisztelgett Baross 
közlekedésügyi miniszternél a pécs- 
mohácsi vasút államosítása ügyében.

Baross, a vas-miniszter, kinek 
tudvalevőleg vas-akarata van s a mit 
egyszer elhatározott, ahhoz szilárdan 
ragaszkodik s keresztülviszi, ha törik, 
ha szakad; igen szívélyesen fogadta a 
küldöttséget. Mondott udvarias bókot, 
„szépének nevezvén városunkat, me
lyet talán még soha sem látott s el
mondotta nyájas szavakkal, hogy 
mennyire a szivén fekszik Baranyavár- 
megye s Pécs-város érdeke, miről úgy
mond, tanúbizonyságot tett akkor, mi
dőn a pósta- és távirda igazgatóságot 
Pécsre helyezte.

Köszönet ezért a nagy miniszter
nek, ki nagyságának tudatában, magát 
Andrássy grófot is meg szokta vára
koztatni a miniszteri fogadó szoba elő
csarnokában ; de hát úgy tudjuk, úgy 
vagyunk meggyőződve, hogy amidőn 
a pósta- és távirda igazgatóságot Pécs
nek kegyeskedett adni, nem annyira 
Pécs érdeke feküdt a derék miniszter 
ur nemes szivén, hanem inkább az a 
szép, nagy és kedvező ajánlat, melyet 
Pécs szab. kir. város közönsége bizo
nyos „hivatalos" felültetés folytán, 
elég könnyelmű volt megkoczkáztatni. 
Pécs hozott legnagyobb áldozatot a 
kormánynak a posta- és távirda igaz
gatóságért, magkapta, holott érdem- 
szerint amúgy is meg kellett volna 
kapnia, mit annak idején igaz meggyő
ződésünk szerint ki is fejtettünk. 
Egyébként, ha más város nagyobb 
áldozatot hozott volna, az kapta volna 
meg.

Ennyire fekszik a nagylelkű mi
niszter szivén Pécsváros érdeke. De 
jól van ez igy. A miniszternek soha 
sem szabad egy-egy város érdekeit a 
szivén viselni, hanem egyenkét vala
mennyiét s ne egyesek előnyére, hanem 
a közjó előmozdítására irányuljon 
törekvése. Egy hazafias és önérzetes 
város sem kér oly kegyeket, melyek 
meg nem érdemlett kiváltságot képez
nek ; ami pedig méltányos és igazságos, 
azt joggal követheti mindegyik.

Ezeket szükségesnek tartottuk 
megjegyezni azért, nehogy akadjon 
ember, aki szószéi int véve a miniszter 
szívélyes nyilatkozatát, azzal áltassa 
magát, hogy valóban olyan nagyked- 
venczei vagyunk, mi jámbor pécsiek

a nagy miniszternek, hogy nekünk csak | 
kívánni, vagy akarni kell valamit s az | 
Ustölést teljesülni fog, mert — Pécs | 
érdeke a hatalmas miniszter Sszivén 
fekszik.

De térjünk át a miniszter beszé
dének másik részére, melyet az ügy 
lényegére vonatkozólag mondott. Ez 
sokkal fontosabb. Azt mondta ugyanis 
Baross a küldöttségnek, hogy a helyze
tet, melyet a jó pécsiek a mohács-pé
csi vasút államosítása felől lefestettek, 
a maga részéről ueui tartja olyannak, 
minőnek azt több esetben állitják. Azt 
hisszük ebből mindenki megérti, hogy 
a mohács-pécsi vasút n em fogállamo- 
sittatni. Hiábavaló fáradság volt a kül
döttségnek utazása. De ezt előre láthat
ták. Az államnak nincs pénze; az idei 
budgetbe nem volt fölvéve; kölcsönt 
kérni ilyenre meg nem lehet, s nem is 
mernek az országház elé állani ilyen 
tervekkel, ilyen javaslatokkal.

Baross a mohács-pécsi vasút ál
lamosítása ügyében már határozott a 
küldöttség megérkezésénél jóval előbb. 
Megbízható helyről tudjuk, hogy a 
mozgalom megindítása után, midőn 
értesülést vett arról, hogy Pécsről kül
döttség jön ; csak annyit jegyzett meg, 
hogy a föliratra hozandó elutasító vég
zés tiz sorral hosszabb lesz, mint lett 
volna akkor, ha küldöttség nem moz- 
gosittatik.

Nem is tulajdonítottunk mi soha 
valami nagy fontosságot, nagy jelentő
séget a küldöttségek menesztésének. 
Száz meg száz tapasztalat bizonyít a 
mellett, hogy a kormánynál minden 
előre el van határozva, minden úgy 
történik, mint a kormány akarja. Fel
irat. küldöttség, üres czereniónia. Nem 
felirat kell a kormánynak, hanem ál
dozat.

A ki a mohács-pécsi vasutat álla
mosítani akarja, vegye meg s ajánlja 
föl a kormánynak; igy lehet államo
sítani.

A kik azt remélik, hogy talán 
mégis államosittatni fog a mohács- 
pécsi vasút, azok szörnyen csalódnak ; 
vannak ugyan, kik a városra nézve 
nagyon, de nagyon fontosnak és köz
hasznúnak tartják az államosítást s 
ennyiben kínos lesz a csalódás; mi 
azonban határozottan mondhatjuk, 
hogy nem lesz belőle semmi és pedig 
azon egyszerű oknál fogva, mert — 
n i n c s  p é n z .

Ez pedig olyan nagy akadály, a

melyen változtatni fölirattal, vagy kül
döttséggel nem lehet.

Marad tehát minden a régi; csak 
az ellenségeskedés lett újabb, mely az 
eredménytelen mozgalom következté
ben Pécs és a „Dunagőzhajózási tár
saság" közt támadi.

Erre pedig nem volt szükség.

Országgyűlés.
A képviselő .áznak ma egy hete, szőni 

haton, megint erős vitája volt Az uj vasúti 
kölcsönről szóló törvényjavaslat került 
tárgyalásra s mindkét ellenzéknek igen 
helyesen az volt az álláspontja, hogy a 
javaslat, melyben különböző természetű 
kölcsönökröl van szó s egyébként is nél
külözi a kellő világosságot, el nem fogad
ható. E mellett szóba került a parlament 
ellenőrzési joga is. A fölvett kölcsönből 
ugyanis az illető vasúti társaságok tartoz
nak az államnak visszafizetni 4 millió 261 
ezer frt. előleget. Mikor adta s miből 
adta a kormány ezt az előleget? Ezt a 
kérdést feszegették az ellenzék szónokai 
s a kormány nem tudott kielégítő felvilá
gosítást adni. E helyett Baross Gábor 
elkezdett érzékonykedni és személyeskedni. 
A vitát különben Darányi Ignácz előadó 
nyitotta meg, mire Horánszky Nándor ter
jesztette elő a mérsékelt ellenzék határo
zati javaslatát. Baross Gábor ingerülten 
felelt, rákényszerítve Horánszkyt, hogy sze
mélyes kérdésben szólaljon fel. Most Helfy 
Ignácz vette át a szót s nagyhatású be
széd után a függetlenségi s 48-as párt hat 
javaslatát terjesztette elő. Helfynek Tisza 
válaszolt s ügyesen csavarta el a legvilá
gosabb igazságokat. Orbán Balázs hatásos 
felszólalása után még Apponyi Albert gróf, 
Baross Gábor, Perczel Miklós és Tisza 
szóltak.

Kedden általánosságban, mint részié - 
teiben elfogadták az uj vasúti kölcsönről 
szóló törvényjavaslatot, vagyis kimondták 
helyeslésüket a kormány ama eljárása fe
lett, hogy egyik másik vasútnak derűre- 
borúra adott előleget s az ország terheit 
hatvan esztendeig megszaporította évenkint 
730,000 írttal. Az ellenzék ma is nagy 
erőt fejtett ki a javaslat megakadályozá
sára, de hiába „sok lúd disznót győz", a 
kormánypárt minden okos érvet leszava
zott. Simonfay János, Horánszky Nándor 
és llelfy Ignácz ma s kétségtelenül bebi
zonyították a javaslat alkotmány-ellenes 
és káros voltát. Simonfay János úgymond 
nem szólana a javaslathoz, ha annak in
tézkedései nem érintenék a parlamentariz
mus aiapföltételét, a képviselőház ellenőr
zési jogát. Kötelességének tartja ez alkot
mányellenes intézkedés ellen felszólalni. A 
kamattal biztosított vasutak túlköltekeznek 
s az ország vállalja el értük a felelősséget, 
sőt a bndgetben nem is részletezik, hanem 
egyszerűen egy gyüjtöszámmal jelzik. Azt 
kívánja, hogy külön javaslatban terjesz
tessék be a honvédelemre és külön javas
latban a függő államadósságok rendezésére 
vonatkozó tervezet s akkor a honvédelemre

vonatkozót minden párt el fogja fogadni. 
A szőnyegen forgó javaslattal kapcsolatban 
kérdi a kormányt, hogy vaunak-e még más 
vasutak is, melyekkel a kormánynak el
számolásai vannak s ha vannak, ezek 
rendezésére mért uem tett javaslatot a 
kormány? Ebből látja, hogy a kormány 
eljárása nem őszinte. Szükségesnek látja 
e javaslat kettéválasztását s ezért pártolja 
a Helfy határozati javaslatát. Darányi 
Iguácz, Baross Gábor és Tisza Kálmán, 
kik a kormánypárt részéről szólaltak fel, 
nem is bírták őket megczáfolni. A többség 
mindamellett nekik adott igazat s a javas
latot úgy általánosságbau, mint részleteiben 
elfogadta.

Az ülés végén a kérvények tárgyalása 
került sorra « itt Kállay Zoltáu és Nagy 
István szólalt fel.

Szerdán délután 1 órakor rövid ülést 
tartottak, melyen a közlekedésügyi minisz
ter benyújtott egy törvényjavaslatot a te
lefon- és villamos jelző készülékek álla
mosításáról s azután harmadszori felolva
sásban is elfogadták a vasúti kölcsönről 
szóló törvényjavaslatot.

A beteg társadalom.
(Vég®.)

Azért a német paedagousok nagy 
súlyt fektetnek a következő nevelési elvre: 
„Niemand glaubt die ersten Eiudriicke dér 
Jugend überwind zu könneu, ist er 
einer lüblichen Freiheit von Umgebung 
guten Menscben aufgewachsen, so wird
dicsér Menscb cin reineres und vollkom- 
meueres Leben fllhren, áls ein Anderer,
dér 8eiue Jngeudjahre in Irrthum zugeset/.t 
hat.“

Mert bizony igaz az, hogy azon gyer
mek, ki szerencsés jó emberek között ne
velődni, sokkal boldogabb életű leeud,
mint az, ki úgyszólván bűnben nevelke
dett fel.

Egy ilyen bűnben nevelkedett apa
gyilkosnak élettörténetét fogom most el
mondani, illetve életrajzából kimutatui azt,

| hogy a milyen az apa, olyan bűnös
l a gyermeke is.
{ Egy apa-gyilkos a vádlottak padjáu! 
i — mily borzalmas jelenet ez. Leiibatatlan 

ama megdöbbenés, melyet egy olyan gyil
kos képes az emberben előidézni, 8 dá
csára ezen megható érzésnek, mégis akad 
egy háládatlan Brutus, ki szentségtelen 
kezeivel tulajdon édes apját megölni me 
részi i.

A közelmúltban a fővárosi fenyitö 
törvényszék tárgyalási terme zsúfolásig telt 
meg kiváucsi hallgató közönséggel, kik 

| eljöttek egy égbekiáltó bűn tárgyalásának 
| borzalmas részleteit meghallgatni.

Sz . . . Venczel, az apagyilkos, bűn* 
| pere lett tárgyalva, ki tudvalevőleg atyját 
j meggilkolta. A törvényszéknek a terembe 
I lépése után elővezettetik két szuronyos 
! börtönőr kísérete mellett a gyilkos, ki 

középtermetű, barna majdnem csiuos alak, 
fekete bajuszszal.

A elnök kérdéseire előadja, hogy 
B . . . . születésű, 31 éves, r. k. nőtlen

| czipészlegény, vagyontalan, írni, olvasni 
| nem tud, honvéd az I. zászlóaljnál.

Az életrajzát a következőképen kö
zölhetem előadása u tán : „Atyám Sz . . . 
A . . . ., ki eleinte lakatos volt, később 
napszámossá lett. Nála születésem óta egész
8-ik évem betöltéséig voltam. Es ezen idő 
alatt csak egy évig járattattam iskolába, 
de azt tovább nem folytathattam, mivel 
atyám betöréses lopás miatt letartóztatta
to k  Ekkor anyámmal Bécsbe mentünk 
és én ott inasnak szegődtem, de innét 
csakhamar visszatértünk B . . . be, és 
segéd lettem. 187*-ben önálló üzletet nyi
tottam, de mivel ez igen silány jövedelmet 
hozott, kényteleu voltam azt beszüntetni, 
cs újra segéddé válni s mint ilyen segéd 
dolgoztam szakadatlan fölytonosággal, ad
dig, mig le nem tartóztattak.

Én atyámat sohasem látogattam meg, 
mert 8 éves koromban én jelentettem fel 
a rendőrségnél betörés miatt, és evégböl 
atyám örökös ellenségemmé lön. Nem 
sziveit atyám. A betöréses tolvajlásnál 
gyilkosságot is akart elkövetni, de az auyám 
közbeléptével ezen terve meghiúsult.

Mondom, én sem szerettem atyámat 
és eme gyűlöletet atyám egy szava gyúj
totta föl bennem. Azt moudotta ugyanis 
egy alkalommal, hogy ö: „még diót fog 
feltörni csontjaimmal/' Ezért kerülem atyá
mat. Később azonban nősülni akartam s 
felkerestem öt, ki ekkor rendkívül hidegen 
fogadott.

Anyámmal is russzul bánt, öt is vég 
teleuül busitá. Ezért anyám válni akart 
tőle, de atyám a kitűzött időben, nem je
lent meg a lelkésznél. Később Bécsben 
találkoztak, összeszólalkoztak, atyám föl
kapott egy követ s oly szerencsétlenül 
ütötte ezzel fejbe anyámat, hogy ez a 
szenvedett sérülés következtében meghalt.

Ezek után megint fölkerestem atyá
mat s pénzt kértem tőle, de atyám meg
tagadta ezt, ekkor elhatároztam, hogy 
öngyilkos leszek. Kimentem ezért a teme
tőbe, magammal vittem éles muukakésemet. 
Útközben egy napszámossal találkoztam, 
ki jó kedvvel végezte muukáját. Ennek 
láttára eltűnt üugyilkossági szándékom s 
elhatároztam, hogy visszatérek atyámhoz 
s egy pár forintot kérek tőle. Midőn atyám
hoz betértem, ez éppen ruháit tisztította. En 
hozza fordulva könyörögtem, hogy adjon 
egypár loriutot, mire atyám öklét emelte 
tel ram, szidalmazott és azt mondta: 
„Megállj gazember, én még diót török a 
csontjaiddal!“ E szavak végig sértettek 
engem; előrántottam a kést s testébe 
szúrtam.

Elnök: „Hány szúrást mért atyjára?‘*
Vádlott: „ Azt nem tudhatom, alán 

3 —4-et, de már az első szúrás alatt 
meghalt.

A bevallás és bizouyitási eljárás után, 
elnök fölhívta az ügyészt, vádbeszédének 
előterjesztésére Az ügyész vádbeszédében 
összegezi a tárgyalás eredményét, s a fel
merült bizonyítékok alapján a vádlottat a 
gyilkosság bűntettében kéri bűnösnek ki
mondani, s tekintve a fenforgó súlyosító 
körülményeket, h; lálbüutctéssel sújtani.

T Á R C Z A.

Színházban.
Színházba mén, tolong a nép — 
Templomba* csak feléuyi sincs : 
Hozsannával fogadhatod,
Elébe bár virágot hintái 
Kaczér lánykák, szemes mamák, 
Kiváncsi, lármás itjuhad:
Másszor tán hallgatag, komoly:
Most mind vidám — itt mind mulat I

S a dandy mig pötfeszkedón 
■Szemet m ereszt: ím áll a harcz I 
Tüaes szemek kacsintanak,
8  el-elpirul egy édes arca.
A jó mama meg hogy örül I 
Miért ne ? lánya sikerén :
Mikor, ki ottan látcsövet —
Olyan derék, oly szép legény I

S egy szűz mosoly, éjfél-setét 
Szemekből villanó sugár,
Elég egy ifjúnak, hogy az 
Eget övének higyje m ár.
Mit bánja ő : Ophéiia
Mért könnyezik Hamlet szaván V . . .
Mikor, kit szíve hőn imád, —
Olyan kecses, oly szép a lány!

Nem egy hamis leápyka is,
Titkolja bár, ha kérdenéd :
Dehogy tudná megmondani:
Miről is folyt a párbeszéd ? 
Ebelazorűl a szíve és 
Lángolni érzi arczait ;
Szabadabban lélegzenék: —
Csak a mama ne volna itt . . .  I

Sziuházba mén, tolong a n ép ;
Higgadt öreg, itju s leány!
Szemlélni ott az életet, —
Mely oly borús, mely oly vidám!
Hogy' teljesül, hogy’ oszlik el,
Ezer remény, ezernyi vágy . . . .
S az ifjú nép — kiváncsi nép :
Csak látni és . . .  . láttatni vágy!

K asza Gy József

A rokkant honvéd.
(Rajz.)

A napokban lóosztályozáson voltam 
a szomszéd megyében. Egy este csinos 
kis tiszta faluban szálltunk incg. Szép ta
vaszi alkonyat volt, s végig sétáltam az 
utczákon. Lassan amlalogva ballagtam a 
barátságos házikókkal szegélyezett sorokon, 
midőn valaki hátulról megtaszit.

— Bocsásson meg egy szegény világ
talan öregnek — monda reszkető hangon.

Visszafordultam s egy tisztes külsejű 
aggastyánt láttam magam előtt, kinek ősz 
fürtjeivel játszva enyelgett az alkony i szellő. 
Mellén piros selyemszalagon ezüst vitéz 
ségi érem csillogott s fáradtan dőlt törő
dött testével vastag botjára.

— Nem tesz semmit jó öreg! — mon
dám meghatva s félro léptem előle.

— Un ugyebár nem a mi falunkba 
való ? — kérdé az öreg. --  Mert . .

— Nem ! — feleltem én közbe.
| — Ha idevaló volna, úgy ismerné az

öreg Tamást, a falu rokkant honvédjét. 
Lássa, megismertem mindjárt. Ha falunk 

I beli lett volna, úgy megérintette volna 
| vállárnál w én mentem volna odabb. Un,

mert a jó Isten súlyos csapást mért reám. 
Először elvesztettem hallásomat, azután meg 
szemem világát. De önt talán nem érdekli 
szomorú sorsom.

Szerettem volna tudtára a«lni a jó 
öregnek, hogy sorsa érdekel, de hogy te 
gyem azt? Szólnék, de nem hallja, inte
nék, de nem látja. Végre karon fogtam 
öt és el, kezdtem vezetni.

— Ön talán tudni akarja történetemet 
— monda az öreg kövessen lakásomra 
s ha érdekli egy szegény elhagyott aggas
tyán sorsa, szívesen elmondom.

Lakására érve, elővett egy vászon 
darabot, melyre lombfürészszcl faragott 
ABC volt ragasztva, s kezemmel ujjait az 
illető betűre helyezve feleltem neki, neve
met és foglalkozásomat illetőleg.

Midőn ezt megtudta, melegen meg- 
8zoritá kezemet.

— H ajh! Én is voltam valamikor 
fiatal, de az idő e ljá r! Jegyző voltam eme 
kis faluban. Dolgaim jól folytak, megnősül
tem. Egyszerre jött niárczius 15-ike, s a 
felszólítás, hogy „Talpra m agyar!“ Nem 
lettem volna hazafi, nem lettem volna igaz 
magyar, hu nem fogadtam volna a felszó
lítást. Felcsaptam huszárnak s rövid idő 
alatt hadnagy lettem. Ifjú nőm mindenütt 
utánam jött, bátran és odaadással kllzdte 
le az ut fáradalmait. Az isaszeghi fényes 
győzelem napján, rohamot intéztem az el
lenség ágyúi ellen s egy közvetlen a jobb 
fülem mellett sivitó ágyúgolyó légnyomása 
beszakitá fülem dobját. Jobb fülemre a 
golyó, balra pedig az orvosi kezelés süke
tített meg De ez nem tántorított meg s 
én néhány hó múlva Nagy Sándor gene
rálissal Nagy-Várad alatt álltam.

Sokat burczoltaui hol mini győztes,

hol mint legyőzött, de szivemből sohasem 
aludt ki ama remény szikrája, hogy Isten 
az igaz ügyet diadalra segíti. Egyszer 
csak jött hollószárnyakon a gyászos és 
kínosan leverő hir, hogy Világosnál — óh 
hiszen a többit tudja uram! — monda az 
öreg houvéd s könnyei végig folytak redős 
arczán s csak nehezen folytatbatá tovább. 
— Engem elszakítottak hü nőmtől s hadi 
törvényszék elé állítottak.

— Életfogytiglan börtönt kaptam ! — 
Elvittek Kufsteinba s egy nyomorult éj
sötét tömlöczben szalmán, nehéz bilincsek
ben töltöttem 13 eszteudöt. Midőn a foglár 
tudtomra adá, hogy szabad vagyok, hogy 
mehetek arra, a  merre látok, akkor jöttem 
ama szomorú tudatra, hogy szemeim a 
bosszú kinos fogság alatt elromlottak, s 
csak zavaros ködképeket s árnyakat lát
tam előttem elhaladni. Otthon újabb szc- 
rencsélleuség híre várt. Úti uöui meghalt, 
kis gazdaságom elzüllött s hogy rokonaim 
eltávoztak Isten tudja hová?! Azóta évröl- 
évre könyörületes emberek józsivüségéböl 
tengetem öreg napjaimat, fájó szívvel gon
dolok ifjú éveimre, kedves nőmre és sze
gény hazám sorsára. — E szavak utáu 
reszkető kézzel ajkához emelte a mellén 
függő érmet s megcsókolta azt.

Fejlesszük a háziipart.
A jajongásuak nem akar vége sza

kadni ! A panasz örökös, a siralom vég
telen. Aki végig tekint a hazai sajtóu, az 
igazán elszorult kebellel olvassa a szomorúbb 

I nál szomorúbb jelenségeket.
. S ami még inkább megdöbbent, az 
I az, hogy ezek a jelen*3$pÉjp valóságon 
’ alapulnak.

A rozsda, az üszög, a hernyó, drótfé
reg, filloxera pusztítja azt amit a földből 
nyernénk, nyájuukat s jószágunkat ezernyi 
járvány, gyilkos legyek öldösik le. A vál
tozékony kiima minden csapása látogat 
meg benuiinket, s ha ma ezer remények 
olajágával térüuk nyugalomra, uem tud
hatjuk, bogy nem szárad-e mellettünk kol
dusbottá ez az olajág.

Es mégis teszünk-e csak valamit is 
magunkért, jövönkért ?

A gazda szomorú rezignaczióval nézi 
a saját pusztulását, várva mig valaki se
gít rajta. Miut ezt nagyon természetesnek 
is találjuk, pedig ebben a legnagyobb 
tehetetlenség nyilatkozik, mert nincs aki a 
népet vezesse, felvilágosítsa és helyes útra 
térítse.

Mindez pedig a néptanítók dolga volna. 
Legelső tanügyi kapaczitásaink hányszor 
hangoztatták már, bogy a tanitóképezdék 
egyik legfontosabb tantárgya a ház  i i p a r  
l é g y  e n.

Ha köznépünket cs különösen a föld 
mívelő osztály tervszerOcu tanítanák a házi 
iparczikkck készítésére, igen jó kereset 
forrása lehetne sok családnak. Mennyi mil
lió és millió vándorol ki a küllőidre bázi- 
iparczikkckért ? !

Hogy csak néhány példát említsünk, 
itt vauuak a k á k á b ó 1 k é 8 z i t e 11 c z i k- 
k é k ;  tetszetős házi papucsok, lábtörlők, 
kosarak; butortakarók és sok egyébb tárgy, 
melyetvaggonszámra szállítanak be bozzáuk, 
holott a nyers anyag tőlünk való.

Itt van például a f a f a r a g á s ,  melyet 
Sveicz lakossága olyan magas tökélyre 
vitt, bogy elárasztja készítményeivel a 
világot és sok milliót szerez vele.
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Ezután a védő emelt szót s ipy vég i 
szónoklatát.

„Tekintetes törv ényszék! A ki most 
előttünk áll, a bűnben nevelkedett fel, egy 
ember, ki bűnre való hajlamot és az in* 
dulatok (élelmes hatalmát, mint vészes 
örökséget örökölte atyjától; «:.y ember 
a kin az atyja, a körülmények és mások 
annyi bűnt követtek el, hogy ezáltal a 
jelen bűnét készítették elő, — az igazság 
nevében esedezem tekintetes törvényszék, 
méltoztassék védenczemet a gyilkosság 
vádja alól fölmenteni, s a szándékos ember
ölésben mondani ki bűnösnek.1'

A törvényszék visszavonul s kimondja 
az ítéletet.

Es most nézzük szives olvasóim, nincs-e 
igazolva ezen közmondás, hogy a helyes 
és okszerű körülmény, okszerű gyermeket 
nevel; ellenben mint minden okszerütlenség, 
úgy a jelenben is, okszerűtlent szült.

A téves nevelési rendszer elvének 
köszönhetjük még továbbá azon körülményt 
is, mely ez ifjúságot a uem hozzá való 
olvasmányok olvasására vezeti. A közel
múltban a napi lapok erre egy igen ér
dekes, de egyszersmind fájdalmas bünpert 
szellőztettek hasábjaikon, mely eléggé 
szomorú világot vet társadalmunk eme fél
szeg elvére Ugyanis: a bpesti Fortunában 
egy hajmeresztő bünpert tárgyaltak. Ser
dülő két tíatal ember, az egyik 17 éves a 
másik 19 éves. Ez a két gonosztevő meg
ölt egy embert. Az egyik védő ügyvéd 
enyhítő körülményt akart védencze számára 
kovácsolni és megkérdi: „Szokott ön ol
vasni?1* „Igen** telelt a vádlott. „Miféle 
regényeket? folytatja a védő. „A Kokus 
kórház titkait.1* válaszolt a vádlott. Tisztelt 
olvasóim ! ez olyan körülméuy — és pedig 
a legszenzácziósabb körülmény, mely méltó 
aggodalommal mutat azon nevelési körül
ményre, mely az ifjúságot körüllengi.

Az természetes dolog, hogy az embe
riség szellemi vezetésében s a nemzeti 
műveltség ápolásában a leghathatósabb 
tényező az olvasmány. Az olvasmánynak 
tehát épen úgy megvan a maga missiója, 
mint bármely más segédeszköznek, de csak 
úgy oldta meg feladatát, a mennyiben ké
pesíti az ifjúságot a társadalomban a neki 
kijelölt helyet mint becsületes ember be
tölteni.

Az olvasmányok ol vastatása nagy 
apparátus tehát a szülők, nevelők kezeik
ben, mert ezzel könnyebben, biztosabban 
fejthetik ki az érzéket, a fogékonyságot 
az itjuság keblében az igaz, jó, nemes és 
szép iráut és a melyeknek még továbbá 
alapot és irányt is adhat.

Paedagogiailag szót érdemel a felvett 
tárgyam, mert az önművelődés nehéz mun
kájában nagy eszköz az, mely által a 
szellem könnyeu és biztosan törhet előre.

De ainily mértékű előnyt tudhatni be 
az olvasmányoknak, ép oly értékű, de tán 
hatványozott alakban merülhet fel a rósz 
következményeknek súlya akkor, ha az 
csak annyiban vétetik tekintetbe, hogy 
szenzátiós természetével, bizonyos titokszerü 
eseményével az ifjúság képzelődését bar
bár beroizmusboz ragadja.

Századunk fel is lógta az olvasmányok 
erejét a műveltség fejlesztéséhez, a minek 
legteitünöbb bixoayitéka az, hogy könyvek, 
hírlapok s folyóiratok szaporodása oly 
óriási mérvű haladast mutatnak irodalmunk
ban, mely minden houtiú lelkét édes re- 
méuyuyel töltheti el.

Hanem most az a kérdés merül fel 
a gondolkozó agyban, hogy váljon megfe
lelnek-e az olvasmányok belértékei a ne
mes szellemi szükségletnek, továbbá a szel
lemi és erkölcsi értékeket segiti-e az 
emelni ?

Nagy kérdés e z ! . . .  mert e nélkül 
fictió az olvasás, mely a test-, lélek- és az 
erkölcsre egyaránt káros.

A mi felvett kérdésemet illeti, úgy 
hiszem, elég a napi tapasztalatra és a 
lentebb említett Fortuuiai esetre hivatkoz
nom.

Itt van azután a s z ö v é s ,  a szőnyeg, 
vászon, h a r i s n y a  és egyéb tinomszövés, 
de itt vau mindenek fölött a s e l y e m 
t e n y é s z t é s ,  mely igazán csekély, majd
nem semmi anyagi koczkázattal egy egész 
család jólétéuek képezheti alapját.

Végül a mi specziális viszonyaink rend
kívül kedvezők a m é h é s z e t r e  is. Falusi 
kertek, szőlők, gyümölcsösökben nehány 
kaptár okszerű kezelés mellett több igen 
kedvelt és kelendő használati czikket hoz
hat a gazdáuak s nem kellene érte a pi- 
aczra menni.

Mindezekre nálunk nagyon kedvezők 
a körülmények. Minden földmivesnek meg 
kellene honosítani a házában a mellék
kereseti ágak egyikét, vagy a családtagok 
számához képest többijét is s mindjárt 
segítve volna a gazda helyzetén, ha ter
mőföldjét vész látogatta meg és nem terem 
rajta keuyér.

Nagyon sokat kel még nekünk tanulni 
nyugati szomszédainktól, hogy létünket 
biztosíthassuk a komoly veszélyek ellen s 
hogy életünk okszerű, a komoly bajok és 
körülmények minden változásai közben 
egyenletesen haladó és nyugodt lehessen.

A tauitóktól függ e tekintetben a leg
több. Ncháuy lelkes tanító, aki igazán 
tauitója és mestere a saját községének, az 
iftkolán kívül is sokat tehet a saját közsé
gében. A máziipar meghonosítása egyedül 
Ő tőlük függ.

Nem segit a kétségbeesés semmit. A 
ki remén) ct elvesztette, az önmagát vesz- j 
tette el, pedig a józan ész törvényei egész i 
közel vannak hozzá

Pedig ezeket a törvényeket követni kell. 1

„PÉCSI FIGYELŐ"

És mi a napi tapasztalat? Az, hogy 
a legszentebb reményeink elbénulnak és 
minden vigasztalásainkról le kell monda
nunk azért, mert az ifjúság a kaszinói 
életben, a kölcsön-könyvtárakból, a könyv 
tárakból, a könyvpiaczról olyan könyve
ket olvas és vesz, mely azon bevallásra 
késztet, hogy a kultúra ügyében, az er
kölcs tekintetében alig hagytuk még el a 
zérusfokot.

Szomorú igazság ez, hogy az ifjúság 
még nem tekinti az irodalmat s z ív  és elme 
képzőjének, hanem inkább annak adja az 
elöbbséget mely benue a jóra, szépre ne
mesre való indulatot elfojtja, és a mi fő, 
mi az érzékére csiklandozólag hatni tud.

De miből is kerülnek ki az ifjúság 
olvasmányai? Nagy lomtárt hozhatnék és 
hordhatnék össze a zúg és szennyirodalom 
köréből. Montepin, Feval Born-féle köny
vek. Pikáns naptár és Lapok csak úgy 
foszladoznak az ifjúság és az agg szüzek, 
no meg az időtolvaj deákok kezében sőt 
bámulatos naivsággal Paul de Kok regé
nyeiből már az iskolás leányok is tudnak 
mesélgetni.

Hát még a női olvasó közönség? — 
Azok csak úgy hagyjak magukat fogni 
előfizető gyanánt a botrányig vitt regé
nyek vevéeéhes. A különféle „Geheimnisse,** 
újabban „Dér sohwarze Papst,“ „Dér eiserne 
Ritter** „Giftmischerin** csupa historisch-ro- 
mantisclíe remekek azon büvszerek, me
lyek édí-g borzongásban tartják idegeiket.

Fájdalom, hogy az elhanyagolt neve
lés tért és időt engedett az ilyen olvas
mányoknak.

Az ifjúság és vele az olvasó közönség 
igen nagy része, még nem jött azon tu 
datra, hogy a szivet és erkölcsöt nemesítő 
olvasmányok, az öntudatot nemes útra té
rítő költemények nélkül az emberiség lel
ketlen aggregátumok s mint ilyen soha 
sem számíthat a müveit társadalom tagjai 
uak elnvezésére.

De most menjünk egy lépéssel odább. 
„Általános a panasz — igy Írja a P. 
Hírlap, — hogy a mai ifjúságban szuny* 
nyad minden lelkesedés a szép, az eszmé
nyi iránt. A rideg anyagiság, a nyers rea
lizmus tartja fogva s útját állja minden 
nemes gondolkozás szabad röppenésének.

Ezért van ifjaink között elenyésző 
kevés vallásos, hiven szerető ember, mert 
az egoizmus elvének hódolva, csak saját 
magával gondol 8 minden, mi körötte él 
és működik — mi jelentőséggel sem bir.

Sajnos, hogy eme hiba legfőbb oko
zója maga a társadalom, a kor, mely vak
merő kezekkel nyúlt nevelésügyeinkhez.

Elfeledte, hogy az embernek nemcsak 
esze, de szive is van, hogy a puszta okos
kodó ész ugyan miudeut kivihet, de sok
kal szárazabb, ridegebb az, semhogy éle
tünk minden fázisán támaszunk, útmutatónk 
lehetne.

Ez a mi rósz nevelési rendszerünk, 
mely mint miudeu — a külföldet utánozza, 
erőnek erejével reális embereket akar it 
jainkból nevelni, meg akarta mutatni, hogy 
pU'Ztán a rideg, a számító ész is czélboz 
vezet 8 szív nélkül is bizton haladhatunk 
Ez a külföldi majmolás ki akarja ölni 
ifjaink szivéből az eszményit s reális em
bereket akar nevelni, holott csak anyagit 
nevel. De hát lehet-o azon csodálkozni, 
ha az anyagiság kiirthatatlan gyökeret 
ver ifjaiukba, mikor a tudós tanár maga 
is azt mondja a bonezteremben a hullát 
körülálló ifjaknak : „ Uraim, ime itt a test, 
— felbonczoltuk — hát hol a lélek? . . . 
én nem találom.“ Vagy mikor a tudomá
nyában elbizakodott csillagász dölyfös 
elbizakodottságában igy kiált jfel: „Be
jártam a csillagos eget, de Istent sehol 
sem láttam!" Vagy lehető csodálui, hogy 
a materializmus egészen tért hódit, ha a 
szülök drága pénzén tanított csecsemője 
végre kikerülve az iskolából, olyan miut 
a száraz kóró, de azért egy kis Büchuer, 
valóságos Darviu a ki vallásos apját tu
dományának összes erejével arról akarja 
meggyőzni, hogy az Isten fogalma kaczagni 
való dolog.

Ilyen nevelési rendszer után csak
ugyan nem lehet azt várni, hogy az ifjú 
sag lelkesedjék az ideális, az isteni dolgok 
után 8 nem csoda, ha az élet sötét utjain 
semmi nemes érzelem nem vezérli őket 
8 ha vau is benuük valami érzelem, az 
sem egyéb — világfájdalomnál.

Igaz, hogy ez az érzelem is megtermi 
a maga gyümölcseit a Büchnor és Darvin 
tanaiuak hódoló ifjú szivéből eltüuvéu az 
Istenség fogalma, eltűnik a vallásos em
ber előtt biztou hitt túlvilág fogalma is. 
Nem hisz semmiben, nem bízik seukibeu. 
nem szeret senkit. A lélek fogalma előtte 
badarság s a halált uem látja egyébnek, 
mint a természet bevégzett munkájának s 
szerinte a síron túl nincs semmi, csak 
por és hamu.

Világfájdalma tehát öngyilkossá teszi. 
Inneu vau aztáu az a szomorú, mindennapi 
tény, hogy ifjak, kikre még a jövő nehéz 
munkája várna, kiknek szivvilágában ezer 
remény, ezer boldogság üthetne tanyát,
— az öngyilkosság karjaiba vetik ma
gukat.

Igaz, hogy Darvin követői azt tartják, 
hogy az öngyilkosság is sokszor a termé
szet követelménye, a természet ténye s 
miut ilyen társadalmi és anyagi szempont
ból uem is kárhoztatandó. Ha egy hiva
talnok főbe lövi magát, ezáltal utat nyitott 
egy másik — talán pedig éhséggel küzdött
— embernek, ez jut helyébe s igy kenyér
hez jutott. A mi tehát az egyiknek kára, 
az a másiknak haszua. Persze, h<>gy azok, 
kik ilyeneket állitauak. pusztán a bölcsei* 
kedő ész irányát követik s a szív ualuk 
csak egy ócska húsdarab . . . .

I Korántsem állítom én, azt, hogy a* 
I ideális dolgok azok, melyek egyedül czélra 

vezetők, — ezzel csak szélsőségbe e8D̂ “ - 
I ltjainknak a szép, jó és igaz eszméjét 

kell követni s az összetartás mellett az 
ideálizmus és realizmus közötti közép 
követésre törekedni. Ha ezt elérik, ügy 
bizonyára túlemelkednek társadalmunk rossz 
nevelési rendszerén is s a napilapok keve
sebb ifjú öngyilkossági krónikáját regiszt
rálhatják."

Különfélék.
— Pécsi kiállítás. A pécsi általános 

mű-, ipar-, termény-, és állalkiálliiás végre
hajtó bizottsága a múlt szombaton ülést 
tartott, melyen több határozatot hozott, 
így a többi közt, hogy a kiállítás vendég
lőse jfj. Scholz Antal lesz; azonbaun a 
másik pályázó Hirschfeld is kap helyot a 
torna- és iparcsarnok közti téren egy kü
lön pavillon számára, melyben saját sörét 
mérheti. A kiállítás alatt országos phylloxera- 
kongresszus fog tartatni, melynek már a 
programmja is meg van állapítva. Dr. 
Koboz Zoltán Tolnamegve phylloxera biz 
tosa állította össze; 10 pontból áll, me
lyeket a végr. bizottság az utolsó kivéte 
lével — mely egy phylloxera-lcpett szőlő
terület megtekintéséről szól — el is fogadott. 
E kongresszusra meg fognak hivatni az 
egyes gazd. egyesületek és az országnak 
a phylloxera ügyben érdekelt törvényha
tóságai is. A bizottság elhatározta, hogy 
a kiállítási korzó villámmal fog világíttatni. 
Az ülés végén dr. Záray Károly, jelentést 
tett a kiállítási iroda tevékenységéről; e 
szerint kiállítási bejelentések még folyton 
érkeznek, igy legutóbb a budapesti augol 
konzulátus tudakozódott, hogy rendelke
zik e még a bizottság szabad területt fölött. 
A szegzárdi nőegylet a tolnai népviseletet 
szándékozik bemutatni. Budapestről egy 
augol-veloczipéd raktáros tudatta a bizott
sággal kiállítási szándékát; egyszersmind 
készuek nyilatkozott a kiállítás ideje alatt 
egy nagyszabású veloczipédünnepélyt ren
dezni, melynek kivitelét azonban valószi 
uülcg a helybeli athleta-klub fogja eszkö
zölni. A végr. bizottság legközelebbi Ülésén 
már a jury-alakításokat fogja megejteni.

— Mit várunk Nádossy Kálmántól?
A pécs barauyamegyei bizottság kitün
tető bizalma a bizottság élére állította öt, 
hogy a kiállítás nehéz gondjait viselje és 
az egész ország színe előtt, széleskörű 
tapasztalataival és szervező tehetségének 
garancziájával, úgy a megye, mint külö
nösen városunk jó hirét, tekintélyét emelje, 
növelje és messze kihatóvá tegye. O reá 
fognak nehezedni elsősorbau úgy a kiál
lítás gondjai, mint az érette vállalt kezes
ség és a vele járó felelőség, valamint reá 
fog hárulni a legnagyobb dicsőség is, a 
mely a sikerhez fűződik. Elvárjuk tehát 
tőle, hogy hatalmas gazdasági, foldmivelési 
és adminÍ8trationalis tehetségének teljes te
vékenységét kifejeteudi ezeu városunk, de 
egész Barauyamegyéuek érdekében is oly 
nagy fontosságú és foganatosnak ígérkező 
vállalat megtestesítésében ; tőle, praktikus 
életnézeteitől, tapintatától, bölcs admiuisz- 
tratiójától várjuk a sikert, mely — ha ö 
akarja — hisszük, reméljük, — szeretjük 
hinni, remélni — hogy ügy leszen! Az ö 
ökonómiai buzgalma alakította át Szeut- 
Lörincz ősi, elmaradott és elhauyag dt köz
gazdasági állapotát, ö fogja tovább vinui 
Pécs ipar- és kereskedelmi szervezetének 
jelen stádiumát is ! Jelenleg a derék gazda 
nagy áldozattal igyekszik egy Bzcnt-Lürin- 
czeu létesítendő nagy méues telepet és 
neki megfelelő gazdasági épületet állítani.

— Kitüntetett katona. Berbert Ferencz 
cs. k. utász-főhadnagy, Berbert János városi 
aljegyzőnk fivére, a uapokban kapta meg 
buzgólkodásáuak s tehetségének jutalmát, 
a katonai érdeiukeresztet. A kitüntetésre 
érdemessé találmánya tette, a szétvehetö 
k i d - k o c s i  és a saját szerkezetű vaskid, 
melyeket évekkel ez előtt, uiiudön először 
bei»utatütt az illetékes katonai körök előtt, 
részlete8eu ismertettünk. A derék fiatal 
ember “ ég sokra viheti Mars szolgálatá
ban. Örömmel üdvözöljük !

—  A júniusi népünnep. A tűzoltó-egy
let s alakítandó mentő társulat javára ren
dezendő nagy népünnepély előmunkálatai 
uagybau folynak. A plakát a heten bocsát
tatott ki, mely szerint az üunepély dr. Du- 
lúuszky Nándor megyés püspök, Kardos 
Kálmán főispáu, Aidiuger Jáuosné és Förster 
Béláué- védnöksége alatt junius hó 3 án 
tariatik meg a Tettyén. Az ünnepélyt meg
előző napon díszelőadás tartatik az aréuá- 
ban műkedvelők közreműködésével. A dara
bot ünnepi prolog előzi meg, melyet dr. 
Váradi Autal ir. Előadás utáu ismerkedési 
estély lesz, uiclyeu kaposvári s különböző tűz
oltó egyletek küldöttei s az ideg- nek is
méi kidnek meg. Másuap az Uuncp napján 
kora reggel riadó fuvatik. A város utczáil 
több zouekar járja be. Déli 12 órakor gyü
lekezés a Széchenyi-téren, indulás d. u. 
1 órakor. Az Uuucpély kezdetét a Tettyén 
24 taraczklövés jelezi. Látványosságok lesz 
nek: ökörsütés, szamár futtatás, pózuamá- 
szás, zsákbanfutás, versenylövés, birkózás, 
az ó- és középkor csudái, allegórikus ké
pek, nagy tűzijáték, a tűzoltók uagygya- 
korlatn. Lesznek különböző sátrak : czigáuy- 
sátor, Mikádó-sátor, török-sátor, halász- 
kunyhó, pezsgös-pavillou, ezukrászda stb. 
A szomszédos nyaralók evő és ivó csarno
kokká alakíttatnak á t  Emléklap is fog 
megjelcuni, melyet a pécsi hírlapírók szer
kesztenek, helybeli és vidéki uotabilitások 
közreműködésével. — Oly nagyszabásúnak 
ígérkezik az ünnepély, mint a minő még 
Pécsett soha s> m volt

_  A föispáni beiktatás megörökítve.
A múlt héten fejezte be Kaldewcy Kele
men, városunkban letelepedett, szép tehet
ségű, fiatal testit, K a r d o s  Kálmau föispáni 
beiktatását ábrázoló olajfestményét. A kép 
körülbelül 1 méter széles és 70 cm. magas. 
Az a jelenet van a vásznon megörökítve, 
a mint az ősi szokáshoz híven, a megye 
négy legidősebb szolgabirája: Antal Pál, 
Kiss Aladár, Radócsay Sándor és Sey La
jos fölemelik a főispánt székestől s a je 
lenlevők megéljenezik. A képen körülbelül 
száz alak vau, ezek közül mintegy harminc/, 
hű arczkép. A festő innen-onnan egy éve 
dolgozik már a képen, s azokat a nagy 
nehézségeket, melyek egy ilyen népes cso
port-kép elkészítésénél fölmerülnek, elég 
szép sikerrel küzdötte le. Az alakok elhe
lyezése művészi ízlésre s ügyességre vall, 
a színek rendkívül érdekesek. Mindössze, 
ha vau a képnek némi hibája, ez abban 
rejlik, hogy nem felel meg a történeti hű
ségnek. A képen többen Ilinek, az alispán 
valamit betűz, már pedig akkor, a midőn 
a főispáut magasb a emelték, a jelenvol
tak egytől egyig álltak, még a karzaton is. 
A kép az egész héten át Alt és Bülim ki
rakatában volt közszemlére kitéve. Sok né 
zöje és sok dicsérője volt.

— Kitüntetett nópkönyv. Mig a mi 
„Duuántuli magyar közművelődést egyesü
let**-Uuk örök álmát aluszsza, addig az 
ország többi hason czélu egyesületei lázas 
tevékenységgel dolgoznak, munkálkodnak 
és — a mi fő — m a g y a r o s o d n a k ,  
így a „Torontálmegyei magyar nyelvter
jesztő és közművelődési egylet** igazgató
sága a közelmúltban ülésezett Nagy-Becs 
kereken az egyesület székhelyén, mely 
Illésnek egyik tárgyát képezte a hazafias 
ifjú egyesület batásköréu belül eső nép 
iskolák tanulóinak czélszerü könyvvel való 
megjutalmazása. Mint lapunkat teljesen 
megbizbató forrásból értesítik: S i r i s a k a  
Andor pécsi közs. tanítónak „A b a b o 
náról** szóló jeles uépköuyvecskéjét érte 
e kitüntetés. Nevezett egyesület ötven pél
dányt rendelt meg szerzőnél e műből, ki 
is — tekintve a nemes czélt — könyvét 
igen kedvezményes áron bucsájtotta az 
egyesület rendelkezésére. A midőn egy
részt nevezett tanítónak ezért gratulálni 
tudunk, másrészt nem mulaszthatjuk el az 
alkalmat, hogy e jóravaló könyvecskére 
hason czélu egyesületek és iskolák figyel
mét fel ue hívjuk. Ez ügybeni megkere 
sések szerzőhöz (Sirisaka Audor tanító, 
Pécsett) intézeudök, ki készséggel válaszol 
a hozzá intézett levelekre. Ismételve ajául- 
juk e pártolásra érdemes népkönyvet az 
illetékes körük szives figyelmébe.

— Mit ir a r Néptanoda*, a szaklap?
„Heimatskundo des Komitates Baranya**, 
vagyis Baranyamegye szülőföldisméje né
met nyelven. Irta Scbulcz Imre tanitóképez 
dei tanár. Kiadja Engel Lajos Pécsett. 
Ára 25 kr. E könyvnek több a hibája, 
miut az előnye, telve van téves fogalmak 
kai, miut pl. „t«er tjcintatlidje 'Stutjíbejirf'*, 
„Tárbaer Nctublbejirf", „glacfyeuinljalt betraflt 
51 Cuabrat üDíiriametfr, 1$ c r
j e l f a n f a b r i f "  sat., a magyar helynevek 
német betűkkel rosszal vaunak kiírva, a 
magyarázatok nehézkesek s oly teriuésze 
tüek, melyek egyáltalában nem valók egy 
a gyermekek kezébe szánt taukönyvbe s 
végre szerző német irálya helytelen, mert 
c*ak úgy hemzseg oly kitételektől, miut pl. 
a következők: „£)er „eigcnt t jü miiedé" 
ftlnjj uujme tonútateé ift bie totraéicja; unfer 
ftemitat ift reiefy ait „mait p e r i é i  91 a túr* 
e r je lig  ni ffen " : au Tljieren, ^ffaujen uttb 
2MincraIien; baé íöaaitcr „ober iö a r altija* 
b á r e r "  ©ebirge jieljt fid) oon ÜWeneéter bi$ 
$ur T>enau, „uitb gi bt  aud? oi el  unb 
gut en SBcin'*; int ffiappen erblitfen u>ir eine 
@ t a n g c I r a t t be t t  ben 2 üJíannern getra- 
gett; bie Cueííe am Tettbe ift eitt fíiefjenbeó, 
uttb bér Teicty ©aícfanty eitt ft etjeit be e ® c* 
tb a ff e r ; bie tornaié babén ein f ö n ft 1 i df e 9 
ö e tt* ' u. f. tb. Mindezeknél fogva e „Hei- 
matskuudo** t uem ajánlhatjuk iskolai hasz- 
ualatru.-* — Ezeket írja a szaklap és akadt 
gazember, a ki auouim támadást iutézett 
lapuuk ellen, mert hazafias szempontból 
indulva ki, roaszaltuk Scbulcz Imre e z e u  
germauizáló eljárását.

— Jutalomjátékok. Az áréuábau hét
tőn kezdődnek meg a jutalomjátékok. Az 
első Fulliuusz Aurél kitűnő szalon-komiku
sunké lesz. Színre kerül ez alkalommal 
„ P a p a  f e l e s é g e "  pompás frauezia bo
hózat. Fulliuus a darabban előforduló apát 
és fiút játsza, mely két szerepet a szerzők 
egy színész számára Írták. Játszanak még 
a darabban: K. Houti Mari, Laczkó Aranka, 
Zavodszky Teréz, Prager Zsuzska, Szepesi, 
Komjáthy, Beczkó és Dalnoki jelenté
kenyebb szerepeket. - Csütörtökön L a c z k ó  
Aranka jutalmául a L o w o d i  á r v á “-t 
adják. Á jutalmazandó a czim-szerepet 
játsza. Legjobb szerepeinek egyike. Ajaul- 
juk mindkét jutalmazandót a közöuség 
rokonszenves pártfogásába.

— Szaniszló napja. Füzy Szaniló kir. 
tanácsos és irgalmas rendi tartomáuyfönök 
névünnepét a pécsi irgalmas rendház múlt 
hétfőn ünnepelte. A rendfőnök tiszteletére 
rendezett ebéden csuk a ház legbensöbb 
barátai vettek részt, a mi az egész ünne
pélynek családias jelleget kölcsönzött. A 
uegyedik fogásuál Palaky Luczidus a pé
csi reudház főnöke meleg szavakban em
lékezett meg a rend élén álló férfiú érde
meiről, ezt követte Verböczy Istváu szép 
fölközszöutője, melybeu Füzyt miut oly 
férfiút méltatta, kiuek tartományi főnöksége 
alatt az irgalmas reud elérte virágzása 
korszakát, zajos éljeuzés követte. Végül 
Lechuer Gyula rendőrkapitány mondott 
köszönetét a jeleulevük nevében Patakyuak 
azon szívélyességéért, mely a vendégelitek, 
a reudház részéről mindenkor osztályrészül

I jut. A székhelyén Pozsonyban tartózkodó
rendtartomány-főnöknek a vendégek nevé
ben szívélyes üdvölzö sürgöny menesztetett;

I ugyancsak hétfőn a tartományi főnök név
napja Pozsonyban is fényesen ünnepeltetett 
meg, melyen a város kitűnőségei is részt- 
vettek.

— Plébánosi installaczió. Péhm Kris
tóf bányatelepi plébános vasárnap tartotta 
installáczióját. Az ebéden jelen volt: Kar
dos Kálmán főispán, Aidingcr János pol
gármester, Károly Ignácz esperes plébános, 
Lechner Gyula rendőr kapitány, Littke Fe
rencz báuyafelügyelő, Maitinger bányate
lepi orvos, Werner gépészmérnök, stb. Az 
első pobárköszöntőt Troli Ferencz pápai 
praelátus mondotta az uj plébánosra, utána 
Kardos, ki szintén Pétimet köszöntötte föl, 
ki a „Dunagözhajózási társaság ira , mint 
kegyurára ürítette poharát. Aidiuger, a 
távollevő bányaíőigazgatóra mondott po
bárköszöntőt. A kedélyes ebéd délutáni 
4 és '/ ,  óráig tartott.

— Baranyamegye területén a folyó 
évben az alábbi felsorolt községek esnek 
helyszínelés, esetleg újból osztályozás alá: 
Szederkéuy, Monyoród, Iván Dárda, Ké- 
niéud, Lipova, Kékesd, Liptód, Bezedek, 
Baar, Kis-Nyárád, Kácz TöttÖs Kölked, 
Püspök-Marok, Borjád, Izsóp, Itáczgürcsöny, 
Németbóly, Vörösmart, Doboka, Versend, 
Herczeg-Szőllös, Somberek, Ellend, Lan
csuk, Bozsok, Berkesd, Babarc/,, S/.ebéuy, 
Kátoly,Szajk, Szűr, Szellő, Geresd, Pereked, 
Püspöklak, Szeut-Erzsébet, Maráza, Faze
kas Boda, Hiniesbáza, Nagy-Pal.

— Herczenberger táncz.i kedden este 
került bemutatóra a népszínházban. Az 
előadásról a „Pesti Hírlap** a következő
ket írja. „Társalgó** a czime egy uj ma
gyar társas tánezuak, melyet Herczenber
ger József pécsi tánezmester szerzett s ma 
este a népszínházban „A reservisták” első 
és második felvonása közt mutatott be tiz 
pár élén. Az uj táucz a feledésbe ment 
kör, palotás és egyéb magyar társas tán- 
ezok helyébe, a frauezi-oégyes mellé, táncz- 
vigalmainkon van hivatva polgárjogot ki
vívni és erre méltó is, mert „ábrái** kecse
sek, elődei sallangjaitól mentek és lépései 
alkalmat nyújtanak érvényesíthetni a tan- 
ezosok külső előnyeit. A „társalgó" öt 
ábrából á ll; ezek : Audalgó, Sétáló, Om- 
ledoző, Csalogató és Koszorú. A táucz 
szerzőjén kívül Skopal Gyula, Róka Gyula, 
Guudlach, Boráud tauezmesterek, Tiruovai, 
Egry, Enyvári, Narczisz, Jirusek uéps/.in- 
bázi tagok frakkosau, tiz csiuos kardalos- 
nő pedig fehér báli ruhában igen ügyesen 
lejtette az ábrákat. A szép számú közön
ség pedig négyszer kitapsolta Herczen- 
bergert, kit a talp alá való zeue is szer
zőjének vall. — Egy másik fővárosi lap 
pedig igy ir róla: A népszínházban ma uj 
magyar társas táuczot láttunk. Régi óhaj
tás már, hogy a francia négyes és kotillion 
mellett valami újabb változatú társas táncz 
is foglalkoztatuá a bálozókat. A körma
gyar uem kell sem a népnek, sem a sza
lonoknak, ahol a csárdást is eltorzítja az 
alacsony sarkú czipö és bő bugyogó. A 
menüett és játéktánezok csak a nagyanyá
ink kedves emlékeiben fordulnak elő, s ez 
idő szerint csak afranczia négyes a kon 
venczios táucz. — Herczenberger jóuevü 
pécsi táneztanitónak azoubau eszméje támadt 
és „Társalgó** név alatt uj magyar társas 
tánezot szerzett, melyet ma este a Rezer- 
visták egyik fölvouás-közében mutatott be 
egy díszes kolonnái, feledtetve némileg a 
darab gyarlóságait, s úgynevezett „élceit.** 
Résztvettek a tánezban a főváros ismertebb 
taneztauitói, mint Róka, Skopál stb., a kai - 
dalosnőkkel. A táncz ügyes keveréke a 
négyes és a körmagyarnak ; határozottau 
van magyaros jellege 8 megkívánja, 
hogy délezegen lejtse a tánezos. Figurái 
egyszerűek, kellemesek s meg vagyunk győ
ződve, hogy csakhamar el fog terjedni és 
jövő farsaugou minden táuczreuden ott lesz 
a „Társalgó.** A közönség éléuken tapsolt 
a szerzőnek is, a táncosoknak is. A „Pesti 
Napló** ezt Írja: „Egy uj magyar tánezot 
mutattak be. Czime „Társalgó** s igen 
szép társas táucz, melyet Herczenberger 
Józaef, pécsi táuczmester szerzett és taui- 
toti be. A táucz uagyou és igen kedvező 
benyomást tesz a figurák kifogástalan fi
nomságával s preczizitásával. A közöuség 
a tauezmestert háromszor kitapsolta. — 
Örömmel s szívből gratulálunk mi is derék 
tánczmesterUuk féuyes sikeréhez s kíván
junk hogy „Társalgó**-ja otthonos legyeu 
szalonjainkban.

— Kéjvonat. A budapest pécsi ós pécs- 
barcsi vasút összes állomásaitól, valamin) 
Villány, Dombóvár M. Á. V. állomásról 
Budapestre a folyó évi pünkösdi Unuepek 
alkalmából II. és III. osztályú menet térti 
jegyek fognak a felére leszállított áron 
kiadatni. Ezen mérsékelt árú menet-térti 
jegyek a folyó évi május hó 18. és 19-én 
Budapest felé iuduló vonatokhoz tognak 
kiadatni, a visszautazás f. é. május hó 
21 töl bezárólag 25-ig a Budapestről in- 
dúló vouatokkal törtéubetik. — Gyermekek 
részére külüu kedvezmény nem engedé
lyeztetik.

=> A baranyamegyei községi és kör
jegyzők egylete f. évi május bó 17-én Pé
csett a vármegyeház termében évi rendes 
közgyűlést tart. Tárgysorozat: 1. A jegy
zői szigorló bizottságba két rendes és 
egy póttagnak 3 évre leendő megválasz
tása, Bartossagh Imre megyei főjegyző 
miut kiküldött jelenlétében. 2. Áz egy 
leti választmány által már megvizsgált 
1887. évi számadás helybenhagyása és 
Gcrjovits József péuztárnoknak a fel
mentvén megadasa. 3. A magyaréi szági 
községi és körjegyzők országos központi 
egyletéuek 928/1888. §zv alatt átirata a 
Zsupauszky Lyubomir O Szivacs község
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jegyzője által szerkesztett, az idő szakon- 
kéuté teendőket magában foglaló „Átné
zet11 czimtt munkának terjesztése. 4. Ugyan
annak 880./1887. sz. átirata a jegyzői or
szágos árvabáli alap gyarapítása tárgyá
ban. 5. Az országos jegyzői egylet köz
gyűlésre küldendő tagok megválasztása. 
6. Tisztajitás. 7. Esetleges indítványok. 
Az egylet választmányi tagjai szívesked
jenek a gyűlést megelőző napon azaz má
jus lü-án délután 3 órakor a „Vadember*4 
szállodában tartandó választmányi ülésen 
megjelenui.

—  Az óles kard. Baksy Pál honvéd 
hadnagy és Németh Lajos hadapród-tiszt
helyettes mait szerdán együtt matattak.
A mulatság atán a tisztilak felé irányítót 
ták lépteiket s útközben tréfálózva kardot 
ráütött a tiszthelyettes és hadonászott vele. 
Baksy Pál hadnagy figyelmeztette, hogy 
tegye el a kardot mert, ha el nem teszi, 
elveszi. A tiszthelyettes uem hajtott a szóra, 
hauem tovább vagdalózott. Erre a hadnagy 
hozzá ugrott s megkapta a kezében a 
kardot. Amiut igy huzalkodtak, az éles 
kard a hadnagy hasába szaladt. Véletlenül 
csúsztatta e a tiszthelyettes a hadnagy 
hasaba a kardot, vagy készakarva; ezt 
csak a jó Isten tudhatja. Elég az ahhoz, 
hogy a hadnagy rákövetkező vasárnap 
kiszeuvedett a helybeli katonakórházban. 
Temetése kedden volt.

— A „Pécs baranyai hadastyánok4, 
vasaruap tartottak meg majálisukat. A 
majálist Kardos Kálmán főispán is meg
tekintette.

— Egyleti élet A barauya-mágocsi 
dalárda f. hó 6-án tartotta évi rendes 
közgyűlését, mely alkalommal elnöknek 
Halva* József plébános, aleluöknek pedig 
Bach Gyula körjegyző lettek megválasztva, j 
Utóbbi időbeu a dalárda hanyatlásunk in
dult, de most reméljük, hogy az uj elnök | 
aj életet fog bele öuteni s virágozni fog.

— Hymen. Dr. Pinkusz Márk cs. k. J 
tart. főorvos Mágocsról, a múlt napokban j 
eljegyezte Kleiu Jauka kisasszonyt Rózsa- j 
hegyről.

Halálozás. Fereuczfy Autal f. é. j 
május hó 9-én hunyt el életének 73 ik, j 
boldog házassagáuak 31 -ik évében. Hült | 
tetemei tegnap tétettek örök nyugalomra. I 
Béke poraira! — Péterfalvi és rcpcze- 
szemerei B ö r s ö n  Kálmán 48—49-iki 
houvéd, a dunagőzhajózási társaság szén 
eladási ügynökségének főnöke, életének 
56-ik, boldog házasságának 31-ik évébeu. 
Temetése nagy részvét mellett tegnap tör 
téut meg. — Áldás hamvaira!

— Szölögyomlálási előadások. Dezső 
Miklós szölőszeti és borászati vándortanrunk 
megállapította szölögyomlálási előadásai
nak sorrendjét, melyet a töldmivelés-, ipar
és kereskedelemügyi miniszter is helyben
hagyott. E szerint e hó 17-én és 18-áu 
Karaucsou, 23-áu Vázanoáou, 24-én Kapos
várott, 26-án Mohácsou, 28-án pedig Né- 
inet-Uröghüu tart előadást a szölögyomlá- 
lásról, melyeket az illető községek szőlő
tulajdonosainak figyelmébe ajánlunk.

— Nincsen p<szeorr! — N incs'?!.... 
sóhajt fül némely olvasónk a tükörbe. — 
No, ha vau is, bájos pisze hölgyek s nem 
bajos fitos urak, de önökön all, hogy ne 
legyen . . . .  Tessék Newyorkba utazni dr. 
Koe 0 . úrhoz, a világhírű sebészhez, ki 
az orvosok társulatában öt sikerült operá- 
czióval bizonyította be: hogy a piszeséget 
könnyebben el lehet tüntetni, uiiut Csillag 
Anna pouiádéjaval a kopaszságot Koe 
doktor azt állítja, hogy születésünknél az 
orruuk mindig szabályos, egyenes alakú 8 
csak később torzul el részint öröklött haj
lamok, részint fizikai hatások miatt. Koe 
az operácziókat ügy es/.közölte hogy az 
orr czimpáit egészen a porczokig főimet- 
szelte, aztán megrövidítette annyira, hogy 
az ajakhoz visszavárva az orr hegye a 
porczos részszel egy vonalba esett. Az 
operáczió mind ez öt esetben fényesen si
került, ügyauuyira, hogy a metszést a 
legélesebb szem is alig alig vette észre. 
Tehát a ki irigyli a széporrokat, utaz
zék Amerikába: potom ezer forintba kerül 
az egész!

— Mitől lesznek vigag a h Jgyek ?
Amerikában jött divatba ez is miut sok 
más bolondság, s megint a hölgyvilág viszi 
a szerepet az újításban, mint sok más hó
bortosságban Egy idő óta ugyauis olyan 
divatot kezdtek, melyet sokan nevetnek, 
de sokan utánoznak is ; ez a divat a gyé- 
mántos fogak divatja Különösen a uew- 
yorki hölgyek kedvelték meg ezt a fényes 
újdonságot s tetetuek fogaik közé apró 
gyémántokat, melyek minduntalan felvil
lannak, ha az illető hölgy mosolyra nyitja 
ajkait. Szavahihető tanuk bizonysága sze
rint, azóta, a mióta ez a divit Ameriká
ban elterjedt az ottani hölgyek sokkal 
vigabbak, igen szeretnek nevetni. A gyé 
mautfog már nem újvilági specziáiitás, rö
vid idő alatt eljutott Amerikából Bécsbe, 
hol egy fogorvos kirakatában látható egy 
fogsor, mely be van hintve apró gyémánt
tal. Két fiatal bécsi hölgy már áldozatául 
is eset ez uj divatnak. Az olyan hölgyek
nek, a kik gyakran szoktak pillanatnyi 
pénzzavarok közé jutni, nem is rossz az 
uj divat: szükség esetén levethetik egy
néhány foguknak a gyémántos toalettjét.

— Uj egy forintos államjegyek fognak 
a folyó év második felében forgalomba 
hozatni. Az uj egy forintosok kisebbek 
lesznek az eddigieknél; egy iv papír az 
eddigiekből tizenkettőt adott ki, ellenben 
az újakból tizenöt fog készülni egy ívből. 
Az úgynevezett rostos papír, melyet az 
uj jegyekhez felhasználnak, jóval erősebb 
lesz az eddiginél s igy az uj egy forinto 
sok sem foguak oly hamar elkallódni, 
mint a most forgalomban levők. Az uj — 
harmadik kibocsátású — egyforintos ál

lamjegyek kiállításának előkészületei már j 
folyamatban vannak s julius hó folytán i 
valószínűleg már a nyomtatást is meg fog
ják kezdhetni.

Szí nésze t .
Vasember.

Á hét legnevezetesebb darabja Csiky 
Gergely pályauyertes szó moraj át ék a a nVas- 
e mb e r "  volt, melyet Somogyi Károly múlt 
szerdán hozott színre szép számú közönség 
előtt. A vasember annyira szokatlan, any 
nyira rendkívüli alak, hogy csak azok 
élvezhetik, akik a különlegességeket sze
retik, mint például Schiller a rothadt a l
mát. ízlés dolga. A tudományos akadémia, 
talán tudományos szempontokból, elfogad
hatónak találta Csiky vasemberét, mi emberi 
szempontokból lehetetlen-alaknak tartjuk. 
Egy szörny a vasember, ki nem szánalmat, 
hanem utálatot kelt. Csak azért, mert vas
ember, megöl három életet, köztük a saját 
gyermekének életét is. A fiának kiválaszt 
egy pénzes leányt és vasakaruttal kény
szeríti fiát, hogy ezt vegye nőül, daczára, 
hogy van már a fiúnak szjveválasztottja, 
kit rajongva szeret, a ki nélkül uem élhet.
A fiú kijelenti atyjának, hogy bármennyire 
tiszteli, szereti, de kívánságát uem tel
jesítheti, mert boldogságát zúzná össze.
A vasember el kezd dörögui, viharozui, a 
tiu daczol s szintéu vasembernek látszik 
Mit tesz most az atya? Más irányba indul.
A leányhoz fordul, kit fia imádva szeret s 
azt követeli tőle, hogy mondjon le fiáról 
8 miután ezt a leány megteszi, arra akarja 
kéuyszeriteui, hogy menjen férjhez azouual, 
mert csak igy érzi magát biztosnak fia 
sorsa felöl. A leány természetesen vissza
utasítja ezt az erőszakoskodást A vasem
ber szemrehauyásokat tesz, hogy az atyjá
nak kegyelemkeuycret adott, stb. s elül 
dözi a háztól. Aztán — bár iudirekt — 
oda viszi a dolgot, hogy a leány atyja 
váltót hamisít, ezt a hamis váltót magához 
veszi és ezzel kényszeríti a leányt a há
zasságra. Az apa a hamis váltó következ
tében kétségbeesik s öngyilkossá lesz, utana 
a leány mérgezi meg magát, mi a fiút is 
arra a szörnyű elhatározásra kényszeríti, 
hogy tört döf a szivébe. Mindezek azzal 
vaunak megindokolva, hogy a vasember 
vas ember. Nos hát ez nem elég arra, 
hogy ily borzasztó dolgok követessenek el. 
Nagyon gyenge az alap, ahhoz a szörnyű 
nagy tragikai súlyhoz, mely reá nehezül.
A szerkezete jó, a nyelvezete kitűnő. A mi 
pedig a darab előadását illeti, erre nézve 
csak dicséreteset moudhatuuk. S o m o g y i  
a cziiuszercpbeu kitűnő volt. Nagyszerűéit 
játszta a vasembert. K o m j á t h y  a fiút 
nagy műgonddal s erős alakitó képesség
gel személyesítette. L a c z k ó Aranka 
Edithet játszotta. A komor és borús ke 
délyü leányt a mily híven alakította, oly 
nagyszerű volt drámai kitöréseiben. Meg- 
halasi jelenetével rendkívüli hatást ért el* 
A halál teljes borzalmát tárta a néző 
közönség elé. Jók voltak: Somogviué, 
Dobó, Szepesi.

C s a r n o k .

A nö.
(Folytatás.)

Putifár feleségének szerelme uem iöu 
viszonozva s e nő néma lemondás helyett 
tömlüczbe vetteti azt, akit szeret, azért, 
mórt szereti. Ha nem szereti, úgy mint 
reáuézve közönyös lényt nem bántja; de 
igy, a szerelem visszautasításáért elnézte 
volna kivégeztetését. A megsértett női hiú
ság áldozatot kívánt s e nü kész volt föl
áldozni azt, a kiért mindenét föláldozta 
volna! Az érzelmek mily ellenmondása 
egy női szívbe zárva! mily talánya a női 
szívnek ! Az érzelmek következetlensége ez 
8 e nő ép oly ellentétele önmagáuak, miut 
pl. Susaunának, aki a férjbeu a megtes
tesült eszményt szereti, az imádás egy 
nemével csüng rajt, — félti a nap suga 
rától, mely arczán megtörik, — félti min 
dentül ami környezi, — félti a hangot, 
melyet más is meghall s a tekintetet, mely 
más arczáu nyugszik meg ! Az ü szivében 
csak egy arcz vau s az a férjé, — agyának 
egy gondolata s az a férj, — lelkében 
egy vágy; férjétől szeretve lenni! Férje 
mindene s férjén kívül nem létezik szá
mára senki som, — csupán férjének él 
szive minden dobbanásával! Inkább Ica- 
lázó halált szeuvedui kész, semmint másé 
is legyen

Á kertben fürödve, undorral utasítja 
el magától két tolakodó elüljáróuak pisz
kos ajánlatát s bár a fenyegetésből tudta, 
hogy általuk hamisan fog bevádoltatni s 
miut hűtlen nö a törvényszék rendelkezése 
szerint agyonköveztetui, mégis inkább hom
lokára sütteti a gyalázat bélyegét és meg
halni kész, semmint férjét megcsalva to
vább éljen. Mily kfnos küzdelem állhatott 
be lelkében midőn e lépésre száuta magát! 
Hátha a férj is hitelt fog adui a rágalo 
nak?! Meghalni azért, hogy szivét osztat
lanul megőrizze férjéuek s még általa sem 
becsUltetui, — ez a halál tusijában kínos 
goudolat lett volna! S hát ha a férj is 
követ hajit az ártatlanul rágalmazott nőre?! 
Nem lett volna ez kinosb ezer halálnál?!

A midőn e jellemzéseket írom, szán 
dékosan kerülöm a történelmi egymás
utánt, vagy bár mily rendszer fölállítását, 
— sőt alakjaimat különböző korszakokból 
állítom párhuzamba, majd mind elleutéte- 

{ két, majd mind hasonlókat. Ép azért tér- 
, . -- -1.........mészetes, hogy a párhuzamba vett alakok 

jellemét akár mint hasonlónkat, akármiül 
ellentéteseket mindig auuak szemmeltartá- 
sával kell megítélni és elbírálni, hogy

amint az alakok különböző korból valók, 
ép úgy különböző műveltségi fokon is áll
tának, — más világnézettel, — erkölcsi 
érzülettel, máskor uralkodó eszméjének 
befolyása alatt s igy a mérleg fölállítása
kor nem szabad felednünk ezen művelő
dési tényezőket sem s ép ebből kifolyólag 
erösb Ítélet alá esik pl. egy Katalin angol 
királynő, vagy Mária és Erzsébet angol 
királynők, kik egy újabb korszak műve
lődési iskolájából kerültek ki, mint pl. egy 
Tomyris, aki K. e. 529 ben Cyrusnak le
vágott fejét egy vérrel telt tömlőbe do
batta mondván: Igyál most kedvedre az 
embervérböl telhetetlen hóditó! — vagy 
pl. egy Fulvia, Antonius neje, ki Ciceró
ban a szónok-királyt rettegte, de művelt
ségi fokánál fogva annak zsenijét tisztelni 
nem tudva a levágott főből kivágatja a 
nyelvet, e most már néma holt fegyverét 

szónoknak, — boszutól lihegve tűkkel 
szurkálja s a jobb kézzel, melylyel Ciceró 
szónoklatait kisérte volt, — a szószékre 
szegeztette.

A női jellem egy kimagasló alakja 
előtt állunk. Gyönyörű tanulmány anyag,
— méltó kutatni azon indulatokat és ér
zelmeket, amelyből e uönck szive alkatva 
lön! — Bethulia lakósai a halál torkában,

férfiak erős karjai csüggetek hullnak alá 
a véres kardok tehetetlenül pihennek a 

hüvelyben! A hősök köuyeiket törölik Be
thulia városa bukása fölött s íme Judit, e 
gyenge nö, — erösb szívben és lélekben, 
miut Bethulia hősei mosolylyal ajkáu megy 
Holofernes táborába, halált uem rettegve, 
áll meg az elleuség gyilka előtt s Holo- 
fémes, az erő, ki nem félte a csaták zi
vatarát, most legyőzetve hajol meg a női 
méltóság előtt s ki ezer halált mérve tán 
nem viselt sebhelyet, most a szerelem má
morától itasulva egy gyenge nö kezéből 
veszi el a halál poharat! Judit, a szabad
ság e hősnője, ki szülővárosáért zokog, 
aki félti a helyet, hol bölcsőjét ringatták, 

c gyenge nü, aki tán megsiratta a meg
fagyott madárkát és sajnálkozva tépett lo 
egy mezei virágot, — e nö nem irtózik a 
vértől, uem intézik levágni Uolofernes fejét, 
hogy a fölszabadított Bethulia roncsolt fa
laira tűzze azt diadalmi jelül! A fehér 
kezek amelyek eddig csak babért fűztek 

hősök homlokáru, most vérbe fürösztvék 
Bethulia szabadságáért!

Juditnak határozott elleutéte Olym- 
pias. Ezen ural kódúi vágyó nőt, Nagy 
Sándor szülőjét, elűzte magától férje : Fülöp 
görög király. Erre a hiúságában megsértett 
nő lölbujtatta Pausaniást, hogy gyilkolja 
meg a királyi férjet. Aegében, Kleopátra | 
léáuya menyegzőjén szuratott le a király.
— Intriguái miatt kellett eltávolítani az 
udvartól s ő ezér gyilkost bérel, meg 
boszulandó férjét. Tanúja volt a fia hódí
tásainak, látta diadalait s később Nagy 
Sándor halála utáu uagyravágyásáuak ál
dozatul ejté a roppant birodalmat, nem 
lelvén örömet és dicsőséget abban, hogy 
egy Nagy Sándort szült, vagy, hogy uno
kájának megtartva a hatalmat, azt világ- 
lörtéuelmi alakká nevelje, — uem ! — ö 
uem talált örömet nagy fia dicső múltja- 
bau ! Az ö uralomvágya oly nagy volt, 
hogy képes a birodalmi erőket szétforgá
csolni, aminek azután természetes folyo
mánya volt az összeomlás, a nemzeti nagy
ság tragikus bukása. Ciuaue, Euridice, 
Fülüpuek két leáuya : Thessalouiel és Cleo- 
patra mind trónkövetelők voltának s ahelyett, 
hogy az öregauya unokájának, miut tör 
vényeseu leszármazó jogutódnak, trónörö
kösnek érdekeit támogatva a szintén osz- 
tázkodui vágyó tábornokokat megnyerte 
voiu.i, — megfoghatlau könnyelműséggel, 
kivetkezve rnindeu honleáuyi érzésből, nagy 
fia múltja és alkotásai iránt kegyeletet 
nem érezve miut kouczot veti oda Sándor 
roppant birodalmát, hogy ha már az övé 
uem lehet, ne legyeu másé sem, omoljon 
össze. A csomót annyira elkuszálta, hogy 
az csak az uralkodó ház összes tagjainak 
lemészárlásában nyert megoldást. Elvérzett 
Nagy Sándor neje: Roxanet és a kis trón
örökös is, Cassauder fegyverei alatt; de e 
nagy drámának meg volt igazságszolgál 
tatása is, amennyiben a bonyodalmak bű
nös intézője Olympias is elvérzett, mint 
aki nagyban okozója volt a roppant biro 
dalom felolvasztásának és azon tengernyi 
vérnek, mely Görögország földjét mosta 
hirdetve egy lelketlen nöuek hatalomvágyát!

A szelíd lelkű Judit hazája szabad
ságáért és erősségéért Öukezüleg fegyvert 
ragad, s föláldozni kész életét; Olympias 
pedig ezrek életét nem kiméivé uagyra- 
vágyásának föláldozza hazája nagyságát, 
s mit hős fia tizenkét év és nyolez hónap 
alatt nagyot és dicsőt alkotott, azt az 
auya rövid idő alatt romba dönteni siet
tetett! — Mily nemes rokonszenves és 
gloriozus alakká nőtte volna ki raagat, ha 
Nagy Lajosnak neje Mári és leáuya Er
zsébetként fia koporsójára borul, megsi 
ratja fiában a hőst, hazájának e nagy 
alakját, — ha a koporsó köré gyűjti fiá
nak hős barátait és Mária Teréziaként 
unokájával karjau nagy tettekre buzdítja 
őket, hogy miként a magyarok, fölkiáltot
tak volna: „Életünket és vérünket!4' Ő 
uem volt anya, nem volt nő és uem volt 
honleány! Letért magasztos rendeltetésé
nek ösvényéről, megtagadta önmagában a 
a nőt s oly sikamlós lejtőre lépett, amely
ben elcsúszva maga utáu rántotta hazáját is.

Még Delila is, ezeu erkölcsileg telje
sen alásülyedt filiszteus nö is tudta hazá
ját szeretni. Azt hinuök, hogy kihalt belőle 
minden ami szép és nemes, pedig, habár 
nem tisztességes fegyverrel, de mégis szol
gálatára volt övéiuek.

Sámson ezrével pusztitá a filiszteuso- 
kát és Ő sértetlen maradt, — a tilissteusok 
uem tudtak neki ártaui. És ekkor találkozik

köztük egy rósz hirtt nö, Delila, aki nem 
tudja elnézni honfitársainak pusztulását, — 
a szerelmet választja eszközül, hálójába 
keríti a hatalmas ellenséget Sámsont, — 
szerelmet színlel iránta és szerelmet ébreszt 
benne maga iránt. A szerelmi mámortól 
ittas Sámson ki vallja, miszerint roppant 
ereje hajában rejlik. Ez volt Sámsonnak 
Achilles sarka. És e hős, aki vállain vitte 
el Gáza város óriási kapuját, — aki ketté
szakított egy oroszlánt és egy szamár ál- 
kapczájával agyonvert ezer filiszteust, most 
legyőzetve alszik egy romlott nö karjai 
közt! — Delila levágatta e herkulesnek 
haját, kiszuratta szemeit, azét, akit keblén 
részegitett meg, akinek ajkára forró csókot 
lehelt!

Már most miként ítélendő meg e női 
jellem? — A honszerelemben mindenesetre 
Olympias fölött áll; de különben egy er
kölcsi halott, aki szerelmet színlel, hogy 
hazájának leghatalmasabb ellenségét háló
jába kerítve ártalmatlanná tegye azt. Hogy 
levágja haját, megfosztandó öt erejétől; 
még menthetőbb; de az már valóban kü
lönös, hogy e nő, akinek volt még a szép 
és magasztos iráut annyi érzéke, hogy 
honfitársait nemesebb értelemben is szeretni 
tudta, — meg nem döbbent akkor, amidőn 
bár az ellenséget, de mégis egy hőst, a 
csodált erős férfit női kézzel teszi tehetet
lenné, nem szánva öt güuytárgyul dobni, 
öt a hőst, aki bámultatott és lantos dalát 
érdemelte ! Ó Sámsonnak Herostratosa volt 
kinek bukása fölött kaczagott s a Herosból 
egy tragi-komicai alakot formált, gúnytár
gyul dobva a közönségnek! Megaláztatott 
benne az emberi méltóság, amidőn barom 
módjára malmot huzattak vele, ki egykor 
uemes fegyvert forgatott kezében. Rokon
jellemek Fulviával, ki Ciceró nyelvét a 
szószékre szegeztette. Mindkettőben az ellen
ség volt gyűlölve és Delila, valamint Fulvia 
ép úgy uem tudta tisztelni az ellenségben 
a szépet, a nagyszerűt, mint pl. egy Cly- 
temnestra.

A lovagias Agamemnou, aki Mcuelaus 
király csodaszép nejének Helénának Páris 
által történt elrablását megboszulandó hösi- 
leg végig küzdte a tiz éves trójai háborút 
s győző seregét már haza vezényelé, hogy 
hazája oltárára tegye a győzelmi jelvénye
ket s amidőn mindenkitől csodálva, rajon
gott egész Görögország bámulatának, aki 
férjének nevét viselve osztozott a férj di
csőségében ; elfordul a férjtől a hősök ezen 
ideális alakjától a hazafitól, 8 Aeghistus 
karjaiba dobva magát gyilkot ragad, hogy 
szeretőjével orozva gyilkolja meg a férjét, 
a hőst, ki Humer lantjára volt érdemes, — 
csak azért, hogy másé legyen, hogy bűnös 
vágyainak éljen!

(Folyt. köv.)

Közgazdaság.
Felhívás a magyar gazdaközönséghez.

A magyar gazdák jégbiztositási szövet
sége, mely keletkezésekor a gazdagközönség
hez meleg rokouszeuvével. s a külföldi bizto
sítótársaságok féltékenységével,zajos gáncso- 
lódasával ogyképen találkozott, immár egy 
gyakorlati munkásságban letelt évro tekint 
vissza.

A sors, mintha uj intézményünk élet- 
képességét mielőbb a legnagyobb próbára 
kívánta volna tenni, épen az elmúlt évben
— példátlanul számos jégveréssel látogatta 
meg vetéseinket. A kártérítések egész özöne
— melyet jégszövetségünk mindjárt az első 
esztendőben károsult szövetségi tagokuak 
nyújtott — nem engedte meg, hogy az 
első év Uzleteredménye nyereség legyeu. 
De szövetségünk — a kivételes rossz esz- 
teudü minden csapásai között szilárdan, 
becsülettel állta meg helyét. Életrevaló 
ságáuak oly fényes bizonyítéka ez, mely
lyel szemben nagyra nö a bizalom és el 
némul a gáncs.

A szövetség mely a zsenge korában 
reázudult — rendkívüli kedvezőtlen viszo
nyokból megedzve került ki, nagy és biz
tos jövő előtt áll. E jövőbe vetett bi/.odal- 
máuak adott ép oly észszerű, miut bátor 
kifejezést az első magyar áltatáuos bizto
sító társaság, midőn túlhaladva a szövet
ség megalakításakor elfoglalt álláspontján, 
hivatalos tudomásunkra juttatta: hogy a 
jégszövetség tagjai által a törzsbevallások- 
bau lekötött készfizető kezességi összegek
ről egyszersmindenkorra lemond, a lekötött 
összegek befizetésének kötelezettsége alól 
a tagokat bármily esetre való tekintettel 
is felmenti, és a szövetségbe ezutáu belépő 
gazdáktól se miféle kezességi öszeg lekö
tését nem követeli.

Elváltja ezzel az első magyar általá
nos biztosító társaság szövetségünkért a 
legteljesebb anyagi felelősséget. A társaság, 
melynek minden kétségenfelül álló anyagi 
és erkölcsi megbízhatóságát külön hang
súlyozni felesleges, korlátlan szavatosságot 
vállal káraink pontos és teljes kifizetéséért 
Ha káraink megtérítésére díjbevételünk 
elégséges nem lenne, a társaság a mutat
kozó veszteséget saját vagyonából fedezi, 
s ezzel szemben, csupán a jövő években 
esetleg mutatkozó nyereségeinkből vehet 
magának kárpótlást.

Ez újabb, jelentőségteljes uagy előnyön 
kívül mindazon előnyök is épségben ma1 
raduak, melyeket a szövetségi tagok már 
eddig is élveztek.

Ilyen a 20*/,-os díjengedmény, mely a 
szövetségi tagság egész tartamára visszavon- 
katlanul megadatik. Alig szükséges figyel
meztetnünk a t. gazdakö/.önséget, hogy e 

| 12 évre szóló dijeugedmény sokalta érté
kesebb reá nézve, miut a rész vény társa- 

j ságok egy-egy évre szóló dijleszállitásai, 
melyeket bármikor újabb dijfelemelések 

i követhetnek.

T
Ilyen maradandó előny a kárbecslések 

ama szigorúan igazságos rendszere, melyet 
a szövetség a bizalmi férfiak intézményei
nek életbeléptetésével alkotott meg. E kár
becslési rendszer, már az első évben is 
kitűnő szolgálatokat tett a károsultaknak, 
szövetségnek és az igazságnak egyaránt.

De nem folytatjuk a számos anyagi 
előny felsorolását, hanem végzetül komoy 
figyelmébe ajánljuk a t. gazdaközönség- 
uek még azt a megbecsülhetetlen erkölcsi 
előnyt is, mely szövetkezésünk tényében 
és szövetségünk virágzásában rejlik.

Szövetkezésünk pozitív jele annak, 
kogy az egyes kisebb erők felismerik már 
e hazában is az egyesülés szükségét, mert 
belátják, hogy együttesen hatékony ténye 
zökként szerepelhetnek e közgazdasági 
feladatok megoldásánál. Szövetségünk pedig 
élő példája annak, hogy magasabb hivatásra 
valló, s szükkeblüségtöl ment részvénytár
saság nem a közönség mértéktelen kiak
názásában keresi üdvét, hanem épen a 
közönség közgazdasági műveltségének s 
önállóságának kifejlesztésére törekszik.

Bízva ama részvénytársaságban, mely 
szövetségünk megalakításával a magyar 
gazdák érdekeinek istápolása körül újabb 
elévülhetlen érdemet szerzett, bízva az első 
év csapásaiban meged/.ödütt, megerősödött 
jégszövetségben, — bizalommal fordulunk 
Önökhöz, t. gazdatársak s nemcsak a jég- 
szövetségre való tekintetből, de saját ér
dekükben is kérjük Önöket; lépjenek be a 
magyar gazdák jégbiztositási szövetségébe !

Immár minden akadály el van hárítva, 
a mely eddig tán az aggodalmasabb gaz
dákat a szövetségtől elforditá.

Immár az, ki a szövetség tagjává leszen, 
minden anyagi felelősé elvállalása nélkül 
lesz azzá. — Az esetleges vesztesség a 
szövetségi tagot nem illeti; az esetleges 
nyeremény a szövetségi tagoké, — emeltet 
olcsó dijak, becsületes kárbecslés — e né
hány szó fejezi ki szövetségünk czélját és 
lényegét.

Érös hitünk, hogy a magyar gazdák 
érdekeinek védelmében, a magyar gazdák 
zöme és legjava velünk lesz.

Kelt Budapesten, 1888. április hó 23. 
tartott nagy gyűlésünkben.

Uazafiui üdvözlettel:
A magyar gazdák jégbiztositási szövetsé
gének felügyelő- és vizsgáló bizottsága:

^Qrbf Jankovich Xászló
elnök, val. b. t. tan , a somogymegyei gazd. egylet

Iciczcr yula, (fíerczcj ‘XJiurn.-JíaxLS ^Egoi
alelnök. aleluök.

Irodalom.
=  A legszebb herczegnö. Regény, irta P. Szath-

máry Károly. Ez czime az Egyetemes regénytár- 
bau legújabban megjelent regénynek, mely említett 
vállalat III. óvf. 13— 14-ik kötetót kópééi, Szath- 
máry, ki regényeit rendesen a történelemből me
ríti, ezúttal is egy igeu érdekes lapját a történe
lemnek mutatja be. Mária Terézia korából- Míg 
egyrészről a legszebb herczegn" megható sorsa 
kelti fel az olvasó legmelegebb érdeklődését, addig 
másrészről Szathmáry e regényével, melyben élénk 
sziuekkel festi az akkori kor erkölcseit, szokásait, 
11. József császár nemes jellemét, a magyar 
főarak pazar bőkezűségét, fényűzését, az igazi 
magyar vendégszeretetet, — egy valóban be
cses munkával gazdagította eredeti regényíró 
dátumukat, az Egyetemes Begéuytár kiadóit elis
merés illeti, hogy e kitűnő regényt, oly díszes ki
állításban s szerfelett olcsó áron bocsátották a 
könyvpiacára. — Mindkét kötet ára díszes piros 
vászoukótésben 1 frt. Kiadja Siuger és Wolfner 
könyvkereskedése.

=  Minek vegyünk szakácskönyvet 7 Hisz a
„Magyar Háziasszony1* egy évfolyamában megjelenő 
konybászati közlemények messze telQlmulnak min
den szakácskönyvet 8 e közleményeknek még az 
az előnyük is van, hogy a „Magyar Háziasszony1* 
olvasói köréhői kerülvén ki, mind ki vaunak pró
bálva, tehát olyanok, melyek nyomán bizalommal 
lehet neki fogni egy étel elkészítéséhez, mig a 
szakévkönyveknél a legtöbb esetben uem igy van 
a dolog. A „Magyar Háziasszony1* előfizetési ára 
egész évre ti frt, félévre 3 frt, negyedévre 1 frt 50 
kr. s a kiadóhivatal (Budapesten, nagy korona- 
utcza 20. sz.) melyhez az előfizetések legczélsze- 
rübben postautalványon intézeudők, kívánatra bár- 
kiuek ingyen és bérmeutve szolgál mutatvány
számokkal. A legújabb szám következő változatos 
tartalommal jelent meg. I. Főlap. Egykor és most. 
(F o ly t) — A préselt virágokról. — A fogfájás és 
óvszere. — Orvosi tanácsadó. — Kézi munka. — 
Virágos kert. — Kouyhászat stb. — II. „Muuka 
után." Szépirodalmi melléklap. — Hit és haza. — 
Budapesti élet. — Szt. Nepomuk rózsái. — A 
tizenkét próba. (Folyt ) Irodalom és mű- észét 
stb. IIL R egéuym tlléklet. „A szivvilág titkaiból." 
Regény Lauka Gusztávtól, 27 iv.

== U] könyvek. A Frauklin-Társulat kiadásá
ban Budapesten, újabban megjelentek:

Arany kincstár, nélkülözhette!! tanácsadó 
minden család és háztartás számára. Szerkesztette 
Beuiczky Irma. Ára fűzve 80 kr. kötve 1 frt. Tar
talom: Az első segélynyújtás testi sérülés-knél és 
hirleleu bekövetkezett baleseteknél. (Dr. Esmarcb 
után ) — Sérülések. -  8ebesült- és betegszállítás.
— Szemsérüiés. -  A házi gyógyszertár berende
zése. — Kipróbált háziszerek. — Szépítő szerek.
— Háztartás. — Baromfitenyésztés. — Kertészet.
— Virágos és diszkért — Szóba virágok. — 
Gyümölcsös kert. — Gazdászat — Társadalmi 
szabályok. — Különféle hasznos tudnivalók. — 
Üdítők. — Arany házi szabályok.

Deák Ferencz élete. Emlékkönyv. Szerkesztette 
Áldor Imre. Képekkel. Második kiadás. Ára fűzve 
60 kr.

Falusi könyvtár. 33. füzet Ára fűzve 50 kr 
A házi kertek berendezése és ápolása. Több ne
vezetesebb kertészeti mű felhasználásával és saját 
tapasztalatai utáu irta báró Starufeld Béla.

Gazdasági mellékiparágak és t  gazdasági 
háziipar népszerű ismertetése. Gyakorlati útmu
tatással. Különös tekintettel a falusi nép viszo
nyaira. Irta Gyürky Antal. Koszoruaott pályamű. 
Második megbővitett kiadás. Ára fűzve 60 kr. 
Tartalom.- Bevezetés. — Első rész. Gazdasági 
mellékiparágak. A gyiimőlcstenyésztés. — Méhé
szet. — Tyúktezyésztés. — Háztnyúltenyésztís. — 
Galambtenyésztés. — Magvak és gyógyfüvek ter
mesztése. — Kender- és leutermesztés. — Tormater
mesztés. — Komlótermesztés. — Szederfa- és se- 
lyemhernyóteuyésztés. — Gyümölcs értékesítés. —
— Gyümölcsbor és gyümöics-ec -et, — Tejgazda
ság. — Sajtkészités. — Kötőtüz tenyésztés — 
Pipas; ár-meggy f.. tény észt és. — Sz lólugas. — 
Sütőtök euyésztés, — Trágyasznpnritk*. — Cai-
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„PÉCSI FIGYELŐ"

naóka. — Caiktaryésztía. — A ráktenyő»zté». — 
Második rász. Háziiparinak. Fds-vMizőfonáa. — 
Szalma-fonás. — Kakafoná*. — Czirok feldolgozása
— Faszerszám-faragás — Esztergályozás. — Séta 
pálczák és esernyőnyelek. — Bordacsinilás. — 
Fonás és szövés. — OlajUtés. — Fonálmunkák. — 
Házi keményítő. — Szappanfőzés. — Tarhonya.
— Kukoriczafoszlány. — Dobozcsinálás. — Cse- 
bogár-olaj. Hulladékok gyűjtése. — Zárszó.

A szőlő mint klncsbánya. Tanulmány, miként 
lehet a szőlőt, a tudomány elveinek megfelelő ne
velés és mellékterményeinek teljes kihasználása 
által valóságos kincsbányává tenni, és borterme
lésünk jövőjéről szemben a fiillokszerával. Irta 
Uytlrky Antal. Ára fűzve 60 kr.
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a belváros, budai és szigeti külváros
ban fekvő

J U T  I i í i r  H
a Szkókó, Deindol, Aranyhegy ás Ma
kár dűlőben fekvő

s z  ö  I I ö
présházzal, 000  frtnyi ártól kezdve, es

s z á n t ó f ö l d é i n
kedvező feltételek mellett eladók.

Közelebbi értesítést az „Elsőpécsi 
forgalmi irodában" Deák-és czitrom- 
utcza sarkán nyerhetni. 2—1

Egy zongora-tanitónö,
ki a zongora-tanításban alapos jártas- 
tassággal bir, ajánlkozik zongora-órák 
adására úgy lakásán, mint házon kívül 
igen jutányos föltételek mellett. Érte
kezhetni lakásán Scitovszky-tér 1. sz. 
(3 -T )________________________________

Gazdaasszony!
Középkorú, szolid nevelésű gyer

mektelen özvegy, kitűnő főzőnő és szi
gorú gazdaasszony, a házi gazdálko
dásnak minden ágazatában jártas és 
megbízható, csinos külsejű ; mint ilyen 
kér alkalmazást vidéken vagy plébá
nián, vagy elsőbb rangú uraságnál.— 
Levelek kéretnek D. II. czim alatt e 
lap kiadóhivatalába.

•) E rovat alatt megjelentekért nem vállal 
felelősséget a szerkesztő.

ST-A-CkTT r E R E lT C Z
laptulajdonos.

K I S  J Ó Z S E F ,  V Á R A D Y  FEREXCZ,
falelőa szerkesztő. főmunkatára.

1887.
Árverési hirdetmény.

A dárdai kir. járásbíróság mint telek
könyvi hatóság közliirré teszi, hogy Német 
Kristóf végrebajtatónak hang András és 
neje monostori lakos végrehajtást szenvedő 
jelleui 100 írt tőkekövetelés és járulékai 
iránti végrehajtási Ügyében a dárdai kir. 
járásbíróság területén lévő Monostor köz
ségben fekvő a monostori 843. sz. tjkvben 
felvett 212. hszsz. 208. sz. ház és bel
sőségre 508 írt, — Baranyavár községben 
fekvő s a bvári 229. sz. tjkvben felvett -f- 
1053. hszsz. fekvöségre pedig az árverést 
456 frtban ezennel megállapított kikiáltási 
árban elrendelte és hogy a tennebb meg
jelölt ingatlanok az 1888. évi május hó 
28 ik napján délelőtti 10 órakor Mo
nostoron a biró lakásán és d. n. 3. óra
kor Baranyaváron a jegyzői irodában

megtartandó nyilvános árverésen a meg
állapított kikiáltási áron alól is cladatni 
lógnak.

Árverezni szándékozók tartoznak az 
ingatlanok becsárának 10°/#-át, vagyis :>0 
fit 80 kr. és 45 irt GO krt. készpénz
ben, vagy az 1881. LX. t. ez. 42. § ában 
jelzett árfolyammal számított és az 1881. 
évi november hó 1-éu 3333. sz. a. kelt 
igazságUgymiuÍ8zteri rendelet 8. § ában 
kijelölt ovadékképes értékpapírban a ki
küldött kezébeu letenni, avagy az 1881. 
év 60. t. ez. 170. §-a értelmében a bá
natpénznek a biróságuál előleges elhelye
zéséről kiállított szabályszerű elismervényt 
átszolgáltatni.

Kelt Dárdán, a kir. járásbíróság mint 
telekkönyvi hatóságnál 1887. évi augusz
tus bó 2-ik napján.

Fekete Gyula,
kir. albiró.

Hirdetések.

r
Szigetváron

egy 50 éves

ruha fes töüz le t
w

krnkim l i;s házzal együtt J
szabad kézből jutányos áron

e 1 a d ó. 3—1 J
Tudakozódhatni Horváth Sándor 0

tulajdonosnál Szigetvárait. | l

Magyar háziasszonyaink
figyelmébe!

Minden magyar háztartásban
divattá vált már a

LENCK-KÁVÉ
használata s nemcsak azért, mert 
m a g y a r  g y á r tm á n y , hanem mivel a 
L e n e k  k á v é  aroma, illat és alkat
részek kifogástalan minősége te
kintetében fölülmúlja a kereskede
lemben előforduld összes p ó tká véka t.

L e n c k -k á v é  kapható minden 
fűszer- és csemege-kereskedésben, 
s a hol a készlet már elfogyott 
volna, a t. közönség követelje mint 
m a g y a r  g y á r tm á n y t; a soproni gyár 
képes a legnagyobb megrendelé
seknek is eleget tenni.

Minták kívánatra ingyen és 
bérmentve.

Pécsett, a gyár képviselője: 
V isnva Sándor u r.

Tisztelettel értesítem a n. é. közönséget, miszerint az

„Európa** kávéházat
átvettem s ezt egész ujonuii és legdíszesebben, a kor 
igényeinek megfelelően rendeztem  be

Szintén a legpontosabb szolgálatról is gondoskodom.
A megnyitás napjáról idejében értesítem a n. é. közönséget.

Teljes tisztelettel
S z á l a s i  Al ajos,

- kávéliáz tulajdonos.
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Szabadulni. szeges gözcséplögépek
GROSSMANN és RAUSCHENBACH-tól

L3 U l) A  P  K S  l E  N.
Tudósítást

55 y  á  i '  t  in  ú  n  y  a  l n  k  R ö  11 n  y  U li a  j  t  á  s  a ,  
csekély fűtőanyag fogyasztása, 

i g e n  n a g y  m u n k a k ó p e i s ó g e ,  

a szemek kitűnő tisztítása és osztályozása, valamint erős szerkezete tekintetében
Ö  S  K  z  O  H

eddigi számos vevőink nyújtanak, kiknek névjegyzék*; a t. gazda urak rendelkezésére áll.

GROSSMANN És RAU SCHEN BACH
első magyar gazdasági gépgyára,

Budapesten, külső váczi-út 7 ik szám.

GOOGOÜC OCOOCCÜŰGOOOÜGGÜÜGÖÜÜÜŰGO

§ W E L L E N D llS  L A Jo S  ,S
§  Is: á  d . . .á  x  jy
O  Pécsett, Agoston-utcza 39. szám alatt.
G Ajánlja j ó i  ber ende z et t  mühelyót a t. közönség figyelmébe. | 
q  Elvállal minden sza. májaba vágó munkát szilárdan teljesítve 
O a lehető legjutányosabbjiréi't,
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Díszes ravatalozá
sok felállítását
minden osztályhoz.

A halottak szállítását minden 
irányban.

U.ktiir írcc- é .  f.knpcr.ókbíl, .inm fe.íök, .irk n .i.m k , I M -  <■
A pontnn k iv it.lír t ar. intéiet alolirott tolajdono.ai k ea e .k fd n .k .

Hoffman Károly. Edhoffer Ferenci
Hártl Ferencz Szigriazt Janó*,

Kindl F erenci. L .eb e r R . i .8  G|nd| t „ d„ 5.

Malom-eladás.
Orahovica, (Slavonia) mezőváros közepénegészaéges és regényes vidé

ken fekvő három j árat ú műmalom felülről működő kitűnő vízi erővel, 
a melléképületekkel, valamint lakással, kerttel és s/.őlöhegygyel együtt 
szabad kézből eladó. A felsorolt épületek kőből építve, cseréppel fedve a 
lehető legjobb karban vannak. Kiterjedt őrlő közönséggel és saját liszteladással.

Közelebbi értesítést szívesen nynjt a tulajdonos maga
Winkler Hugó,

Orahovica.
V a s ú t i  á l l o m á s  S l a t l n  ».

Tégla- és mészégető.
Van szerencsém a nagyérdemű közönség becses tudomására 

hozni, miszerint

tégla- és mészégetőimet átvettem
és igy azon kellemes helyzetben vagyok, mindkét nemű anyagból a 
lehető legolcsóbb árak mellett, ngy oltott meszet hordókban, mint oltat
lant is a legkisebb mennyiségtől (1 mm.) a legnagyobbig minden Slily- 
hiány nelkUI a házhoz szállíthatni.

Megrendelések elfogadtatnak nálam: Mária-utcza 5-ik szám 
(Matros-léle ház), Zelms György, Flórián-tér és ifj. Nürnberger József 
Fö-ntcza 26. szám. Teljes tisztelettel

(2_ t) Z E L MS  GYULA.
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^  A m. kir. tereziaiiumi báttaszéki alapítványi uradalom törzs-
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K  az lobö-ik  évi budapesten  tar tot t  országos kialli- X 

tuson valam int a budapesti m últ évi tenyész-áilat ^  
A  vásáron eisó d ijakkal k itü n te te tt  x
-V^Üoedecke H. porosz sziléziai tenyésztő zuzellai torzsnyájából származó 
^  rambauilet kohóktól és az országos kiállításon szinte kitüntetett ura- 
£  lialun hazai fésűs anyákból tenyésztett

a  30 oarab két eves kos eladó.
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Felvilágositást ad:
AZgUiadaiom tisztsége

Báltaszéken, (Tolna-megye).

^ X X X X X X X X X X X X X X X k X X X X X X X X X X

Árverési hirdetmény.
A siklósi kir. jbiróság mint telekköny i 

hatóság közhírré teszi, hogy Balogh Gvör .y 
végn-hajtatönak ifj. Szabó Péter és Kováid 
János végrehajtást svenvcdö elleni Ml frl 
tőkekövetelés járulékai iránti végrehajtási 
llgyébeu az árverést (a  siklósi kir. jbiró- 
súg) területén lévő Vejfi községben fekvő 
a vejti i 22. sz. tjkvben lelvett 25 hsz. 
18. sz. ház és belsőségre 111 frt ’/» telekre 
493 forint, ezennel megállapított kikiáltási 
árban elrendelte, és hogy a fennebb meg 
jelölt iugatlanok a/. 1888. évi május hó 
30 ik napján délelőtt 10 órakor Vejti 
község há/áilá! megtartandó nyilvános 
árverésen a megállapított kikiáltási áron 
alól is el loguak adatni.

Árverezni szándékozók tartoznak az 
ingatlanok becsárának 10° #-át vagyis 1 1 frt 
10 kr. 49 írt 30 krt készpénzben, vagy 
az 1881 : LX. t. ez. 42. § ában jelzett 
árfolyammal számított és az 1881-ik évi 
november bó 1-én 3333. sz alatt kelt 
igazságUgyminiszteri rendelet 8. §-ában, 
kijelölt óvadékképes értékpapírban a ki
küldött kezéhez letenni, avagy az 1881: 
LX. t. ez. 170. §-a értelmében a bánat
pénznek a bíróságnál előleges elhelyezé
séről kiállított szabályszerű elismervényt 
átszolgáltatni.

Kt Siklóson 1888. évi február hó 
10-ik napján, a siklósi kir. jbiróság mint 
telekkönyvi hatóság.

V i s y  P á l,
kir. nlbiró.

P* £  kitűnő szolgálatot teŝ aẑ mésztésTzavaroknál̂ ^̂ ^
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