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Városi közgyűlés.
Pécs sz. kir. város köztörvényhatósága 

hétfőn közgyűlést tartott, melyeu az iuter- 
pellácziók leszámításával minden tárgy igen 
simán intéztetett el. Az interpellácziók ná
lunk rendszerint heves vitára, leggyakrab
ban személyeskedésre adnak okot. A köz
gyűlés nem a lényegét keresi a felszóla
lásnak és nem azt kutatja, hogy vajjou 
alapos-e, igaza-e s hogy mint lehetne a 
bajon segíteni; banem azt nézi, hogy ki 
interpellál s meunyire felel meg a szónok 
lattau szabályainak az interpelláczió, végül 
kutatja, hogy vájjon nem-e magáu jellegű 
indokai vannak az iutefpellácziönak s 
igyekszik kimagyarázui, hogy az interpel
láló szentül haragban van az illetővel akit, 
vagy a kiről interpellál.

Ez nem helyes.
Ne azt nézzük, hogy ki és mint beszélt, 

hanem, hogy m i t mondott s amennyiben 
hibákra tétetünk figyelmesekké, ismerjük 
be a hibát s igyekezzünk a bajon segíteni. 
Nuiuuk senktse akarja elismerni, hogy hi
bát követett el, mitba bizon hibázni nem 
emberi volna. Mindenki azon van, hogy 
tagadas, merész kombinácziókon alapuló 
alokoskodásokkal elüsse a hiba gyanúját. 
Ily körülmények közt aztán gyakrau el
mérgesednek a föls/.ólalás< k. Az illető, 
meggyőződésből, bizonyos hibák és vissza 
élések alapos ismeretével lép a közgyűlés 
elé s látva a kiszámított ellenérvelést, föl* 
ingerül, az indulat heve által elragadtatik 
s olyan kifejezéseket haszuál, a melyek lehet, 
hogy nem épen illenek egy müveit városi tes
tület közgyűlésének tanácskozásába. Meg
bántanak. sértenek s kész a harag, kész 
az ellenségeskedés, ami természetesen csak 
a közügy rovására vau. Ahelyett, hogy 
kölcsönös támogatással, együttes erővel len- 
uéuek a közjó előmozdításán, elmérgesitik 
az ügyet, megbasonlanak. llyeu meghasou- 
lás támadt a hétfői közgyűlésen is.

Czirják Ignácz kétrendbeli interpel- 
lácziót tett, melyek mindegyikének meg 
volt az alapja s igazsága, de a polgár- 
mester ellenérvelése s egyesek iuzultáló 
közbeszólása folytan csaknem botránynyá 
fejlődött a vita. Czirják az első interpel- 
lácziójában azt kérdezte, hogy vájjon mi 
az oka annak, hogy a tanács megsemmi
sítette a rendőrkapitánynak azou határo
zatát, melylyel elrendeltetett, a Szálasi- 
féle kávéház előtti nyári fedeles vasrács 
lebontatása a közlekedés érdekében, de 
meg azért is, mert hatósági engedély nél
kül készíttetett el? A polgármester erre 
azt a választ adta, hogy még 1869-beu 
Bedönek megadatott az engedély, később 
Schaffernak 1 —1 arany évi dij mellett s 
ha ezeknek a jó  uraknak szabad volt a 
kávébáz előtti tért használni, Szálasi-tói 
sem lehetett megtagadni. A közlekedést 
sem akadályozza, mert 180 cm. széles 
nyílás elegendő. Czirják azonbaD azt mondja, 
hogy nem 180 cmres a nyílás, hanem 95 cm. 
s ez valóban úgy is van. Kérdi továbbá 
a kapitánytól, hogy miért nem hajtotta 
végre 8 napon belül a rendeletét s miért 
várta be a felebbezést, mely elkésve 11 
napra adatott be. Aidinger felelt meg erre

is, azt mondva, hogy rendes időben érke
zett be a felebbezés s hogy magán ügy 
lévén, nem tartozik az a bizottsági ta
gokra, hogy mikor adatnak be a felebvi- 
teli ügyek. Nos hát ez épenséggel nem 
áll. Mert a városi bizottsági tagoknak 
igen is kötelességük van a városházán 
történő dolgokat megfigyelni s ellenőrizni. 
A városházán uem tárgyalnak magán ügye
ket; ezeket raagánházbau a családi tűz
helynél szokták elintézni. A mi a városház 
falai közt előadja magát, az mind hivata
los és közügy s ehhez minden bizottsági 
tagnak sz»va vau. Végre az iuterpellnczió 
minden további tárgyalás nélkül tudomásul 
vétetett. — A másik interpelláczióbau az 
moudatik, hogy a városi faeladás körül 
szabálytalauságok törtéuuek, mely a város 
kárára van. A föerdész árverez s mint 
eladó egyúttal miut vevő is szerepel, to
vábbá az árverésekre reudeseu a tőerdész 
választja ki és hivja meg a biz. tagokat, 
holott ezt a tanácsnak kell teljesítem. A 
polgármester azt mondja, hogy megengedi, 
hogy uem a leghelyesebben történik a fa
eladás, meg hogy a város kárt is szenved, 
de ennek nem auuyira a töerdész, mint 
iukább maguk a vevők az okai. Számtalan
szor megtörtént, hogy a vevő azzal a pa- 
uaszszal állt elő, hogy ellopták a fáját, 
jól lehet már haza szállította s kért helyette 
másikat s ha nem kapott, lopott. Ilyen károk 
gyakran fordulnak elő. Egyébként udassék 
ki az interpelláczió a gazdasági választ
mánynak 8 ez majd fog iotézkedui. A vi
tában Papp biz. tag is részt vett s azt 
mondotta, hogy a föerdömester, nem mint 
a város erdőmestere, banem miut az erdő 
tulajdonosa szokott megjelenni „Csitt! 
Halt! Mindjárt kidobatom az erdőből !“ 
kifejezéseket használ. A kiküldött bizott
sági tagok m eg  se  m e r n e k  mocz -  
c z a n i .  Papp József ezen kijelentése úgy 
hatott, mint a bomba A bizottsági tagok 
mélyeu sértve érezték magukat. Többen 
töl is szólaltak és visszautasították Papp 
azon véleményét, hogy meg se mernek 
moczczani, egyébként mindenben igazat 
adtak ueki. Tagadhatatlan, hogy kellemet
lenül érhette a képviselőtestületet a vágás, 
mert ha sok is a inameluk, de vanuak azért 
önérzetes polgárok is a testületben. Hiba 
volt tehát, hogy Papp általánosságban hasz
nálta a sértő kifejezést, de bát talán maga 
sem ügy gondolta, a mint rnoudta. Az in
gerültség bevébeu hamar elveti az ember 
a sulykot. — Végül hosszas és heves vita 
után kiadatott az interpelláczió a gazda
sági választmánynak.

Igen nevezetes tárgya volt a közgyű
lésnek a belvárosi leányiskola létesítésé
nek Ugye, mely a tauács előterjesztésére 
miudeu szó nélkül, egyhangúlag fogadta- 
tott el. A tanácsi javaslat következőleg 
hangzik:

Tekintetes közgyűlés! Folyó év ele
jén számos polgár folyamodott a községi 
iskolaszékhez a belvárosi leánytanodának az 
1888/9. tanévre való felállítása iránt, mely 
kérelem indkolására oly igazságok hozatnak 
fel, hogy kötelességünknek tartjuk a kér
vény e részét a következőkben reprodu
kálni, u. m. „Bár ismeretes clőttüuk azon

T Á R C Z A.
C s a l á d i  k é p .

(Grüli Anasztáz

A jó öreg szülék a kerti lágy 
tíyeppatnlagon méregnek hallgatag'. 
Arcr.uk saelMeden mosolyg, miként 
Piroeló téli alkonyat.

S egymásba font karokkal álmodunk:
Én ée kit vágyó lelkem úgy imád ; 
Szivünk zajos, miként májasban .*»
Liget, a benn’ száz meg száz virág.

Előttünk futva fürge és megyen 
És dalt susog a fodros tiszta hab;
8 bornlat gyűl az égre, mely szemünk 
Előtt foszlányokká szakad.

Ritkul a lomb s ritkuló lombokon 
A kókkadó levél zizegve ing,
8 gyorsítva léptit a futó idő,
Hallgatva tűnnek pereseink.

8 az ifjú párra szegzi boldogan 
A jó öreg pár bágyatag szemét;
Kettői tükörben, íme, itt a lét —
Mily hű ée megható e képi

Aa ő fáradt, eivár tekintetük 
Derűs, virágos múltban téveleg;
8 mi látva őket, boldogan szövünk 
Jövőnkről tarka képeket.

Kasza Gy József.

T á r c z a  t á r g y  n é l k ü l .
„Tárczát minden áron, még pedig azon

nal. A szedögyerek miudjárt itt lesz és 
még nincs kézirat.u

Ezzel a szavakkal rontott be a szer
kesztőségbe a szerkesztő és felrázott ábránd
jaimból, melyeket képzeletem szőtt magá
nak arról a kis szökefürtü angyalról, aki 
az átelleni ház első emeleti ablakában 
ülve, nefelejts kék szemeit oda függesztette 
kis himzödeszkájára, csak néha néha vetve 
át reám egy rövidke pillantást, ami engem 
teljeseu ábrándozóvá tett.

— Tárczát e perezbeu? Lehetetlen. 
Nincs so vénám se thémám — feleltem 
röviden.

— Pedig mindegy. Akárhogy is lesz, 
vagy miről lesz, csak tessék hozzáfogni, 
mert az idő drága.

A szerkesztő leült asztalom mellé s 
merően rám tekintve, pillantásával miutegy 
parancsolni látszott, hogy kezembe tollat 
vegyek. Gépiesen engedtem a szúró tekin 
tetuek, felvettem a tollat, hemártottam a 
tintába és magam elé raktam egy csomó 
„kntyaoyelvet.*4 Perez perez után múlt, és 
a tollat százszor is bemártottam, auélkül, 
hogy csak egy árva szót is Írtam volua a 
papirosra.

— Siessen bát barátom — szólt a 
szerkesztő — uincs vesztegetni való idő. 
Semmi kézirat sincs a nyomdában; a sze
dőgyerek nyomban itt lesz. Legalább fog
jon már hozzá!

körülmény, hogy a város közönsége ma is 
tekintélyes összeget költ népoktatási inté
zeteink fenntartására, mégis kérnünk kell 
ezen leányiskola felállítását, inért meggyő
ződésünk, hogy azon összeg, melyet gyer
mekeink, legdrágább kincsünk uevolésére 
fordítunk, sohasem tekinthető áldozatunk.1'

,,L)e kérjük a belvárosi leányiskola 
mielőbbi felállítását azért is, mert mig a 
szigeti külvárosban csak a legutóbbi uép- 
számlálás adatait alapul véve, 5892 lé- 
lekre egy leányiska esik, a budai külvá
rosban 9010 lélekre kettő, a Bányatelepen 
4050 lélekre egy, addig a belváros és 
siklósi külvárosi részre, uoba a lélekszám 
10,000-et meghaladja, ide nem értve a 
katonaságot, csak egyetlen egy uyilváuos 
leányiskola, a zárdái iskola áll rendelke
zésre mely iutézet természeteseit a nagy 
gyermek-számot befogadni képtelen és igy 
amellett, hogy külöuöseu az alsó osztályok 
túltömöttek, lévén ott egyes osztályban 
90— 100 gyermek, számos szülő kénytelen 
leány gyermekeit vagy a külvárosi távol
levő iskolába küldeni, hol az osztályok 
nagyobb részt szintén túltömöttek, vagy 
pedig áldozattal magáu-intézetbe vinni.“ 
A kérvéuy eme kitétele a valódi helyze
tet híven tárja elő és igy az a legtelje- 
seb figyelemre nemcsak érdemes, de a 
város tanügye érdekében a kért intézkedést 
okvetlenül foganatositaudónak tartjuk mi 
is a községi iskolaszékkel együtt, mert az 
csakugyan tűrhetetlen állapot, hogy akkor, 
amidőn a sokkal kisebb külvárosi lakos
ságnak módjában áll gyermekeit saját ke
rületében levő községi leánytanintézetbo 
járatni, a nagy lakosságú bel- és siklósi 
külvárosi szülök, vagy a költséges magáu 
taniutézetekre, vagy pedig az apáczai külső 
iutézetekre vaunak utalva, a mely tanin
tézet, miután iugyenes a tanítás, a legna
gyobb mérvben van is igénybe véve, mi
nek következtében ott az egyes osztályok 
túltömöttek, ami, hogy a leguagyobb és 
elismerésre méltó igyekezet dac/.áru is a 
tanügyre nagy bátránynyal jár, kétségtelen, 
hátrány reudeyett viszonyok között lévő 
és a tanügyet szivén viselő városközönség 
által meg nem tűrhető. A városban lévő 
elemi leányintézetek népességét és a tul- 
tömöttséget az apáczai iutézetuek eléggé 
igazolják a következő adatok. Az 1887. 
tanévre miudaunyi iskolába beiratkozott 
1977 leánygyermek közül já rt: Az Ágos- 
ton-téri tanodába 270, a felső vámbáz-ut- 
szai tanodába 284, a szigeti külvárosi ta
nodába 212, a banyatelepi tanodába 203, 
mi összesen 969 leáuyt tett a külvárosok
ban, mely számok miuden egyes intézetnél 
a tananyag kellő bevégzésére igen sok 
munkát követeltek. A belvárosban és siklósi 
külvárosban lévő tauitézetekbe járt pedig 
leány: A Werner féle tanintézetbe 76, a 
Liebscber-féle tanintézetbe 62, az izraelita 
tanintézetbe 122, az árvabázi leányiskolába 
55, a Miasszonyunkról czimzett uözárda 
belső intézetébe 96, a külső iutézetébe 
pedig pláne 453, tehát összesen 864 leány
gyermek, nem számítván a polgári leány
iskolába járt 144 leáuyt. S ba figyelembe 
vétetik, hogy sok bel- és siklósi külvárosi 
leány vette a szigeti és budai külvárosi

— De uram, mit tegyek, ba nem jut 
eszembe semmi!

— Hát írjon arról ami nem jut eszébe. 
Auuál érdekesebb lesz.

— De ba azok éppen unalmasak!
— Eb ne beszélgessüuk ! írjon arról 

amiről uem tud irui. Csak fogjon hozzá!
Oh azok a zsarnok szerkesztők! a 

szegény hírlapíró meutegetödzései mit nekik ! 
Nekik kézirat kell s azt hiszik, hogy a 
szerkesztőségi tagok csak megrázzák ka
bátjuk ujját s onnau záporként hull k i : 
vezérczikk, apróság, politika, társadalmi 
czikk, tárcza, újdonság, egyleti, városi tör
vényszéki hir, közgazdasági tudósítás, sőt 
még az időjárás és vízállás rovatozott ki
mutatása is. Mit gondolnak ők azzal, hogy 
a szegény újságíró hangolva vau-e vagy 
uem, nekik birtelenében tárcza kell és a 
fizetett munkatárs köteles humoros tárczát 
írni akár vau jó kedve akár nem. A kö
zönség előtt néki jó  kedvvel kell megje
lenni akár egy operett primadonnának ; 
mosolygó arczczal. Mi köze van ahhoz a 
publikumnak, hogy a primadonna anyját 
csak fél óra előtt tették a ravatalra!

Újból bemártottam a tollat. S már a 
czimet akartam fölpingálni a „leendő szü
löttnek/ mikor ismét átpillantott az a kis 
szőke angyal. A toll kiesett kezemből. 
Felugrottam. Lehetetlen, lehetetlen mondám 
és kalapom után nyúltam, hogy eltávozzam!
. Ebben a perezbeu fölnyilt az ajtó. 

És belépett a --  szedögyerek.
Ami a háztulajdonosnak a viilámcsa-

leányiskolát igénybe, minden túlzás nélkül 
mondható, hogy a budai, szigeti és bá
nyatelepi városrészekben nincs több isko
laköteles leánytanuló mint a belvárosi és 
siklósi városrészekben ; már pedig a budai, 
szigeti és báuyatelepi részekbeu 3 közön
séges és 1 kitűnő társasági iskola áll ren
delkezésre, mig a bel- és siklósi leány
gyermekek csak is felekezeti és magán
intézetekre vaunak utalva, mely utóbbiak 
pedig csak is a jobb módúak által vehe
tők igénybe. De a tultömöttséget, s a bel
városi leánytauoda szükséges voltát maga 
is eléggé indokolja azon körülmény, hogy 
az apáczai külső ás belső iskolába 549 gyer
mek jár, mely számot a rendelkezésre 
álló helyiségekben és erők mellett, ismé
teljük, minden elismerésre méltó törekvés 
mellett sem lehet okszerüleg kezelni, s ezen 
állapot hátránya, különösen a polgári leány
tanoda első osztályába való felvételnél 
észrevehető. Azt hisszük, hogy az osztó 
igazság követelményének lett csak elég 
téve, ha a belvárosi polgárok is oly mél
tánylásban részesülnek, mint amilyet a kül
városiak már évek óta iskoláik íolytán él
vezhetnek, s megváltjuk, hogy a városi 
népoktatási ügyet teljesen egésznek csak 
is akkor mondhatjuk, ba a községi leáuy- 

j tanintézet a belvárosban is feláilittatik, ami 
: különbeu a polgári leáDytanoda érdekében 

is okvetlenül szükséges ; minek folytán az 
iskolaszék véleményét pártolni 8 a belvá
rosi községi leáuytanintézetnek lehetőleg 
már a legközelebbi tanévre való felállitá 
sának elhatározására kérni a tekintetes 
közgyűlést, kötelességünknek is tartottuk. 
Hogy pedig ezen intézkedés által a költsé
gek rohamosan és elviselbetleuül ne sza
porodjanak, az iskolaszékkel egyetemben 
a következő javaslatokat terjesztjük elő u. m.
I. A folyó évi szeptember bó elejével kez
dődő tanévre a tehetség szerint az I. és
II. osztály lenne felállítandó, mig a reá 
következő évben a 111. és egy év múlva 
a IV. osztály volna tervezendő. 2. A tel
jes négy osztályhoz szükséges lenne: egy 
igazgató-tanítónő, ki egyszersmiud osztályt 
is vezet, bárom osztálytanitónö, egy hitok
tató és házfelUgyelönö. Ezek javadalma a 
következőkben terveztetik megállapitaudó- 
nak : Az igazgató-tanítónő kapna rendes 
tizetésképeu 500 irtot, lakáitalany fejében 
100 frtot, igazgatói pótlék czimén 50 irtot, 
összesen 650 frtot. Az osztálytanitónök mind
egyike nyerne tízetéskép 500 lorintot, lakul- 
taláuy lejébeu 100 irtot, összesen 600 frtot. 
Ezeu kívül az igazgató-tanitÓQö és osztály - 
tauitonökuek járna a szabályszerű quinquen- 
uale. A hitoktató tiszteletdija leuue osztályon 
ként 50 Irt, tehát négy osztály után 200 írt. 
A házfelUgyelönö uyerue fizetéskép 180 
frtot és tauintézetbeni lakást. A személyes 
járandóság, quiuquenalekat uem számítva, 
melyek az idősebb szolgálatú s ezen inté
zethez előléptetni kívánt tanítónőknek már 
amúgy is járnak, az njonan alkalmazot
taknak pedig csak öt év múlva fog járni, 
egy évre tesznek 2130 frtot, mihez a lak
bért 600 frttal hozzá számítva, a négy 
osztályú elemi tanoda évi fenntartása 3530 
frtot igényelne, s gondoskodni kellene még 
a kellő felszerelésről, mi nehézség nélkül

pás, az a hírlapírónak a szedögyerek meg 
jelenése, ha nincs czikk, ha nincs kézirat.

Visszatántorodtam. Pálczámat odatet
tem a sarokba 8 mint egy autumat ültem 
le ismét asztalom mellé. A szerkesztő te- 
kiutetének súlyát éreztem reám nehezedni, 
aki azzal vigasztalta a szedögyereket, hogy 
csak várjon, nem sokára készen leszek.

„O, Ő volt az egyedüli, akit lángoló 
szerelmem kiolthatlan tüzével szerettem, s 
ő, ő volt az egyedüli, aki — megcsalt. 
Szerelmet szenvelgett, pedig csak kaczér- 
kodott érzelmeimmel. Hazng volt a mosoly 
ajkán, hazug a szó ami arról a mosolygó 
ajkáról suttogva elhangzott. Csalás volt 
tekintete, mely ábrándozni látszott. Hódí
tási kaczérság volt minden lebelete. Meg
csalt . . . szétzúzta a keblemet . . . szét
tépte hitemet . . . és . . .“

Eddig értem el, mikor a kis szőke 
ismét reám tekintett, amivel minden gon
dolkozásom fonalát összebonyolitotta. El
felejtettem, hogy mit is akartam Írni s hogy 
ki is az akiről tárczámban szó vau. Hiába 
vertem a toll hegyét a szerkesztőségi öblös 
tintatartóba, az „ésu-re következő szót nem 
tudtam megtalálui. Mintha emlékezetemet 
teljeseu elmosta volna az a szende tekin
tet, mely úgy lopva jutott át hozzám s 
mintha a gondolat kerekeit szedte volna 
ki agyamból az a két netelejts szem — 
egyetlen eszmém nem volt, s egyetlen szót 
som voltam képes többé papirra tenni; 
az „és" folytatása elmaradt.

volna is eszközölhető, miután ez évben 
csak 2 osztályról kellene gondoskodni, a 
mi miatt ismét az 1888/9-iki tanévre szük
séglet csakis 2130 frtot tenne, mert 4 
tanitóuö helyett csak 2 osztályra elég 2, 
8 a bittanár dy ázására elég 100 írt. Ez 
tehát uem oly nagymérvű áldozat, melyet 
a leány-oktatás érdekében meghozni nem 
lehetne h a melyet gazdasági czélból méltó 
vád nélkül elodázni nem lehetne. De — 
tekintetes közgyűlés! a belvárosi leány
tanodával felmerülendő njabbi terheket el
viselhetőbbé lehet tenni az által, ha a 
tanítónők fennálló szervezetlen megtakarí
tás eszközöltetik akként, hogy azon rendes 
tanítónők helyei közül, kik a külvárosi 
tanintézetnél lévén alkalmazva — a köz
ségi iskolaszék által érdemeseknek talál
tatnak a belvárosi leány tanintézethez eiö- 
léptettetui, — csakis ez tartassék meg tanító- 
uöi jellegben, — a megüresedett három hely 
pedig segédtauitónövel volna betöltendő, — 
a mi által 300 frt volna megtakarítható. 
Úgy továbbá kívánatos leune tandíj fejében 
4 irtot és kézimunka-dij czimén 1 frtot 
vagyis együttesen 5 frtot megállapítani, s 
kimondani, hogy a vidékiek ennek két
szeresét tartoznak fizetni, — a mely mó
don már az első esztendőben csak 60 fizető 
gyermeket számialva — tandíj jövedelem
ként várható legkevesebb 300 forint. — 
Végül — tekintve a z t , hogy a egyéb 
elemi iskolákban jelenleg alkalmazott tan
díjak aránytalanul alacsonyak, — melyeket 
— miután az iskolai kiadások évröl-évre 
szaporodnak, — felemelni kívánatos és 
méltáuyos auuál is inkáb. mert a magán 
tanintézetek ehez képest túlságosan drá
gák s mert a városi intézetekben a sze
gények a tandíjak alól amúgy is felmentve 
vanuak. A miért is csak helyeselnünk s 
elfogadásra ajánlanunk kell a községi is
kolaszék azon javaslatát, — melyszerint 
úgy a bel miut a külvárosi tanintézetek- 
ben a tandijak felemelendök volnának már 
f. évi szept. hó 1-töl kezdve és pedig: A 
belvárosi elemi fiúiskolában 4 Irt tandíj 
és 1 frt tornadijra. A külvárosi fiúosztá
lyokban 2 írt tan- és 1 frt tornadijra. A 
külvárosi leányosztályokban 2 frt tan- és 
1 frt kézimunkádéra, mely módon az évi 
jövedelmi többlet hozzávetőleg tenne leg
alább is — a községi tanodákba beírva volt 
1395 fiú közül fizető képesnek csak 800-at 
számítva, 1600 irtot, a 766 beirt leány
gyermekből fizető képesnek csak 400-at 
számítva 400 frtot. Összesen: 2000 frtot 
Vagyis az elősorolt megtakarítást, az ujon- 
uau szervezdndő belvárosi leánytauodáuál 
várható tandijat s a községi iskoláknál a 
tandíj többletet összeszámítva, legkeve
sebb 2600 frt fedezetül számításba vehető, 
minek folytán a két osztálynál az első évre 
szükségesnek mutatkozó 2130 frt fedezetnek 
vehető ; — sőt ba a 3530 frt rendes évi 
kiadást igénylendö 4 osztály is fel lesz 
állítva s igy több beiratási dij várható, a 
feunti arány szerint a város terhére eső 
fedezetlen összeg a 600—700 frtot nem 
haladhatja meg, ez pedig ismételjük nem 
oly nagy áldozat, hogy azt a város kö
zönsége a községi tanügy betekintésére, 
saját gyermekeink javára meg ne hozhatná.

A szerkesztőm észrevette a dolgot. Ó 
kinek éles látása mindenre kiterjedt, látta 
a pillantást, fölismerte annak hatását, ész
revette, hogy gondolatom menetét mi akasz
totta meg 8 belátta, hogy ilyen benyomás 
alatt kedélyeskedni csakugyan nem lehet. 
Szigorú arczvouá8ai eltüutek, homlokának 
redöi elmúltak s mosolyogva fordult felém.

— Keljeu föl barátom, a megkezdett 
tárczát majd én folytatom. Öu pedig menjen 
valahová egy szép virágos kertbe, szedes 
seu egy nagy csomó nefelejts-virágot és 
küldje el eunek a szép szőke kicsikének, 
aki aunyira elvette az eszét.

Nem tudom köszöntem-e, mikor elro
hantam. Futottam addig mig csak egy vi
rágos kertre akadtam. Hogy az „és“-nek 
mi lett a folytatása, sohasem néztem utána. 
De hogy a fiú kézirat nélkül nem ment el, 
arról bizonyos vagyok, mert egy szedő 
gyerek se teszi ki annak, hogy a mettör 
mind a két fülét kiránczigálja.

Ma ismét hátam mögött ül Guttenberg 
apródja. Csak úgy fut a toll a kutyanyel 
ven! A humoros ötletek alatt kaczag a 
a toll a kezemben! A tárcza kész.

Igeu ám, mert az a kis leány már 
uem vet át lopva az ablakon egy-egy pil
lantást reám, hanem . . .  itt ül az asztal
nál mellettem, engem aranyos férjecskéjé- 
nek nevez és csinálja a stafirnngot — kis 
ellenzőt horgol — egy éves kis leány
kánknak.

Almásl.
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Ugyanazért mély tisztelettel arra kérjük a 
tekintetes közgyűlést, miszerint: méltoz- 
tassék a belvárosi leány-iskolának még f. 
évi szeptember hó 1-tÖl, l-sö és Il-ik osz
tályától kezdve leendő megnyitását elren
delni s előadott javasltainkat elfogadni, 
mely esetre felhatalmazást kérünk arra is, 
hogy a letegség szerint a legközelebbi 
tanévre bérLelyiséget szereznünk, egyúttal 
iskolára a'kalmas ház megs’érzésé, illető
leg felépítése érdemében a szükséges 
előzetes intézkedéseket megtehetjük, mi
ntán a belvárosi tanoda, hosszabb időre 
bérházba , mint amely lantig* i czélokra 
rendszerint nem is alkalmas, már csak 
egészségi szempontból sem lesz elhelyezhető.

A beérkezett vízvezetéki pályamunkák 
kiadattak a nagy bizottságnak.

Somogyi Károly szinigazgatóuak szub- 
venczióját most szavazták meg. Kapott 
400 irtot.

A rendőrbiztosoknak 100 frt ruhaáta
lányt szavazott meg a közgyűlés.

Több apró ügy elintézése után a köz
gyűlés véget ért.

Nehány őszinte szó a szülékhez.
Most, hogy a tanulók otthon vannak, 

vajmi gyakran emlegetik a tanítókat s nem 
ritkán szidják, roszszalják, mert rendesen 
azt okozzák, ha a tanuló rossz.

Ez alkalomból jónak láttam egyetmást 
itt elmondani.

Az iskola nemcsak oktatni kívánja 
növendékeit, hanem egyúttal nevelni is. 
A tantestületek minden egyes tagja szere
tettel karolja föl a tanítványok értelmi, 
kedélyi és erkölcsi képzését s szüntelenül 
azon működik, hogy a növendékeket ille
delmes magaviseletre szoktassa, hogy lel
kűkre oktatólag és nemesitőleg hasson s 
hogy eljuttassa őket az emberi tökély lehető 
legmagasabb fokára. Ámde, ugyanazt óhajt
ják elérni maguk a szülék is. Az ő törek
vésük is oda irányul, hogy gyermekeikből 
szilárd erkölcsi jellemmel biró, nemeslelkü, 
értelmes honpolgárokat 8 illetve honleányo
kat neveljenek. Kitetszik ebből, hogy a 
nevelésoktatás czéljára nézve a szülék és 
a tantestületek törekvése között teljes meg
egyezés forog fenn. S a nevelés munkája 
nem kis feladat. Gyakran a gyermeki lélek 
oly sajátszerü vouasokkal bir, hogy sikeres 
művelése próbára teszi összes erőnket, te 
kétségünkét és paedagógiai készültségün
ket. Az ilyen gyermekekkel valamint a 
szülék, úgy a tantestületek is csak azon 
esetben éruek czélt, ha a nevelésoktatás 
muukájában kölcsönösen támogatják egy
mást. S mégis mit tapasztalunk ? . . . Szá
mos alkalommal sajnosán kell észrevenuünk, 
hogy a szülék — épen az ily ferde irányú 
gyermekek fegyelmezésénél — valósággal 
ellentétbe helyezik magukat a tantestület 
nevelési eljárásával. Hogy az ily sajuos 
jelenség föképen a növendék lelki fejlő
désén boszulja meg m agát: azt nem kell 
hosszasan bizonyítgatni.

Váljon miben keresendő e kóros álla
pot oka ?

A szüléknek saját gyermekeik iránt 
táplált érzelme soha sem engedi meg azt, 
hogy a gyermekek lelkivilágát a valóság 
nak megtelelöleg megítéljék. Nem akarom 
ezzel azt mondani, hogy a szülék egyál
talában érzéketlenek gyermekeik fogyat
kozásai iránt. Korántsem. Legtöbbször a 
szülék maguk is beismerik, hogy gyerme
kűknek vannak hibái. Ámde, hogy a szülék 
gyermekűk jó  és rossz tulajdonait a való
saggal teljesen megegyező világításba he
lyeznék : az csak a legritkább esetekben 
fordul elő. Hányszor hallunk szülék ajkai
ról megrovó kifejezést más szülék gyerme
kének magaviseletére, avagy rossz tulaj 
donságaira vonatkozólag, holott a megrótt 
hibát az illetők nem ritkán fokozottabb 
mértékben szemlélhetnék a maguk gyer
mekén ! . . . . Különben a szülék ebbeli 
fogyatkozása egyenes következménye em
beri gyarlóságunknak. Képzelhetö-e apa, 
vagy anya, ki nem óhajtaná jobbnak, töké
letesebbnek ismerei gyermekét, miut a mi
lyen az valóban ? Hol van szüle, ki igazán 
megváltaná, hogy az ő gyermeke egyike 
a legrosszabbakuak osztálytársai között ? 
Ámde, épen a jelzett körülményben kere
sendő a szülék és a tantestület között föl 
merülő ellentét forrása. Lássunk csak egy 
konkrét esetet A gyermeket megbüntetik 
az iskolában; a gyermek hazajön; a szü
lék a büntetésről értesülnek; számon kérik 
érte a gyermeket. A gyermek mentegeti 
magát, szépitgeti hibáját. Igen ám, de ez 
vagy valamelyik osztálytársa, vagy a ta
nár, nem ritkán azonban mindkettő rová 
sara történik. A szüle meg hitelt ad a 
gyermek szavainak; hiszen az ő gyermeke 
hogy merne hazudni ; hol tanulta volna; 
aztán hogy is követhette volna el azt a 
vétséget; hiszen rossz fiú, az igaz, de ilyen 
vétséget azért soha sem fog elkövetni. Úgy 
van biz a z : a tanár haragszik erre a sze
gény gyerekre s most szüntelenül bántal
mazza . . . Hogy az ilyen s hasonló meg
gondolatlan beszédek minő káros hatással 
vannak a gyermek lelki fejlődésére, az 
könnyen elgondolható. Miért nem látogat 
nak el a szülék ily alkalmakkor az illető 
tanárhoz, avagy az igazgatóhoz, kitől meg
tudnák a kérdéses ügy mivoltát ? Meg 
fognának győződni arról, hogy a tanár szí
vesen megadja a kellő fölvilágositásokat; 
ily módon nemcsak hogy tisztázva volua 
az ügy s elkerültetuének az olyannyira 
sajnos félreértések, hanem egyúttal tanul
ságot meritketnéuk a szülék az iránt, hogy 
minő eljárást alkalmazzanak a gyermekkel 
szemben azontúl.

Nem lehet föladatom e helyen hossza 
san fejtegetui a szülei háznak az iskola 
irányában követendő magatartását. Csak
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| nehány jóakaró megjegyzést iktatok ide, 
| a melyeknek megszivlelése sok haszonnal 

járna a tantestületek és a szülék közötti 
I egyetértés megszilárdítására s az iskolai nö

vendékek helyes irányú fejlődésére nézve.
1. Fontolják meg a szülék, hogy az 

iskolai neve lósoktatás eszközlése a tánár 
hivatalos foglalkozása, melynek ő egész 
életét szentelé s melvnek sikeres teljesíté
sére több évi paedagógiai tanulmány alap
ján szakszerűen elökészült.

2. Tekintsék a szülék ama szoros vi 
szouyt, mely tanár és tauitvány között 
létezik. Hivatalos működésében a tanár 
egész lénye összeforr tanítványainak érdé 
kével. A tanár igaz szívvel óhajtja a nö
vendékek előmenetelét, valamiut a tanul 
mányokban, ügy az erkölcsi magaviseletben 
is ; ősziutén osztozkodik tanítványainak 
minden örömében és bánatában; mindenkor 
csak egy gondolat, egy érzelem vezérli öt 
hivatalos működésében, s e z : tanítványai
nak értelmi, kedélyi és erkölcsi tökélete
sedése.

3. Gondolják meg a szülék, hogy a 
tanári hivatás épen az által válik terhes 
foglalkozássá, hogy a tanár a növendékek 
értelmi és erkölcsi fejlődését szorgósau 
tanulmányozni 8 a tanulók hibáit, ferde 
hajlamait és rossz szokásait kiirtani hiva
talbeli köfelelességének tartja. Minő ké
nyelmes volua a tenári pálya, ha a tan
férfiú hivatalos működésében csupán csak 
arra szorítkoznék, hogy oktatási föladatát 
pontosau teljesítse, s mitseui törődnék az
zal, váljon a gyermek figyel o a magya
rázatra, fölfogta-e az előadottakat, megta
nulja-e a leczkéket, kidolgozza-e az írásbeli 
föladványokat; továbbá nem Ugyelene arra 
sem, vájjon helyes irányban foly-e a nö 
vendék kedélyi és erkölcsi fejlődése? . . . 
A mellett gondolják meg a szülök azt, 
hogy a tanár — mint értelmileg képzett, 
müveit ember — csak nem lelheti örömét 
abban, hogy a tanulókat ok nélkül, avagy 
túlszigorúan büntesse. Sőt ellenkezőleg: 
legyenek meggyőződve arról, hogy nagyon 
is fájlalja minden tanár, ha valamelyik 
növendékkel szemben szigorú eljárást kel
lene alkalmaznia ; ámde, a növendék lelki 
fejlődésének helytelen iránya következté
ben az gyakran elkerülhetetlenné válik. 8 
gondolják meg a szülék, hogy a büntetés 
nem kedvtelésből, hanem a paedagógiai 
elvekből folyó s tervszerűen megállapított 
jayitóeszküzképeu szabatik meg a növen
dékre ; hisz az iskolai fegyelmezés czélja 
mindenkor az, hogy a növendékeket jó 
magaviseletre szoktassuk, hogy őket hibáik 
elhagyására indítsuk, kötelességeik telje
sítésére szorítsuk, 8 mindezek alapján a 
társadalom hasznos tagjává neveljük.

4. Óvakodjanak a szülék attól, hogy 
gyermekeik vallomásai alapján az előmene
teli osztályzatok igazságos kimérésében 
kételkedjenek. El sem képzelhetik a szü
lék, hogy minő lelkiismeretességgel jár el 
a tanári testület az osztályzatok uiegállapi 
tásánál; mennyire számba veszi a tanulók 
figyelmét, szorgalmát, tehetségét, előkép
zettségét, szóval mindazon tényezőket, me
lyek az osztályzatok megítélésére befoly
nak. Kétes esetekben rendesen hosszabb 
eszmecsere foly a fölött, váljon a kérdéses 
fokozatok közül a jobbik, avagy a rosszal)- 
bik felel-e meg inkább a gyermekek elő
menetelének a jelzésére. Az elégtelen osz
tályzatok meg épen a legnagyobb óvatos
sággal méretnek ki. Hisz a tantestület maga 
is resteli, ha jelentékeny az „elégtelenek** 
száma. Mily büszkeséggel hangsúlyoznák 
a tantestületek az iskolai évi értesítőkben: 
„intézetünkben az évzáró osztályzó ülésen 
egyetlen tanuló sem kapott „elégtelen" 
osztályzatot, sőt az „elégségesek" száma 
is csak nagyon kevés." Az ily iskolák a 
legjobb nevet vívhatnák ki maguknak. De 
még az egyes tanárok is megnyugvással 
szokták emlegetni: „x osztályban az én 
tantáigyamból nem bukott meg senki." S 
a szülék mégis számtalanszor gyanúsítják 
a tanárt azzal, hogy igazságtalanul, rossz 
akaratból adott elégtelen osztályzatot gyer
mekeiknek.

5. Nem ajánlhatom eléggé a szülék
nek, hogy bizalommal viseltessenek a tanári 
testület nevelésoktatási eljárása iránt. A 
fejlődő gyermek előmenetelét és boldogu 
lását óhajtják ők is, a tantestület is. A 
czél tehát közös. A nevelés munkája meg 
oly anuyira nehéz, hogy élég dolgot ad 
uiiudkét félnek. Ajándékozzák meg tehát 
a tantestületet bizalmukkal s iparkodjanak 
azt magasztos feladatúnak megoldásúban 
erejükhöz mérten támogatni. Ne restelje- 
nek miuél gyakrabban elfáradni az osztály
főnökhöz, esetleg az igazgatóhoz, tudako
zódjanak ott a gyermek magaviseleté s 
előmenetele iránt, mondják el maguk is a 
tanuló magaviseletére, szorgalmára, jó és 
rossz tulajdonságaira vonatkozó tapaszta
lataikat, a gyermek lelkülete felöl alkotott 
véleményűket s meg fognak győződni arról, 
hogy áldás kisérendi buzgó közreműkö
désüket.

Vajha oly jó szívvel fogadnák a szülék 
őszinte felhívásomat, mint a mily igaz, benső 
érzéssel szólok hozzájok !

Egy tanító.

Drága a marhahús-
Rég megállapított dolog, hogy az el

vesztett emberi erő pótlására legalkalina 
sabb és legajánlatosabb táplálék a marha
hús ; különösen nagyfontosságu tehát a 
táplálék ezen faja a munkás emberekre, 
a szegény néposztályra nézve, mely a 
verejtékütő munka közben óriási mérték- . 
ben vészit testi erejéből. És mégis azt 
kell tapasztalnunk, hogy éppen a testi I 
munka által tulcsigázott népnek kell lég I 
iukább nélkülöznie a marhahúst. Ennek j

oka abban van, hogy népünk a legolcsóbb 
marhahúshoz is aránylag igen drága pén
zen juthat csak. Pedig a szarvasmarha 
olcsó, tehát a mészárosok uagyon is jutá 
nyosan jutnak vágni való marhához; a 
hús ára mind e mellett megmarad szoká
sos magasságán. így azután satnyul a nép ; 
aki teheti, eszi az olcsó szarvasmarha 
drága húsát; a mészárosok pedig mesés 
gyorsasággal gazdagodnak.

Ezt a visszás körülményt már sok he
lyen belátták s igyekeztek a bajon társa
dalmi utón segíteni. Alakitóttak husfo- 
gyasztó szövetkezetét. Az ilyen szövetkezet 
maga tart fenn tagjai számára mészárszé
ket ; maga vesz vágni való marhát s a 
vételár arányában méreti ki aunak busát

Annak daczára, hogy ezt kell a leg
biztosabban ható reactionak elismernünk, 
nem helyeselhetjük teljesen, mert ez na
gyon is sújtó reaktió; megtámadja a hus- 
mérési üzlettel foglalkozók existeutiáját, 
Ezt mi távolról sem akarjuk. Éljenek ők 
is, sőt vagyouosodjauak is szorgalmuk ará 
nyában, csak a méltányosság rovására n e ! 
Ez idő szerint pedig határozottan a méltá
nyosság rovására történik az ő szokatlau 
mértékben való gyarapodásuk, vagyono- 
sodásuk.

Valamikor fennállott az úgynevezett: 
hus-limitatio, mely a marhahús árát szabá
lyozta, megállapította. Ez azonban a sza
badverseny fogalmával ellenkezvén eltöröl
tetett. Most nem csinál limitatiot a várrae 
gye; csinálnak hát a mészárosok Össze
beszélnek, megteremtik maguk között a 
klikk-szellemet; kimondják, hogy a hús 
kilója ennyi! Ebből azután nem szabad 
engedni egyiknek sem.

Hát ez egyátalán nem nevezhető még 
csak versuenynek sem, annál kevésbbé 
szabad versenynek.

A mi a hús minőségét illeti — különö
sen nyáron — akárhányszor van része a hús 
fogyasztó publikumnak pompásan és dú
san fokhagymázott marhahúsban; lévén a 
fokhagymának az a jó tulajdonsága, hogy 
a fölbomlással járó bűzt ellensúlyozza.

Mindezen körülmény — ha már hús 
fogyasztó szövetkezetek létesítésével reu- 
zálni nem akarunk — szükségessé teszi 
törvényes hatóságaink beleavatkozását. 
Szükségessé teszi azon körülmény, hogy a 
hustogyasztóközöuség méltányos áron juthas
son marhahúshoz, 8 igy a szegényebb 
néposztály is élvezhesse ezen kiváló fon
tosságú táplálékot; szükségessé teszi to
vábbá azon közegészségi szempont, hogy 
fölbomlásnak indult, egészségtelen marha
hússal meg ne fertöztessenek a husfo- 
gy asztok.

Budapesten a közélelmezési .bizottság 
már dolgozott ki és állapított meg egy 
husmérési szabályrendeletet, mely nemso
kára ki fog Lirdettetni. Ebbeu a szabály 
rendeletben gondoskodva van arról, hogy 
a hu8fogyasztók tisztességes húst kapjanak, 
ha már egyszer jól meg kell fizetniük; a 
a húsnak azon része pedig, amelylycl a 
mészárosok eddig a drágán fizető publiku 
mot szerették boszantaui „nyomtaték" czi 
mén, külön áron lesz eladandó s ilyképen 
abból a szegényebb uéposztály vásárolhat 
lev. snek valót. Ez pedig közegészségi szem
pontból igen-igen fontos körülmény.

Nagyon üdvös dolgot cselekednének 
vidéki varosaink is, ha a főváros példáját 
követnék és szabályrendeletet alkotnának 
különösen a marhahúsnak miuősége szerint 
való kimérése iráut. Húsárat megállapítani 
az egyes hatóságoknak nem lehet; erre | 
nézve pedig a husmérö mészárosok tenné- I 
nek üdvös dolgot, ha egészséges versenyre 
lépnének. Nem kellette egymás kárára tul- 
liczitálniok a húsárak leszállításában, s 
oda fejleszteniük egyáltalában nem kellene 
a dolgot, hogy kellő mértékben való gya
rapodásuk megakadályoztassék ; azért még 
is sokat tehetnének egészséges verseny 
utján a husfogyasztó közönség érdekében. 
Azt végre is be kell látniok. hogy nem a 
közönség van érettük, hanem ők vannak 
a közönségért.

Mi nem vagyunk egyátalán a husmé
rö k elfogadható és jogos érdekei ellen sem, 
de mindenkor szoros kötelességünk a kö
zönség érdekeit képviselni első sorban.

Ez vezette toliunkat most is.
Irtunk általánosságban, miuden spe- 

cziális vitatkozás nélkül; mert az elmon
dott dolgok fennállanak kisebb nagyobb 
mértékben majdnem mindenütt. Foglalko
zott e kérdéssel már itt is, ott is a vidéki 
sajtó. Megtettük mi is abbau a reményben, 
hogy jóakaratu szavaink nem fognak el
hangzani a pusztában s meg fogja tenni 
kellő és méltán elvárt hatását a husárulók- 
kal szemben, Ez az ő érdekük is; mert 
ha a jogosan hangoztatott óhaj elől elzár 
koznak és saját érdekeik túlságos dédel- 
getése mellett a közérdeket teljesen figyel
men kívül hagynák : ne csodálkozzanak, ha 
éppen mi (kik a husfogyasztó szövetkezet 
eszméjét még ez idő szerint melegeu nem 
pártoljuk) emelünk majd szót a szükséges 
reaclio megteremtése iráut.

A z  1 8 8 8 . é v i  p é c s i  á l t a l á n o s  m ü - ,  i p a r - ,  
t e r m é n y -  é s  á l l a t k i á l l i t á s  j u r y - s z a b á l y -  

z a t a .
1) A pécsi kiállításban résztvevő ki

állítók részére a következő kitüntetések s 
elismerések állapíttattak meg: a) Díszok
levél b) Dicsérő oklevél, c) Elismerő k 
levél, d) Állami ezüst- és bronzérmek és e) 
Kiállítási érem.

2) Az I., II., III., IV., V., XXIII.,
XXIV., XXV. és XXVI. csoportokban 
részi vevő kiállítók oklevéllel tüutettetuek 
ki, kivéve azon kiállítókat, kik kiállított 
tárgyaikra vouatkozólag nem mint terme

lők, hanem mint átalakítók vagy keres
kedők veendők tekintetbe, kik hasonlóan
a VI., VII., VIII., IX., X., XI., XII., XIII., 
XIV., XV., XVL, XVII., XVIII., XVX 
XX., XXI. és XXII. csoportban résztvevő 
kiállítóknak kiállítási érem adatik, a ki
állító erdőmét feltüntető oklevéllel.

3) Állami érmek csak a pécsi keresk. 
ég iparkamara terüietéről való iparosok
nak és iparostauonczoknak adatnak.

4) Az érmek mellett kiadandó ok
leveleken a kiállító főérdemei a követ
kező jelmondatokkal jelezhetők: Verseny
képesség, kiviteli képesség, nagyban ter
melés, uj iparág meghonosítása, uj terme
lési ág meghonosítása, uj találmány, fontos 
javítás, iparművészeti haladás, jó Ízlés, jó 
munka, tartós, finom munka, kitűnő ter
melés, kitűnő teuyészbaladás, magas fokú 
haladás és ízléses készítés. A mennyiben 
ezen jelszók az egyes csoportoknál nem 
volnának kielégítők, a jury újabb jelmon
datokat állapíthat meg.

5) A közreműködők csak dicsérő 
vagy elismerő oklevélben részesittetnek.

6) A jury tagjai a kiállítási végre
hajtó-bizottság által választatnak és pedig 
a kiállítók, szakértők s fogyasztók köréből.

7) Egy csoport jury-je legkevesebb 
5 tagból áll. Az aránylag sok kiállítóval 
biró csoportokba két vagy több részre 
oszthatók, melyek mindegyike teljesen ön 
állóan működik s legalább 5 tagból áll.

8) Minden jury saját kebeléből vá
lasztja elnökét és jegyzőjét.

9) Határozathozatalnál legalább 4 jury 
tag jelenléte szükséges, szavazategyenlőség 
esetén az elnök szavazata dönt.

10) Ha valamely kiállító ugyanazon 
csoportbau állított volna ki, melynek jury 
jében mint tag működik, saját kiállítási 
tárgyának bírálásánál közre uem működ
hetik 8 jelen sem szabad lenuie.

11) A jury f. évi augusztus hó 14-én 
délelőtt 9 órakor kezdi meg működését s 
folytatja naponként addig, mig az illető 
csoportban kiállított minden tárgy birálat

12) Az egyes esoportok jurijei be
fejezvén működésüket, jegyzőkönyveiket s 
illetve kitüntetési javaslataikat beterjesztik 
a kiállítási elnökséghez, mely azután a 
végrehajtó-bizottság Összes tagjait valamint 
az egyes csoportok juryjeinek elnökeit 
egy közös gyűlésre meghívja. Ezen gyűlé
sen állapíttatnak meg végleg a kitünteté
sek cs jelöltetnek ki azon kiállítók és 
közreműködők, kik a kitüntetéseken kívül 
még pénzjutalmakban is részesittetnek.

13) A díszokleveleket az elnökség 
indítványára szintén ezen közös gyűlés 
ítéli oda.

14) A jury itéleto elleu felebbezésnek 
helye nincs.

15) A jury ítéletei f. é. szeptember 
hó 2-án d. u. 5 ó-akor foguak a kiállítási 
iroda előtt kihirdettetui.

megválasztott jury-tagok névsora :
I. Mezőgazdaság

Czierer József, Biedermann Oltó, Bie- 
dermann Rezső, Brázay Kálmán, Duláuszky 
Adolf, Elversz Nándor, Hauch József, Hege
dűs Imre, Hirsch Lajos, Id. Jeszenszky 
Fereucz, Krasznay Miklós, Mifweg Henrik, 
Molnár János, Móré Nándor, Nagy Károly, 
Nádosy István, Otocska Géza, Rusz Sán
dor, Saxer Justus, Schmidt Lajos, Schmoll 
B., Tost Gyula, Schapringcr Mór, Szent- 
királyi Árpád.

II. Kertészet, szöllöszet.
Bánffay Simon, VVeidinger J., Otocska 

G., Kött J., Szieberth N., Dezső Miklós, 
Egry József, Vörös Imre, Mendlik Ágoston, 
dr. Szeredy J., Vécsey István, Horváth A., 
Jilly Alajos, Liebbald B.

III. Az élő állatokat bíráló bizottságba.
a) A szarvasmarhák csoportját bíráló 

bizottságba: Biedermann Ottó és Rezső, 
Egedy S., Elversz Nándor, Hauch J., Hege
dűs Imre, Kovácsics József, Molnár János, 
Móré Nándor, Nagy Károly, Nádossy Ist- 
vau, Otocska G., Saxer Justus, Schmidt 
Lajos, Schmoll B , Szabó Elek, Thaller 
G., Ratkovits J.

b) A lovak csoportját bíráló bizott
ságba : Biedermann Ottó és Rezső, Bálics 
János, Deseő Gyula N. Atád, Elversz N., 
Hirsch L., id. és ifj. Jeszenszky Ferencz, 
Nádossy István, Otocska G., Siskovits T a 
más, Szilly L., Thaller G., Tost Gyula.

c) A sertések csoportját bíráló bizott
ságba : Fazekas S., Götz Gyula, Iváukovits 
István, Mittweg H , Móré N., Schmidt 
Lajos, Tomka L., Forray Imre, Pertl A., 
Odor Gyula.

d) A juhok csoportját bíráló bizott
ságba: Biedermanu Rezső, Elversz Nándor, 
Mittweg H., Molnár János, Schmoll B.

e) A baromfiak és kutyák csoportját 
bíráló bizottságba: Brázay Kálmán, Holt 
housen V., Oderszky N., dr. Schirmer, 
Zelms György, Jilly Alajos, Ruwald Ala
jos, Lauher R., Várady Ferencz.

IV. Állati termények.
Varga Elek, Deutsch Ádám, Koharits 

Ferencz, Hartmann Antal, Brunner A., 
Makoviczky Pétéi'.

V. Erdészet
Suba Rezső, Kovács Mihály, J. Engcl 

Gyula, Hoffmann Károly, Szánthó Istváu, 
Ráth M.

VI. Bányászat.
Koch Ferencz, Gianone Virgil, Péter 

Jáuos, Matyasovszky Jakab, Lauber R., 
Zsolnay Vilmos, Ihrig Vilmos.

VII. Vegyészeti ipar.
Eizer János, Dr, Koharics Károly, 

Sipöcz István, Skoff Ferenez, Cs. Schap- 
riuger Gusztáv, Visnya S., Dr. Mendl 
Lajos.

29-ik szám.

VIII. Élelmi szerek.
Hartl Ferencz, Dr. Schaurek B., Dr 

Kossutány Ignácz, Nick Károly, Dr Jobst 
László, Krausz B., Blauhorn Izidor, Blum 
J ., Förster B., Scholtz Gyula, Eizer J 
Strausz Béla, Moravecz Lajos, J. Engel Gy.’ 
Oroszi S.

IX. Bor- és egyéb szeszes Italok
Matroscb J., Haksch E., Ruvald Alajos 

Frenkl J., Alföldi S. Kóros, Schwartz j'f 
Bpcsi, Skoff Ferencz, Szautter G., Littké 
J., Ferenczy István, Zoffmanu S. Versetz 
Weiller N. J., Suba Rezső, Maleter R.f Ott 
Márton, Károly Ignácz, VVeidinger Ferencz, 
Bühm C. F., Mülherr Alajos, Tauszig Zsig* 
mond. Weszelazky G., Wertheimer J., Ta- 
másy F., Erreth J., Opris P., Németh J., 
Schwabach Zs., Jaukovics H., Eizer J.j 
Fekete M., Spitzer Iguácz, Dr. Daempfs! 
Zsolnay Miklós, Matyasovszky J., Neudt- 
vich S., Förster Béla, Csigó Jáuos.

X. Agyag- és üvegipar.
Zsolnay Vilmos és Miklós, Maratz J. 

Mágocs, Halvax J., Szikorszky Tádé, Bach 
Gyula.

XI. Vas- és fémipar.
Engeszer M , Csukás Zoltán, Hillebrand 

j F., Mestrits J., Weruer Ottó, Rupprecht J.,
! Haberényi Pál, Kohartts Jáuos.

XII. Faipar.
J. Eugel József, Engel Zsigmoud, Be- 

rctvás S., Dómján 0  , Angster J., Frenkl 
: J., Strobiuayer T.

XIII. Bőripar.
Erreth Antal, Reisch J., Vaszary Gyula, 

Hamerli J , Kovácsics A., Kapla János 
Bpest

XIV. Papíripar
Kindl József, Eugel Lajos, Taizs M. 

Feiler Mihály, Lenkei L., Várady F., Haksch 
L., Dr. Kossutány Iguácz.

XV Fonó- és szövőipar.
Krausz S., Meiszner I., Treuschiner J., 

Bubrcgb János, Böhui M., Kepes K.
XVI Ruházati Ipar.

Tauszig A , Galamb Gy., Stern Mór, 
GrUnhuth lg., Reisch J., Dr. Krasznay M., 
Rausch J., Beck Lajos, Klein J.

XVII Bútoripar- és deoorativ lakberendezés
Iloifmauu K., Stajevits J., Koch F., 

Kremliug K , Buday Károly, Petrides J., 
Pacher E , Engel Mór.

XVIII. Oiszmüipar es apró áruk
Reinfeld L., Alt J., Vizkelety Imre, 

Pacher E., Kreiner J., Blauhorn M., Kiudl 
Ferencz.

XIX. Sokszorosító müiparág
Taizs József, Majorosy Imre, Bar 

tosságh Imre, Ullmann M. K , Lenkei L., 
Várady F., Haksch L., Feiler M.

XX. Zenemüvek.
Heffer K., Valentin 0 ., dr. Bors E., 

Preusz A., Sziegriszt J., Fncbs Adam, Gi- 
rardi J  , J. Engel J., Grüuhuth Ignácz, 
dr. Schaurek B., Lauger Viktor.

XXI. Építési ipar
8chlauch Imre, Krászonyi J , Száothó 

A., Vogl N. J., Oscsodál J._ Nendtvich S., 
Ilotfmaun Lajos.

XXII Gépipar és közlekedési eszközök.
Dischka Gy., Haberényi P., Matroscb 

J., Koch F., Péterfay L , Blum Gyula. 
Rupprecht Nándor. Verucr Ottó, Nendtvich 
Sándor, Dulánszky A., Elversz N., Hegedűs
1., Molnár J., Nagy K., Otocska G , Schmidt 
L., Szabó Elek.

XXIII. Háziipar.
Egry Dezső, Opris P., Krauozc L., 

Zsoluay M., Zsoluay György, Magyarl.v 
Róza, Mendl Matild, Angyal Tekla, Eugel 
Róza, Hegedűs Imréné, Kaufmaun Lujza, 
Krasznay Mária, Kohanovszky Katinka, 
Dischka Matild, Schulhof Róza, VVeiler 
Sarolta, Cs. Scbapringer Berta, Porges 
Jeanette, Kaufmann Nándor, Haksch Frau- 
cziska, Nick Józsa, Borsyné.

XXIV. Közoktatás.
Schneider István, Salamon J., Inczédy 

D., dr. Szeredy J , Feldl István, Ráth M., 
Fuclis Adám, dr. Lövy Lipót, Schultz Imre, 
Borsyné Bató Anna, Nick Józsa, Borsy 
György.

XXV. Tanonczmunka-klállitás.
Schneider Istváu, Salamon J ., Sóstó 

Gy., Inczédy D., Ráth M., Repics V., Asz 
talos N., Orf G., Hoffmann Lajos.

XXVI. Művészeti és régészeti tárgyak.
Zzoluay V., Matyasovszky J., Irinyi

5., Szikorszky T., Zsolnay Miklós, Vizke
lety Imre, Mendlik Ágoston, Krasznay Mik
lós, Horváth Antal.

Levél a szerkesztőhöz.
L

Tekintetes szerkesztő ur! A „ P é cs "  
czimü helyi lap f. hó 19-iki rendkívüli szá
mában gúuyolólag nyilatkozik Czirják Ig
nácz azon interpellácziójáról, melyet az 
„Európa" kávéház előtti tér elfoglalása 
ügyében tett s azon indítványról, hogy a 
föerdömesternek faeladáskor az árverés 
meg ne engedtessék. Gúnyolólag nyilatko
zik rólam is s azt mondja többek közt, 
hogy én kollegámmal máskor nem igen 
szoktam egyetérteni, hanem inkább a pol
gármester véleményét pártolom (a mit nem 
szoktam tenni),mint Jákob, de szándékom 
mint Ezsáué. Én igen is határozottan ki
jelentem, hogy véleményem szerint Czirják 
urnák van igaza, mert sem az a sátor oda 
nem való, mert a közlekedést akadályozza, 
sem hogy az erdőmester mint fabecslö ár
verezhessen s az árverésnél ö maga mondja 
ki a „senki többet harmadszor !“-t és pe
dig akkor, a mikor jónak látja. Én az erdő- 
mester urra nem haragszom, mint a fentirt
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lap állítja, csakhogy természetesen némely I 
eljárását nem helyeslem, mert nem helye- > 
telhetem. Biztosíthatom a „Pécs" szerkesz
tőjét, hogy éu a polgármesternek vagy bár- I 
melyik városi tisztviselőnek, hivatalos he
lyiségében is meg merem mondani, úgy 
mint a közgyűlésen is, a mit akarok s a 
mit jónak látok. Ezsau csak az lébe*, a ki 
czéloigat és nem fejezi ki véleményét nyíl 
vánosan. Arra a megjegyzésére, hogy ha 
valamit mondok, vegy ne mondanám, vagy 
másképen mondanám, csak annyit mondok, 
hogy ez épen a „Pécs“-id illik, és pedig 
azért, mert ha r ,  akkor olyan irjou, a mi
ről van biztos tudón- sa s ue v e z e s s e  
a k ö z ö n s é g e t  t é v ú t r a .  Értésemre jött, 
hogy a társadalomban is némelyek, ügy 
mint uém y lap, t. ’ irigyeim, mint a kik 
minden embernek szoktak lenni, gyanúsí
tanak és czélzatosp i a város utczáit és kö 
vezetét sorolják elő, hogy engem a város kö 
zöusége előtt olya inak tűntessenek iöl, mint 
a ki a városnál vállancozó vagyok s másban 
látom a hibát, magambau nem, és ezzel a be
csületemet és az irántam való bizalmat akar
ják m e g in g a t 'E rre  csak azt válaszolom, 
hogy mindazok, a kik engem akár a tár- 
sádalomban, akár sajtó ntján azzal gyanú
sítanak, hogy éu Pécs városáuak akár 
kőszállitá8sal, akár kövezéssel, nyilváno
san, vagy alattomban, mint ők értik, más 
neve alatt vállalkozó vagyok, azok állítását 
visszautasítom és őket alávaló rágalmazók
nak nyilvánítom és pedig azért, mert állí
tásuk ellenkezőjét akár magán, akár tör
vényes utón be tudom mindenkor bizonyí
tani. Azt írja a „PécsJ, hogy „beszélui 
ezüst, hallgatni arany'1, ezt magára alkal
mazhatna a szerkesztő, mert a lapnak nem 
illik olyauokat védeni, akik a közügynek 
sokszor ártanak. „Onagyságától ‘ a „P< cs-1 
szerkesztőjétől nem fogjuk kérdezni, hogy 
mikor szóljunk valamely tárgyhoz, mert 
e jogot ö nem adta, de el sem veheti 
szegény.

Papp József,
biz. tag.

II.
T. Szerkesztő ur! Közönséges perszona 

a „Pécs" előtt azért vagyok hogy nem 
azt a véleményt követem, a melyet ö kö 
vet, t. i. hogy „hallgatni arany11; mert le
het, hogy többeknek hallgatui a r a n y, 
de nekem igazi arany az a megnyugtató 
és bátorságot nyújtó öntudat, hogy a közjó 
érdekében szót emelni képviselői tisztem
nél fogva választóimmal szemben is szent 
kötelesség. Egyébként nem tartom érde
mesnek, hogy a „Pécs" csel polémiába 
bocsátkoznám, mert akkor csakugyan kö
zönséges perszona lennék. A malom alatti 
vitézkedésre pedig csak az a megjegyzé
sem, hogy a „Pécs" szerkesztője nem tu
dom miféle malomban őrlet, annyit azou 
bán vitézkedés nélkül is elmondhatok, hogy 
az idézett „junius 23- és 30-ikau közti 
időközben a rendőrkapitánysággal semmi 
érintkezésem sem volt.

Czlrják Ignacz.
biz tag.

K ü l ö n f é l é k .
— Kitüntetés. Majorossy Imrét, váro

sunk főjegyzőjét magas kitüntetés érte. 
Kedden délután adta át neki Mcudlik Ágos
ton apát plébános, mint a vörös-kereszt- 
egylet pécsi fiókjának eluöke, Erzsébet 
királyné őfelsége által még ez évi május 
2U-an aláirt díszoklevelet, melyet a ki 
ralyné, mint az országos vöröskereszt egylet 
védnöké Majorossy Imrének, a nevezett 
euiberbarati és hazafias egylet körül szer
zett s ö felségének tudomására hozott ér
demei elismeréséül küldött.

— A kiállítási nagybizottság ülése 
.Szombaton délután 5 órakor a pécsi ki
állítás nanybizottsága gyűlést tartott me
lyen a bizottság tagjai nagy számbau je
lentek meg s Kardos Kálmán főispán, mint 
a kiállítás diszeluöke elnökölt. A főispán 
fólbivá8ára Nádosy Kálmán végrehajtó bi
zottsági eluök és dr. Záray kiállítási titkár 
az eddigi működésről rövid áttekintést 
nyújtottak. Most a nagybizottság dolga a 
kitüntetések természetének megállapítása 
s ez vétetett napiren i re. Az erre nézve 
elkészült szabályzatot a titkár mindjárt föl 
is olvasta 8 annak némi magyarázata ké
pen megjegyezte, hogy az érmek mellett 
disz, dicsérő- és elismerő oklevelek lesznek, 
továbbá, hogy a miuiszterium a hozzá in 
tézett fölterjesztéseknek engedve kimondta, 
hogy ezentúl Magyarországon is foguak 
állami érmek kiadatni. Ezek folytán a 
pécsi kiállítás lesz az első, melyen állami 
kitüntetések is fognak adatni és pedig 40 
darab részben ezüst, részben bronz-érem. 
Föltételül kiköttetett azonban, ko?y ezen 
kitüntetésben csak a kiállítás által küzvet 
lenül érdekelt bárom megye iparosai és 
néhány iparostanoncza részesíthetők. Csak 
az ipari s forgalmi érdemek fognak érem
mel kitüntetetni, a mezőgazdaság, báziipar 
stb. terén kitűnők pedig csak oklevéllel 
tüntettetnek ki. A kiállítási érem csak egy
féle lesz; a tulajdouképeui érdem, a 
melyért a kiállító kitüntetésben részesül, 
az okvetlen lesz jelezve. Az oklevelek 
Irinyi Sándor rajztanár rajza után készül
nek és igen disz-sek lesznek. Különböző 
jelelmondatok fogják rajtuk a kitüntetett 
érdemet jelölni. Ilyenek: „Versenyképessé 
gértu, „Kivitel képességért11, „Uj iparág 
meghonosításáért11, „Uj találmányért11, 
„Fontos javításért1', stb. A kiállított tár
gyak készítésénél közreműködők csak ok
levéllel tüntettetnek ki. A jury szakértők, 
kiállítók és fogyasztók köréből alakittatik, 
a szakegyletek kiküldötteinek belevonásá- 
val. A jury működésének megkezdése előtt 
a kiállítók a jury tiszteletére bankettet 
reudeznek. A kiállítás augusztus hó 11-éu

d. e. 10 órakor Kardos Kálmáu főispán 
di8zelnők által fog megnyittatni; ez alka
lommal tiszteleti meghívók fognak küldetni 
a politikai, gazdasági közéleti stb. kitűnő
ségeknek az ország központjában, a 3 
megye czelebritásainak, a hatóságok fejei 
nek. Jelen lesznek a megnyitáson a ki
állítók, továbbá akik 1 frtos belépti-jegy 
gyei lépuek be. A megnyitás napján, dél
ben nagy bankett reudeztetik, melyre az 
aláírási ivek legközelebb bocsáttatnak ki. 
A főispán a tiUár eme jelentése után azon 
reményének adott kifejezést, hogy a nagy- 
bizottság megelégedéssel és köszönettel 
veszi tudomásul a végrehajtó bizottság ed
digi fáradozásait s fölkéri a nevezett bízott 
ságot, hogy a jövőre nézve ugyanazon ön- 
feláldozással folytassa működését. A nagy- 
bizottságnak ezután csak egy Ülése lesz 
és pedig már a kiállítás után, a hol a 
végrehajtó-bizottság végleg beszámol. A 
nagybizottságnak feladata most már, hogy 
a kiállítás látogatására buzdítson mindenkit, 
kivel csak érintkezik, ettől függvén a ki
állítás sorsa. Erre kéri ismételten a nagy
bizottságot s a hírlapirodalmat. Ezek után 
a főispán a gyűlést feloszlatta.

— Az idei bortermés Habár a szőlők 
a kedvező meleg időjárásban jól elvirá
goztak, azért mégis nagyon középszerű 
termésre számíthatunk. Az öregebb tőkék 
keveset hoztak. A burgundi, kadarka, riz 
ling fajok jól állnak, a fehér fajok nagy 
részben rosszul. Ennek daczára a bor ára 
alant áll.

— Nagy nyomor. Hogy az emberben 
mennyire sülyedbet családtagjai iránti ér
zéketlensége, az meggyőződhetik, ki ellá 
tógát a kaposvári-uteza 18-ik szám alatti 
házban lakó Szabó Pálnéboz, kit lelketlen 
férje 5 gyermekével — kik közül a leg
idősebb 10 éves, a legfiatalabb 3 éves 
béna — visszahagyott krajezárnyi vagyon 
nélkül s kik ennek következtében éhhalál 
nak vauuak kitéve. A nyomort leírni élet 
hűen képtelenség, de annak valóságáról, 
fájdalom, ki az elmebeteg összaszott anyát 
és elsatuyult gyermekeket, megpillantja, 
bárki is meggyőződhetik. Értesítőnk este
7 órakor ment a családot meglátogatni, 
akkor mái az anya két gyermekével az 
ágybélit nélkülöző ágyba rejtezett az éh
ség elől, a legkisebb gyermek pedig a 
meztelen deszka-bölcsőbe volt fektetve, a 
többiek pedig az utczáu szólitgatták meg 
a járó kelőket künyöradomáuyért. Értesí
tőnknek lökötelessége volt a bajou nyom
ban akkép segíteni, hogy a gyűjtést meg
kezdte, melyuek ercdméuye a következő : 
Engl Mihályué, dr. Záray Károly, dr. Toldi 
Béla, Cseh Berlalau püspöki föerdész, Lech- 
uer Gyula rendőrkapitány és Vaszary Gyula 
1 1  frt. Később pedig, mint értesültünk, 
ifj. Eugl Adolf szeretetreméltó kis leánya 
akkép gyakorolja a szegény család irá
nyában a jótékonyságot, hogy leves részét 
miudig átküldi a szegény beteg anyának, 
főzelék részét pedig a szegény gyermekek
nek. Bár többen gyakorolnák a segély 
e módoni nyújtását. — Hát a j ó t é k o n y  
nöegylet mit szól ehbez? Annyi a jótékony 
egylet, hogy a közönség nem győzi Őket
8 a jótékonyság mellett mégis akad éU- 
kaláilal kUzküdö. Nem jól van ez igy. 
Persze azokat a szegényeket segélyezik, 
a kiknek van keuyerük, hogy — pecse
nyéjük is legyen.

— Halálozás. Haunus István honvéd
százados szivszélhUdés következtében hir
telen meghalt. — H a 1 m á g y i Gyula, a 
pécsi pénzügyigazgatóság alá tartozó szám
tiszt, hosszas betegcskedés után c hó 17-éu 
reggel meghalt.

— Művészet. Graits Endre akadémikus 
festő alighogy befejezte az egyik templom 
kifestését, már is a másik utáu kell látnia. 
Csak nem régiben érkezett meg Grábocz 
ról (Tolnamegye), hol is a templomban 
három nagyobb képet kellett festenie. Má
ria meuuybemeuetele, Krisztus születése és 
Szent Flórián — mint a tüzek oltója — 
czimüek az egyes jelenetek, melyeket meg 
kellett örökíteni. Mind a bárom igen sike
rült nemcsak a kivitel dolgában, hanem a 
fölfogás eredetiségében is. A legközelebbi 
napokban a s z e g z á r d i  nagytemplom 
restaurálását fogja megkezdeni Graits, mely
nek elkészítése körülbelül bárom hónapot 
fog igénybe venni. Graits Endre, miután 
a folyó év legnagyobb részét templom 
féBtéssel töltötte el, uem fog résztvenni 
kiállításunk alkalmával a képzőművészeti 
társulat által rendezendő képkiállitáson. A 
megrendelés és megbízatás sürgőssége nem 
eugedte, hogy időt szakítson magának any- 
nyit, mely alatt egy festményt kellőkép 
elkészíthessen ; és a már festett képei által 
sem képviseltetheti magát, miután azok, 
mint tudjuk, egyes templomok számára 
készült képek voltak, melyeket, ipint fel
szentelt tárgyakat, nem adják ki. Ép azért 
csak az o l t á r é p i t é s z e t  terén képvisel
teti magát a kiállításon, melyet már eddig 
is uagy eredménynyel űzött. Eddig már 
körülbelül 20 oltár áll különböző templo
mokban, melyek mind az ö terve szeriut 
s az ö felügyelete mellett készültek. Egy 
oltárt és egy oltárszerü imazsámolyt állít 
ki, mindkettőben a mária képe foglal 
helyet. A czél az, hogy a külföldi oltár- 
készitöket kiszorítsa a stílszerűen épült s 
olcsósággal párosult munkákkal. A két ki
állítási darab igen ízlésesen van elkészítve 
s hisszük, hogy nem fogja a hatást elté
veszteni azoknál, kiknek ilyenre szüksé 
gük van.

— Iparosaink figyelmébe A helybeli 
kir. posta- és távirdaigazgatósug közben
járásának sikerült fölsőbb helyen kiesz
közölni azt, hogy az itteni igazgatóság 
kerületében lévő 118 pósta- és távírda 
hivatalszolga részére szükséges egyenruha 
uem mikéut az eddig általában törtcuui

szokott — az itteni fegyházban, hanem a 
vidéki szabók által készíttessék vagyis, 
hogy a készítésre nézve hirdetendő verseny- 
tárgyaláson a vidéki iparosok is részt- 
vehessenek. — E czélból az igazgatóság 
a helybeli pósta és távirda hivatalnál egy 
pályázati fölhívást függesztetett ki, mely
ből kivehetőleg 118 egyén részére külön
féle nyári és téli ruha lesz készítendő. Az 
ajánlatok f é. augusztus hó 3-ika déli 12 
óráig nyujtaudók be az igazgatóságnál. A 
pályázat egyéb pontozatairól az érdekeltok 
tudomást szerezhetnek a hivatalnál kifüg
gesztett pályázati fölhívásból, e mellett az 
igazgatóság is sziveseu szolgál a nctáu 
uiog kiváut felvilágosításokkal.

Szepessy püspök emlékére hétfőn 
délelőtt 9 órakor a belvárosi plébánia
templomban szeut mise tartatott melyeu 
Kardos Kálmán föispáu és Aidingcr János 
kir. tanácsos polgármesteren kivül a vá 
rosi bizottsági tagok uagy része 8 szép 
számú közönség volt jelen. Az istentiszte
letet Meudlik Ágoston belvárosi apát-plé
bános mondotta.

— Útonálló pécsi fuvarosok. Vérlázitó 
brutalitást követett el egy néhány pécsi 
fuvaros szombaton este 7 és fél óra közt 
a szaláutai körjegyzői lak előtt, — Írja a 
„Pécsi Hírlap" tudósítója. — Öt pécsi 
budai külvárosi bosuyak kavicscsal meg
rakott kocsijaikkal halad Pécs felé. Szem
közt jön velük, közel Szaláutához, egy 
Toluai István nevű gordisai (siklósi járás) 
fiatal legéuy és ennek édes auyja: ,Sörös 
Éva, egy kocsin. Talán az egész megyé
ben ismeretes a pécsi budai külvárosi bős- 
nyakuk durvasága és abbeli pimaszságuk 
is, hogy a világ kiucseért ki uem kerülné
nek egy ilyen szolid falusi kocsit, melyeu 
uii vidékiek járni szoktunk. Megmarad az 
út közepén haladva, mint valami póstako- 
esi. Toluai lstváu gordisai lakos ismervén 
éz oldalukról a szembejövő bosnyákokat, 
mar messziről kitért az előirt szabály sze
rint, vagyis jobbra. A bosnyákok, bár ko
csijuk tele volt kavicscsal, melyet a kony
hából szállítottak, mikor már látták, hogy 
Tolnai jobbra kitért, ük is jobbra térnek. 
Tolnai az összekoczczanást kerülendő, ki
tért balra. A bosnyákok ismét utáuozták 
Tolnait, minek természetes következménye 
az lett, hogy a kocsik — melyek egyike 

• sem sérült meg külüubeu — összeakadtak. 
■Tolnai már 150 lépésnyire lehetett tőlük, 
'mikor a bosuyakok karókkal, kocsioldalak
kal, fölhérczczel magukat ellátva utána 
lutottak Tolnainak. Borzasztó látvány volt! 
Nézte ezt a falunak nagyja apraja, talán 
200 lélek. Először ököllel verték Toluait, 
mire vér borította el a szegény magyar 
legéuy arczat. Egyszerre egyik bosuyak 
fölkapja a kocsioldalt, s az isteni Gond
viselés műve, hogy rögtön halálát nem lelte 
Toluai. Mert ugyanazon pillanatban, a kör
jegyzőnél idéző üoszni Lajos egerághi 
cseudörparaucsnok és Csik János m. kir. 
csendőr egy pillanat alatt magas keríté
sünket keresztül ugorva, ott termettek a 
színhelyem s csak anuyi idejük lehetett, 
hogy amint a tölkapott kocsioldal mar 
Tolnai fejére lecsapni akart, a kocsioldalt 
Csik cseudöruek sikerült félredobnia. Épen 
akkor két turonyi ember: Faddi János és 
neje Marton Juli, Gazsi József és neje Si
mon Juli is ment kocsiján azon, s midőn 
azok Toluai segítségére sietenek, megje
lentek a csendőrök, kiknek közbejötté 
akadályozta meg azt, hogy Faddiék és 
Gazsiék szintén véres lejjel érhettek haza. 
A felbőszült bosnyákok most a csendőrü
ket keztek sértegetni. A cseudörsparancs 
uok ugyanis egy fordulatával véletlenül az 
5 bosuyak között találta magát s már-mar 
ráakartak támadui a bosnyákok, midőn 
Csik rendőr szuronyszegezve rákiáltott az 
egyik bo8nyákra: „Csak egy kézmozdulat 
s mindjárt keresztül szúrlak!“ Erre föl
hagytuk minden rósz szándékkal. Mikor 
aztán a tettesek a szomorú esemény jegy- 
zükönybe vétele s nevük, kilétük kipuha- 
tolása végett a körjegyzői irodába meg
idéztettek (a községben történvén a véres 
eset, a községi rendészet közegeihez tar
tozik a tettesek puhatolása és kilétük meg- 
állapítása), megtagadták az engedelmes
séget ; miért is karhatalom igénybevétele 
mellett lehetett csak őket beczitálni. Ott is 
a legszeiutelenebbül viselték magukat. Volt 
köztük egy fiatal suhauez-gyerek, ki mikor 
a kérdés 1 „Mi a neved ?“ hozzá iutéztetett, 
fönuhéjázva odakiálltott: „Éu pécsi polgár 
ú r n a k  vagyok a fia, addig, mig nem 
u r a z n a k ,  nem válaszolok, nem kötele 
ségem válaszolni.“ A csendörsparancsuok- 
nak pedig odakiáltott a tacskó, hogy: „Mit 
avatkoznak ilyen dologba, ha egyszer szol
gálattételre vannak kirendelve, menjenek 
a dolguk utáu, ne henyéljenek, amúgy is 
sokba kerül n e k ü n k  a csendőröket fi
zetni.11 Ez az öt híres pécsi illetőségű 
bosnyák pedig igy írja a nevét, legalább 
igy mondták be nevüket: Horváth József, 
Vidákovics József, Viczl János, Radó István 
és Szűcs György.

— Elhalasztott körjegyzöválasztás. Az
elhalálozás folytán üresedésben levő és 
Herczeg Szöllös, Karaucs, Kö- és Albertfalu 
községek szövetkezetéből álló herczeg-sző- 
lösi körjegyzői állásnak választás utján való 
betöltése c hó 21-ik napjára tűzetett ki. 
Minthogy azonban időközben Karancs köz
ség az iránt folyamodott, hogy a körjegy
zői szövetkezetből kiválva, nagyközséggé 
alakulhason s igy esetleg a pályázat föl
tételei is változást szenvedhetnek : ugyan
azért Karancs község folyamodványának 

J — a szükséges tárgyalások miatt hosszabb 
j időt igénylő — jogérvényes elintézéséig a 
j herczeg szőlőgi körjegzői állás végleges be

töltése lüggöbeu m arad; miért is a f. hó 
J 21-éré kitűzött választás elhalasztatik s a

körjegyzői állás helyettesítés utján töltetik 
be ideiglenesen.

— Tűzesetek Pécsett. Városunkban 
rövid egy hét alatt uégy tüzeset volt. Szom
baton délelőtt az irgalmatok boltsoráuak a 
padlása gyulladt ki a Taizs Mihály-félc. 
nyomda fölött. A padláson Frankfurter 
fUszerkereskedö biztosított lim-lomja égett 
el. Az eset rendkívül gyanús. A tűz csak 
a padláson támadhatott s nem akar gaz 
dája akadni. Kedden, szerdán s csütörtö
kön szalmás házak égtek. A tűz nagyon 
valószínű, hogy szándékos gyújtás követ
kezménye. Állítólag egy levelet találtak az 
egyik tűz helyszínén, melyben fölszólítják 
a tűzoltóságot, hogy legyen készletben, 
mert a mig csak valamennyi szalmás ház 
le nem ég, addig minden nap lesz egy 
tüzeset. Aláírás helyett ez van a levélen: 
„Hárman gyújtjuk a tüzet, mind a hárman 
oltjuk is." A pénteki délutáni órákban már 
hire járt, hogy a gyújtogató kézre került. 
Ez azonban az álruhában kiküldött rendőr 
volt. A tűzoltóság — erejéhez képest — 
nagy igyekezetei fejtett ki s ezért méltán 
megérdemli a dicséretet, a hiányos és rossz 
fölszerelés azonban nem válik a tűzoltó 
intézménynek uagy előnyére.

— Körjegyző-választás. Baranyavárott 
f. hó 14-ikéu reggel 9 órakor ejtetett meg 
a körjegyzői választás, mely alkalommal 
Jáuossy Achilles Antal helyettes körjegyző,
— volt darázsi segédjegyzö lelkesült föl
kiáltással egyhaugulag megválasztatott. E 
tény után a négy község elöljárósága élén 
Csonka Nándor plébános az ujonan meg
választott körjegyző lakosztályába ment,
— őt a négy község nevében mint a ba- 
ranyavári körjegyzőjét csinos beszédben 
üdvözölvén, — a hivatalos eskü letételére 
fölkérte. A népe boldogitása s jólétért 
küzdő fiatal ember meghatottan hajolt meg 
a derék plébános és a nép föltétien bi 
zalma előtt és a körjegyzői irodában a 
hivatalos eskü letéle végett megjelent, mi 
megtörténvén a járás főszolgabirája az 
egybegyült jóbarátok által üdvözölve, — 
a válusztó közönség számos szerencse ki- 
váuatok közt, elégedett tudattal a hivata
los helyiséget elhagyta, lelkesülten kiáltozva; 
„Éljen Jánosy Antal!11

— Nem jó az ördögöt a falra festeni 
A „P. F.u múlt számának „Különfélék" 
rovatában két tüzet jelző közlemény jelent 
meg, — írja levelezőnk — egyik: „Ég 
Szt.-Király" másik „Tűz Monosokoron" czi- 
meu. Az első nyomban valótlannak, rém- 
látomáuynak nyiivánittatott, aminél hogy 
az — hál’ Isten! — nem is volt egyéb, 
személyesen meggyőződtem. A második tűz- 
hirt is kétkedve olvasám, mert először is 
Monosokor, Pécsről számítva nem esik egy 
voualbau Szt.-Királylyal, másodszor meg 
Monosokoron — jó formán — nincs is 30 
ház, ott pedig — már t. i. azon közlemény 
ben — agy volt kitüntetve, hogy 30 ház 
égett le. Kétkedésem alapos volt, mert 
mint tudomásom van Monosokoron sem volt 
tűz, azaz hogy volt, de csak a „tűzhelyen“ 
mint a szt.-királyi anyóka lakonikusan 
megjegyezte. Miféle tüzet láttak tehát a 
pécsi őrtoronyból ? Hogy azon napon csak
ugyan volt tüzeset, ezúttal határozottau ál
líthatom. A Magyar-Mecskéhez közel fekvő 
Lajo.'háza pusztán Ország Lajos földűirto 
kos tulajdonán egy kazal, nedvesen össze
rakott széna égett. Valószínű, hogy ezt 
vették észre a pécsi őrtorony ból. Ami Szt. - 
Királyra nézve csütörtökön valótlanak bi 
zouyult, vasárnap bekövetkezett. Nem ki 
áh a mondták a csütörtökön Pécsről Szt.- 
Királyra jött urak, hogy itt tűzuek kell 
lenni! lett is. S mintegy fátumszeriilcg kö
vetkezett be az vasárnap, f. hó 15-én dél 
előtt 9 órakor, midőn a misére másodikat 
szoktak harangozni, a harangot félre verték. 
Kifutott a nép, de tüzet sehol nem látott. 
A harang félreverés onnét eredt, hogy ha
rangozni nem tudó gyermekek voltak a 
toronyban s midőn az óra a kileuczet el
ütötte, a harangkötélbe belekapaszkodva 
harangozni akartak. A kisbiró a kongatást 
hallva, a toronyba futott s elnadrágolva a 
népet igy megrémítő suhauezokat, kivette 
kezükből a kötelet s ö harangozott. S oh 
fátum! Midőn délután */*3 órakor a ve- 
csenyére ugyancsak másodikat kellett 
volna harangozni — a harangot félreverik. 
Ismerve „A juhász és farkas11 czimü mesét, 
a nép e kongatásra eleinte mit sem adott. 
Egyszerre csak felhangzik a vészkiáltás; 
tűz van ! tűz van ! Az úgynevezett Kis-utczá- 
ban egy pajta gyuladt ki s szél lévén, 
rövid 10 perez leforgása alatt 10 lakóház 
a hozzátartozó melléképületekkel lángokban 
állott. Röktön kivonták a fecskendőt, ke
véssel utána Bicsérd, Velin, Tarcsa, s 
Kistelekből is fecskendő érkezett. Dolgo
zott az öt fecskendő, de hiába, az égő 
épületeket már megmenteni nem lehetett, 
miért is a mentés csak a tűz tovaterjedé
sének megakadályozására szorítkozott, amit 
sikerült is elérni. A nevezett épületek s 
pajták a bent levő takarmány készlettel, 
gazdasági eszközökkel teljesen leégtek. A 
bírónak öt sertése is a lángok martalékává 
lett. A mentésben kifejtett buzgalmukért 
kiemeleudök Zombory Géza veliui gazda
tiszt, Varga György kisteleki gépész s Dákó 
Fereocz varjasi molnár, kik emberfeletti 
erővel küzdöttek a lángok ellen. De ép' 
úgy rosszalásuDkat, megbotránkozásunkat 
kell kifejezni a felett, hogy némely rosz- 
lelküek, felhasználván a zűrzavart, a káro
sultak által megmentendő tárgyakat, me
lyeket az utczára, a szomszédos plébánia 
kertbe raktak, elhordták. Dicséretére méltó, 
hogy a pécsi tűzoltók hírét vevéu a tűzuek, 
szintén ide, a tűzhelyére siettek, de mire 
kiértek, a tűz már nagyobbrészt elnyoma
tott s igy kevés tennivalójuk akadt.

— A postai kézbesítések. Sok pauas/.ra 
és felszólalásra adtak eddig okot a vidéki

postahivatalok kézbesitési dijai, melyeket 
egy halyen szedtek, a másikon meg nem, 
aszerint, amiut az illető postahivatal nem 
kincstári, vagy kincstári volt. Pécsett is 
szedtek s körülbelül 1 éve szüntették be 
a kézbesítési díjszedését nálunk. A köz
munka- és közlekedésügyi miniszter — 
igen helyesen — úgy segített a bajou, 
hogy augusztus 1 töl kezdve a kézbesitési 
dijakat az összes kincstári és nem kincs 
tári postahivatalok székhelyein beszüntette. 
Az erre vonatkozó 23,754. sz. rendelet a 
hivatalos lap mai számában meg s ennek 
értelmében aug. 1-töl kezdve a postahiva
talok ueucsak a táviratokat, hanem a le
veleket, levelezőlapokat, kercsztkötéslt kül
deményeket (nyomtatványokat) árumintákat 
és hírlapokat is díjtalanul kötelesek kéz
besíteni, amit, miután épen a hirlapkézbe- 
sitésnél merült fel a legtöbb panasz, sietünk 
olv'sóinkkal tudatni. — Megemlítjük még, 
hogy az exprern és küldünczdijak, a fiók- 
illetékek, a postai megbízások beszedési 
dijai és a kocsi-postai küldemények érte 
sitési és kézbesitési dijai változatlanok 
maradnak.

— A pécsi nemzeti kaszinó vasárnap
d. e. tartott közgyűlésén megválasztatott 
igazgatónak Nagy Jenő megyei alügyész, 
pénztárosul Szigriszt Lajos kölcsöuscgélyző 
egyleti pénztáros. Elhatároztatott továbbá, 
hogy a kaszinó bérháza nem adatik el s 
hogy a szükséges beruházások, átalakítá
sok, fölszerelések födözésére kölcsön véte
tik föl.

— Trachyt-közet Picsett. A város tu
lajdonát képező erdőben, Kantavár körül 
egy uj kőbánya nyittatván, abban trachyt- 
kőzetre bukkantak. E trachyt a szobi tra- 
chytnál keményebb, teljesen hasonlít a 
bogdányi trachyt-kőhüz, melyet Budapesten 
kocsiut-burkolatul már rég használnak. A 
pécsi trachyt kékes és sárgás-szürke szinü 
és igen jó minőségű. A kőzettel pról»- 
kövezést fognak tenni a Bedő kávéház 
mellett. A talált mennyiség 20—30 év 
szükségletét fedezni fogja.

— A „Pécsi athletikai club" által f. 
évi szept. hóban rendezendő országos ver
senyen működő versenyrendező bizottság 
névsora. Verseuyrendezö bizottság: Disz- 
elnök: Kardos Kálmán főispán. Verseny
bíróság: Elnöke: Bartosságb Im re; tagjai: 
Nádassy Kálmán, Egry József. Pályabirák ; 
a sikverseny-, siklatás -, gátverseny- és 
ugrásuemekre: Liszkai Bálint és Vasszary 
Gyula, a kardvívás, súlyemelés és súly* 
dobásra: Szigethy Benedek Gyula vívó  és 
tornatanár. Idő és térmérő : Beuyovszky 
Manó. Indító: Vaniss Sándor. Titkár: dr. 
Egry Béla. Vendégfogadó és rendező bizott
ság : Elnöke: Liszkay Bálint, tagjai: 
Feiller Mihály, Gaál László, Jobst Béla, 
Jeszenszky Lajos, Jeszenszky Kálmán, Ko 
szíts Kamill, Lutz István, Littke Jenő, 
dr. Miitényi Miklós, Mibálovits Antal, Mé
száros Sándor, Novotarszky Miksa, Taizs 
József.

— Betörés a mohácsi adóhivatalba A
tolvajok átmászván a Kiombauer-féle ház
hoz tartozó kertet az udvartól elválasztó 
kerítésen, miutáu az udvaron áthaladtak, 
feltörték az adóhivatali helyiségekbe vezető 
folyosó ajtaját, aztán felfeszitették a folyo
sóról az adóíiszt szobájába vezető ajtót, s 
mivel e szobát a pénztári szobától vasajtó 
zárja el, ezt — valószínűleg — álkulcsok 
segélyével felnyitották s igy behatolván a 
pénztári szobába, először is az adótanok 
asztalának fiókját törték fel, ebben azon
ban péuzt uem találtak, a benne levő szi
varokra pedig úgy látszik nem fájt a fo
guk, mert ezeket ott hagyták. Talán a 
Wertheim szekrény felnyitását is megkí
sérelték volna, de erre már nem volt ide
jük, mert a zaj- és beszélgetésük hangja 
tói felébredt az északra eső szomszédos 
szobában lakó háztulajdonos, özv. Klóin- 
bauerné s leánya, kik felkeltették legényü
ket ; ez aztán puskával az udvarra lőtt, mely
uek dörrenésétől a házban lakó Och Ferencz 
czipész is felébredvén, kijött az udvarra és 
éppen látta, miut a tolvajok ntolsója a kert 
kerítésére felkapaszkodva, megfordult és 
nyelvét öltögetve kigúnyolta öt, aztán szin
tén megugrott. Ez */,2 óra körül történhe
tett. Az adótárnok nyomban órtesitetett a 
betörésről ez pedig a járási főszolgabírót 
tudósította erői, kik aztáu kora hajnalban 
megszemlélték a helyszínét,; de sem ük, 
sem utóbb a csendőrök semmi oly körül
ményre nem akadtak, amely a vakmerő 
tolvajok nyomára vezetne.

iT-A-O -TT f e b e n c z
laptulajdonos.

K IS  J Ó Z S E F ,  VÁRADY FERENCZ,
lapvezér. felelős szerkesztő.

Hirdetések.
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Kiállítási idényre 3
e lv á l la lo k  m in d e n n e m ű  ^

c z é g “e l c  $  

hirdetési táblák
Icészltését,

úgy miudeunémü díszfestés és mázo
lási muukálatokat a 

legjutányosabb árak  mellett.
Megrendelések clfogadtatuak 

Szécbényi-tér 10. sz. és Józset-utcza
32. sz. alatt. (3—1)

Ifj. Budai/.



Jnlina 21-én. „PÉCSI FIGYELŐ*
29-ik siám

Gyógyszerész-gyakornok
ki a német nyelvet bírja, kedvező fel

tételek mellett acceptáltatik. 
Hol? megmondja a kiadóhivatal.

Eg-y 3  é s  \, lóerejü

gőzcséplögép-készlet
hozzátartozókkal

és
eg"y 8  l ó e r e j ü

LOKOMOBIL
(Cleyton Schutlevort)

a  l e g jo b b  m i n ő s é g b e n
elad ók

Rizek Jánosnál
a vashámorban. 3— 1

Hírneves Szt. Pál cseppek
Jele* hatása háziszer a gyomor betegségeiben 

és felülmúlhatatlan a* étvágyhiány, gyomor- 
gyen*, pség, rósz szagú lehellet, szelek, savanyú 
frlhflfngé*, kólika, gyomoihurut, gyomorégés, 
sárgaság, undor, hányás, főfájás, gyomorgörcs, 
székszorulat, giliszta-, lép-, májbetegség él 
aranyérnél. Egy üvegcse ára használati utasí
tással 30 kr.

Tek. gyógyszerész ur ! 6 üveg hírneve* Szt- 
Pál cseppjétől 3 év ó 'z  tartó gyomorhurutomból 
teljesen megszabadnllzm, fogadja érte hálás kö- 
ssönetemet és kérem még 10 üveggel küldeni. 
Maradtam kiváló tiaztelettel, Budapest, május
20. 1888 . Csáky Dezső, hivatalnok.

K « l« tl n ö v é n y e k b ő l  k é s z ü lt

S z t .  P á l  l a b d a c s o k .
Gyökeres vértisztitás ! Mindennemű székre

kedés és azok következményének eltávolítására, 
hogy mily kitűnő gyógyszer, mutatja azon kö
rülmény, hogy minden más össsetételt túlszár
nyalt ; semmi ártalmas szert nem tartalmaz, 
azért nem ártalmasak a gyomor és belekre, 
hanem az emésztést rendes állapotba hozzák. 
Az arany ereseknek, gyomor- és májbajosoknak, 
asoknak, kik altesti idegbántalmakban szenved
nek és a vértisztitást igénylik, biztos gyógyulást 
hoz, helyreállítják és fentartják az egészséget. 
Ára egy doboznak 50 kr. utasítással.

Tsk. gyógyszerész ur ! Az ön által küldött 
kitűnő labdacsaitól bőrkiütéseimtől teljesen meg
szabadultam, azéit kedve* kötelességemnek tar
tom önnel tudatni tisztelettel. Zágráb, junius 
4. 1838. Krtus Salamon, kereskedő.

Tek gyógyszerész ur I Fogadja hálás köazö- 
netemet az ön által küldött kitűnő hatású Szt- 
Pál labdacsokért, mely 5 év óta ssenvedő arany
eremből teljesen kigyógyitott. Bécs, május hó 29

188. őszinte tisztelője
Baumgártner Által, háztulajdonos.

K ö s z v é n y - v i z .
Minis csúz és köszvéuy, melyet az általam 

készített és felülmúlhatatlsn köszvényvisem meg 
nem gyógyítana, ezen kitűnő hatású háziszerem 
minden eddigi késsitményt felülmúl, használtaik 
köszvény, csont, csontszaggatás, derékfájás, 
migrain ellen. Ára egy üvegnek használati uta
sítással 50 kr.

Tek gyógyszerész ur I Egy üveg köszvényviz 
elhasználása után hevenyizületi csuzomtól tel
jesen megszabadultam, kérem szíveskedjék még 
2 üveggel küldeni Veszprém, január 30. 188*.

BabiCS József m k. p- felügyelő.
Mélyen tisztelt tekintetes ur ! Miután a múlt 

hóban nagybecsű gyógytárából küldött 2 üveg 
köszvényvizet kitűnő sikerrel használja szegény 
fiam, méltóztass, k ismét 2 üveggel küldeni. 
Tisztelettel, Berettyó-Ujfalu, 1888. ápril H.

Jeney Bálint, földbirtokos.

Kapható G Ö B E L  K Á L M Á N  ayó gy- 
szerész u rn á i I  ' é o s e t t .

10000
Ik T . 1 8 8 a  “

Árverési hirdetmény.
A pécsi kir. törvényszék mint tlkvi 

hatóság közhírré teszi, hogy a pécsi kir. 
Ügyészség mint végrehajtatnak Sülé János 
herendi lakos végrehajtást szenvedő elleoi 
125 Irt 76 kr. tőkekövetelés és járulékai 
iránti végrehajtási ügyében a pécsi kir. 
törvényszék területén levő a herendi 23. 
sz. tjkben felvett 18. számú ház és udvar
térnek Sülé Jánost illető ‘/» részére 45 ft, 
a 23. 111 és 113. hszsz. belsőségeknek 
ugyauazt illető */, részére 23 frt, az A. I. 
a. '/« külteleknek is azt illető */» részére 
196 frt összesen 282 frt.
A-|- Alatt I27í)huu. ftkiűég ugyaoail illttű '/,rtsu 10 ft
* + ,  m „ B n 19 8 ft —
» + > 1281 n n „ „ „ 14 ft —
* + .  1281 „ p n „ n n 8ft —
• + > 1288 n „ r n „ r 4ft —
1 + .  1288 „ „ 19 „ „ 2 fi —
• + „ 1292 „ „ „ •i „ ii — ft75kr
* + „ 1296 „ „ n „ „ „ 4 fi —
* + „ 1298 n 99 , „ »i 6 fi —
* + „ U?3 „ II „ „ ii 12 ft—
* + „ U98 „ n ii ,, n 2ft25 Ír
ezennel megállapított kikiáltási árban el
rendelte és hogy a fennebb megjelölt in
gatlan az 1888. évi ok tóben  hó 11 nap
já n  d. e. 10 ó rak o r H erend község há 
'/ónál megtartandó nyilvános árverésen 
a megállapított kikiáltási áron alól is el 
adatni fog.

Árverezni szándékozók tartoznak az 
ingatlanok becsárának 10%-át készpénzben, 
vagy az. 1881. évi LX. t. ez. 42. §-ában 
jelzett árfolyammal számított és az 1881. 
évi november bó 1-én 3333. szám alatt 
kelt igazságügyminiszteri 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 előlegen elhelyezé
séről kiállított szabályszerű elismervényt 
átszolgáltatni.

Kelt Pécsett, 1888. évi junius hó 18. 
napján a pécsi kir. törvényszék mint tkvi 
hatóság.

Váry Gyula kir. t örvényszéki biró helyett:
L u k r l t s  I s t v á n ,
kir. törvszéki b.

Árverési hirdetmény.
Alulirt kiküldött végrehajtó az 1881. 

évi LX. t. ez. 102. §-a értelmében ezennel 
közhírré teszi, hogy a tettes pécsi kir. 
törvényszék 5032/p. 1888. számú végzése 
által Fóka Katalin fér. Kiss Jánosáé végre- 
bajtatóoő javára, Fóka József berkesdi 
lakós ellen, 1659 írt tőke 903 frt 50 krnak
1885. év julius hó 29 ik, 5 írt 50 krnak,
1886. jnn. 17-ik 650 írtnak, 1885. julius 
29-ik napjától számítandó 6*/, kamatai és 
eddig összesen 54 frt 92 kr. perköltség 
követelés erejéig elrendelt kielégítési vé
grehajtás alkalmával biróilag lefoglalt és 
493 frt 95 krra becsült íehérszörü üsző, 
czifraszörü kesetinó, rozs, tiszta búza, elő 
széna, leendő sarjn, knkoricza föld és 3 
drb. szőllönek az idei fele függő termése,

barna pnba faasztal és különféle pincze 
szerekből álló ingóságok nyilvános árveré
sen eladatnak. Mely árverésnek a 2391. 
sz. kiküldést rendelő végzés folytán a hely
színén , vagyis B crkesden, alperes la
kásán leendő eszközlésére 1888-ik  év 
ju liu s  hó 31 ik  nap ján  d. e. 9 ó rá ja  
határidőül kitüzetik, és ahhoz a venni 
szándékozók ezennel oly megjegyzés
sel hivatnak meg, hogy az érintett ingó
ságok ezen árveréseu az 1881- évi LX. 
t. ez. 170. §-a értelmében a legtöbbet 
ígérőnek becsáron alul is eladatni fognak.

Az elárverezendő ingóságok vételára 
az 1881. évi LM. t. ez. 170. §-ában meg
állapított feltételek szerint kifizetendő.

Kelt Pécsváradon 1888. évi julis bó 
15. napján.

G y im o th y  J á n o s ,
kir. bír. végrehajtó.

Eltört és rosszjárásu

őríilt pontosan
és legjutányosabb áron Műhelye:

5 év írásbeli jótá llásai
javíttatnak
••vtvti . t v\ I __Nagy raktér

üullöl
ó r á s

és aranyművesnél

Raktárllzlet: , ,, ■ --------------
P é c s e i t ,  éb resz tő ó rák

Király-(fö)-utcza gyáriárakszerint
a Hiltyu-épiletben. adatnak el.

■ 9 *  D ú s  v á l a s z t é k  m i n d e n n e m ű  é k s z e r e k  a r a n y  é s  e z ü s t  á r u k b ó l .

L Órásoknak nagy raktárt tartok mindenféle órarészekből. CS
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zsebórákból, k
inga, iro d a , konyha £S>

U é

F ö l h í v á s  e l ő f i z e t é s r e !
A pécsi általános mii-, ipar-, termény- és állatkiállitás alkalmával

É K T E 8IT Ő
czimen napilap fog megjelenni, melynek szerkesztésével alulírottak 
bízattak meg és e szerint a lap a kiállítás hivatalos közlönye lesz és 
mint ilyen a kiállítás beható és szakszerű leírásán kivül, ismertetni 
fogja részletesen az egyes kiállítók gyártelepeit, gyártmányaikat, úgy
szintén Pécs város és Bárány a vármegye, valamint a szomszédos Tolna- 
és Somogy vármegyék gazdasági, ipari és kereskedelmi viszonyait, vé
gül minden a kiállítást érdeklő és annak területén lefolyó eseményt.

A „Kiállítási Értesítő0 már a kiállítás megnyitása előtt jelenik 
meg és e l ő f i z e t é s i  á r a  a kiállítás hezártáig 2  forint.

Előfizetési pénzek a lap czimére : Pécs, Király-utcza 14. 
szám alá küldendők.

Pécs, 1888. julius 21-én.
T i s z t e l e t t e l  j

F E I L E R  M I H Á L Y ,  L E N K E I  L A J O S ,
a „Pécs" tulajdonosa és szerkesztője. a , Filnfkirchner Zeitung" szerkesztője.

H A K S C H  L A J O S ,  V Á R A D Y  F E R E N C Z ,
a „Pécsi Hirlap" szerkesztője. a „Pécsi Figyelő" szerkesztője
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Árverési hirdetmény.
A pécsi kir. törvényszék mint tkvi 

hatóság közhírré teszi, hogy Öllé Paula 
mezöhegyesi lakos végrehajtatnak Czu- 
kor József mártoníai lakos végrehajtást 
szenvedő elleni 150 és 58 frt tőkekövete
lés és járulékai iránti végrehajtási ügyé
ben a pécsi kir. törvényszék (a pécsi kir. 
járásbíróság) területén lévő H. Hetényben 
fekvő h -hetényi 204. sz. tkvben felvett I. 
203. sz. házból udvartér s kertből úgy */« 
telekből Cinkor Józsefet illető '/• részére 
260 frt kikiáltási árban ; mégis a h.-heté- 
nyi 1321. sz. tkvben felvett 1333. és 1335. 
hszsz. fekvő8égekböl Czukor Józsefet illető 
Vj részére az árverés 49 frt ezennel meg
állapított kikiáltási árban elrendelte, és 
hogy a fennebb megjelölt ingatlan az 1888. 
évi augusz tu s  hó 2. napján  d. e. 10 ó ra 
k o r H. Hetény község házánál megtartandó 
nyilvános árverésen a megállapított kikiál
tási áron alól is eladatni fognak.

Árverezni szándékozók tartoznak az in
gatlanok becsárának 10./®-át, vagyis 26 frt 
és 4 fr t9 0 k rt készpénzben, vagy az 1881. 
évi LX.t. ez. 42. §-ábanjelzett árfolyammal 
számított és azl881. évi november hó 1-én 
3333. sz. a. kelt m.kir. igazságügymiuiszteri 
rendelet 8-ik § ában kijelölt óvadékképes 
érték papírban a kiküldött kezéhez letenni, 
avagy az 1881. LX. t. ez. 170. §-a értelmében 
a bánatpénznek a bíróságnál előleges 
elhelyezéséről kiállított szabályszerű elis
mervényt átszolgáltatni.

Kelt Pécsett, 1888. évi ápril bó 18-ik 
napján a pécsi kir. törvényszék mint tkvi 
hatóság.

B o g y a y  P o n g r á c z ,
kir. törvszéki bíró.

m t*
m »

2568
k. i. 1888.

Mohácsi járás főszolgabirájától

P á l y á z a t i  h i r d e t m é n y .
Izsép nagyközségben, 660 forint évi készpéuzfizetéssel, lakás, */. telek és 8 

bőid rét haszon élvezetével javadalmazott

k ö z s é g - i  j e g y z ő i  á l l á s ,
leköszönés folytán üresedésbe jővén, az

f. évi augusztus hó 23-án reggeli 9 órakor Izsópén
a jegyzői irodában fog választás utján betöltőtől. .

Felhivatnak pályázni óhajtók, miszerint az 1883. évi 1. t. ez. b. §-aban etóin 
okmányokkal, nemkülönben a horvát nyelv bírását tanúsító hatósági bizonyitváuyn,^ 
felszerelt kérvényeiket, uálam bezá ró la g  f .  é v i a u g u s z tu s  h ó  2 1 - ik  n a p ja i  
adják be.

Később érkezett kérvények figyelembe nem vétetnek.
Mohács, 1888. julius 13-án.

3_. S e y  L a j o s ,
főszolgabíró.

Egyetemes

a c z é le k é k e t
legtökéletesebb eke _

n a

gyúrt és olcsón szállít

G n ss ia n n  é s  kaiisclienbach
alsó magyar gazdasági gépgyára 

B U D A P E S T E N .  
Árjegyzékek bérmentve.

PFA 15— 29 cm. (6— 10") mély
ségre, 110 kilo frt 38.—

PFB 10— 21 cm. (4— 8") mélységre, 
106 kilo frt 36.—

Erös*és pontos szerkezetű, valamint könnyű járású 
s o r v e t d g é p e k a t

legolfftohbnn g y á rt
G R O S S M A N N  ÉS R A U S C E N B A C H

első magyar gazdasági gépgyára 
Budapesten, külső várzi-űt 7 szám alatt.

9 9 “  Árjegyzékek bérmentve. " V B
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A  harkányi fürdő
1 8 8 0 .  j a n u á r  1 - t ő l  s  z  á  m  i t a n d ó

6  v a g y  1 2  é v r e
D V  b é r b e a d ó ,

Bővebb értesülés nyerhető LOSCH Uradalmi 
számtartó urnái a siklósi várban vasárnapi, szerdai
vágj pénteki napon a délelőtti órákban.

Első Pécsi Temetkezési Intézet „Kegyelet"
Ö - p ó n t m  M tc z a .  2 2 2 - I I c  ■ zó.xn .

elvállalja a

t e s s o - e t l r e z é s e l ! :  r e z ^ d - e z é s ó t
a tulajdonát képező francain minta szerint épített díszes légmentes üveg- és nyitott halottas 
kocsijaiban, itt helyben és vidékre, olcsón és legszebb kivitelben.

Díszes ravatalozá
sok felállítását
m i n d e n  o s z t á l y h o z .

A halottak szállítását minden 
irányban.

Baktár érez- és tskopoiFÓkhól, szemfei ck, sirkoszoruk, férfi- és női halottas ruhák.
A pontos kiviteléit az intézet alolirott tulajdonosai kezeskednek:

HofTman Károly. Edhoffer Ferencz
Hérti Ferencz Szigriszt János,

Kintit Ferencz. Lauber Rezső.
Gindl Alajos rendező.

^SÉAz évi elszállítás 2.000,000 
Ml
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N yom atott T a i u  Jósáét kön yvn yo m d á jáb a n .
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