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czikkek fogyasztásához, hogy a kül
földi gyárost gazdagítsuk. A kereske
dőnek a honi gyártmányára is rá kell 
nyomatni, hogy ,,karlsbadi czipfl44 
,,páriái kalap" „ rumburgi vászon14 
,,angol posztó14 „prágai keztytt44, mert 
különben otthagyjuk az üzletét és nem 
vesszünk semmit nála.

Ha nem látjuk a kereskedő üzle
tének czégtábláján a „norinbergi" jel
zést, akkor elhaladunk mellette s aki 
még azt merészli kiírni, hogy magyar 
gyártmány, honi készítmény, azt szá
nalommal mosolyogják le hölgyeink, 
a honleányok, akikről azt irta a költő, 
hogy: „Magyar hölgynek születni szép 
és nagy gondolat !44

Szegény magyar ipar, melynek 
még önfiai ellen is küzdenie kell, mely
nek meg kell érnie azt, hogy az előttünk 
háromszoros védvámmal elzárt külföl
dön ismerjék el és idehaza megbántsák 
lenézzék!!

Nos és miért van ez igy ‘?
Mert annyira rövidlátók vagyunk, 

hogy csak messzire látunk. Mert dero
gál észrevenni azt, amit mi készítünk, 
mert kiRhitUek, önzők, irigyek va
gyunk. Valljuk be ezt őszintén.

Valljuk be, hogy nem akarjuk 
észrevenni önmagunkat, hogy ki- 
csinyeljük azt, amit itthon találunk. A 
késmárki vászon nem kell, mert nem 
olvashatunk róla öles plakátokat, nagy 
betűs hirdetéseket.

A rövidlátás onnan van, hogy nem 
ismerjük a saját hazánkat. Nem tudjuk 
fölfogni a kiállítások jelentőségét. A 
kiállításokat mulatságnak tekintjük, 
melyeket jó egyszer végigsétálni, mu
latva, csevegve; meg is látjuk azt, ami 
ott kiállítva van. de felületesen, közö
nyösen, teljesen értéktelenül.

Mintha bizony azért állítana ki 
2 0 0 0  iparos, hogy a közönség megdi
csérje a szép drapériát amit kiállítási 
bódéja fölé emelt a kárpitos, mintha 
azért volna a kiállítás, hogy a munkák 
ügyes elrendezése fölött fejezzük ki 
legbensőhb megelégedésünket.

Valójában ezek azok az elszomo
rító jelenségek, melyeket a figyelmes 
szemlélő a legutóbbi kiállítások közön
ségénél tapasztalhatott.

Mindezeket most tartottuk szüksé
gesnek elmondani. A pécsi kiállítás 
— tekintve, hogy provincziális — im

pozánsnak Ígérkezik. Csak ellátogas
sanak hozzánk mindazok, akiknek ezt 
anyagi eszközeik megengedik.

A kiállítások nem a doktrínái tu
domány számára készülnek, hanem a 
nagyközönségnek, mert a statisztika 
hiába gyűjti össze anyagát, a praktiku 
sok is hiába vonják ie abból a követ
keztetést, ha az eredmény nem járja 
át a közönség lelkét, meggyőződését, 
ha a fogyasztás nem vesz tudomást 
arról a diadalról, amit az ipar békés 
csatáiban nyert.

A pécsi kiállítás elvárja a nemzetet!
Pár nap még csak s megnyílik a 

pécsi kiállítás.
A diadallinnep fénye legyen az 

ipar folvirágoztatásának derűje.

Gazdaság —  kereskedelem.
Valahogy csak learattak gazdáiuk és 

be is hordják az élelmet. Igaz, hogy az 
aratás kezdete óta majdueiu miudeuuap 
eső volt, s ez nem kevéssé hátráltatta a 
mezei munkálatokat, a bebordást a cséplést. 
De hát ezek daczáia, ha egy kis kárral 
is, meg tog történni ez is.

De bát azutáu !
Évről évre várjuk a helyzet javulását, 

de ez bizony nem igen akar jönni; termé
keink csak megvolnának, de a gazda nem 
értékesítheti annyira, a mennyire ez kívá
natos volna. Olcsón kél a búza, s babár 
közlekedési eszközök tekintetében is job- 
bau álluuk már, mint évekkel ezelőtt, a 
gazda, különösen a búzából, korántsem 
péuzeibet még annyit, a mennyit kellene, 
s a miből adóját is fizethetné, családjáról 
is gondoskodhatnék, beruházásokat is te
hetne.

A baladott kor igényeinek megfelelő- 
leg a gazdasági életbeu is miuden meg- 
tétetik, ami csak megtehető, de úgy hisz- 
szűk, hogy mindezek nem érnek semmit, 
mig a nemzetek közgazdasági politikája 
nem változik, ami által gazdasági tenné 
keink jó piaczot nyerhetnének.

Egyes praeventiv óv- és rendszabályok 
ideig óráig segítenek az egyiken másikou, 
de az összeséguek nincs sok baszua belőle ; 
s ily körülmények között a kereskedelem 
nem igen támogathatja gazdaságunkat, 
pedig kétségtelen, hogy nagyou is reá 
szoruluak egymás támogatására.

Az orvos ugyan elegendő, a ki beteg 
közgazdasági viszonyaink litereit tapint- 
gatva, — a mire különben nincs is szük
ség, mert a diagnosist mindeuki nagyon 
jól ismeri, tudja mindenki nagyou jól, 
bol a baj — tauácsolgat, javasolgat, majd 
a gazdára, majd a kereskedőre hárítván 
a bajnak okát; de úgy hisszük nincs na
gyou igazuk, mert auyagi életliukuek e

két tényezője siuyli a bajt; hanem inkább 
abban a nézetben vagyunk, hogy közgaz
dasági és kereskedelmi viszonyainknak 
mélyebben fekvő politikai oka van, melyet 
egyének akarata nem igen szüntethet meg. 
Mert ide kétségtelenül gyökeres orvoslás 
kellene, az egész európai constellatiónak 
politikai tekintetben való megváltozása 
szükséges arra, hogy közgazdasági életünk 
megszabaduljon azoktól a békóktól a me
lyekben uyög.

A búza ára jelenleg oly olcsó, hogy 
sok gazdának biztosítása szerint, nyéresé- 
get általában nem hozhat s nem is fedezi 
mindig az előállítási költségeket. A ten
geren túli tartományok concurrentiája pe
dig oly nagy, hogy maga a tariffák követ
keztében versenyképességünk is lényege
sen meg van tám adva; babár búzánk még 
mindig kétségtelenül jobb mint az, melyet 
esetleg Amerika az európai piaczra vet
het, de a külföldi államok vámpolitikája, 
mely állítólag saját gazdáik megvédésére 
bozátott, olyan, hogy mindazok a vívmá
nyok, melyeket gazdasági termelésünk eme
lésére felhasználunk, nem kecsegtetnek 
jobb eredményuyel.

S igy gazdájuknak ez idő szerint sem 
marad más mód, mint bele nyugodni a 
helyzetbe, melyet nem ök okoztak s az 
általános politikai alakulásoktól várni a 
dolog jobbrafordulását. Ez kevés ugyan 
az üdvösségre, mert sorsa ez által egy 
cseppet sem javai, de az az öntudata meg 
lehet, hogy a jelenlegi helyzetet nem ő 
teremtette.

Azzal nem azt akartuk mondani, 
hogy a gazda maga belyzetéuek javítására 
semmit sem tegyen. Bizonyos hogy tegyen, 
sőt tehet is, nemcsak gazdasága körében, 
a meunyiben gazdasági termelését a lég- 
rationalisabb alapokra fekteti, mindent el
követvén, hogy minél olcsóbban, 8 e mel 
let jól termelhessen hanem a gazdasági 
körökben, szövetkezetekben is, mert két
ségtelenül ezek vannak hivatva egyesült 
erővel oda törekedni, bogy a jobb viszo
ny k előkészíttethessenek.

Ellentétek . . .
A társadalom nagy politikája lépést 

tart a nemzetek politikájával. Itt azoubau 
több az öuzés, több a magánérdek, mint 
amott. Dynasztiak sohasem azonosítják ma
gukat a nemzetekkel, annál kevésbbé azok 
társadalmával, mert egy társadalom magú
ban véve divergáló elemek összesége, nie 
lyeknek csak végezéijuk egy s melyeknek 
csak eszményképük ugyanaz.

És ennek a végczélnak elérése köz
ben tamadnak az elleutétek az emberiség
ben. Ellentétek, melyek csak látszólagosan 
azok és voltakép csak más-más eszközök 
kel való muuka, mégis elkeseredett bar- 
ezokuak okozói az életben.

Az üdvösségért, a jólétért való barcz 
ez, egy örökös keresztuton való forgás,

mely szörnyen megnehezíti a választást, 
mely harezba viszi az embereket, bogy 
küzdjenek chimériák ellen, melyek nem 
léteztek soha, melyek nincsenek sehol.

Es ez a láthatatlanok ellen való barcz 
legjobban sújtja a harezolókat. A küzdő 
sohasem látja, hogy mikor sebezte balálra 
embertársát és a halálra sebzett ember 
sem látja, hogy ki volt az, aki szivének 
vérét vette. Csak azt látja, hogy vérzik 
és hogy nem jön segítségére az ember
szeretet.

Ez a barcz sok áldozatot követel.
Nagyon sok halottat látni, akik élnek, 

de életük nem számit a társadalomban, 
létük vegetáczió, lassú, keserves, út a 
pusztulás felé.

Az első és főellentétet a r e n d e k  
képezik.

Ebben a demokrata világban, mikor 
mindenki mellét veri, azt mondván, bogy 
csak polgár a polgár, léteznek a rendek 
A hindu kasztok kendőzött alakban álla 
nak előttünk, melynek épúgy megvannak 
a legmagasabb hatalmai, mint páriái. Hi
szen mi magunk is elszóljuk olykor ma
s u k a t  és szóluuk legmagasabb urakról, 
legfelsőbb tízezrekről, a polgári közép- 
osztályról és a negyedik rendről a munkás 
szegény osztályról.

De van valami egyenlő is bennünk 
és ez a terhek viselése. Abszurdum azt 
hinni, bogy a szegény ember, aki talán 
közvetlenül nem fizet adót, nem vesz részt 
a közterhekben. Sőt nem esalóduuk, ba 
azt mondjuk, bogy a szegény ember arány
lag sokkal jobban meg van adóztatva, mint 
a gazdag, mert éppen úgy megfizeti a 
füszerkereskedönek, a péknek, a szesz
gyárosnak a rá kivetett fogyasztási adót 
és éppen úgy fizeti a behozatali vámot 
külföldi czikkek után, mint a többi polgár, 
a kinek jövedelmei talán száz és százszo
rosán fölülmúlják az övéit.

Pedig a rendi ellentét nem tompul, 
hanem folyton élesedik. Annyira elkülön- 
zik magukat a rendek egymástól, bogy 
lehetetlen a szomorú következményeket 
előre nem látni. Minden józan polgárnak, 
fokozott erővel kelicue odabatnia, hogy 
ez az ellentét elmúljon, lassankint egészen 
el, még mielőtt az élek összezsurlódnak 
és nyílt harczczá lesz a rendi kérdés.

A franczia forradalom a harmadik ; 
a polgári rend harcza volt a hatalom el
len. Most hata'mábau erősen növekszik 
a negyedik reud s a társadalom előzheti 
meg csak az új átalakulások véres har- 
czait az által, ba az elleutéteket idejekorán 
eloszlatni igyekszik.

A második ellentét a v a l l á s . . .
Vannak emberek, akik azt a kérdést 

nem szeretik feszegetni. Jobb is, ha az 
ember e'kerülheti, de szándékosan előle 
kitérni nem lehet. Olyan kérdés ez, mely 
megoldásra vár.

Nem fogunk direkte vallásokat nevezni, 
mert ez odiozus dolog. Azt hisszük, bogy

A pécsi kiállítás.
Rövid időközükben megújulnak a 

munka ünnepnapjai; a nép-ünnepna
pok , melyek as emberi ész 4u kéz 
összetett munkáságainak eredményeit 
dicsőítik. Három éve, hogy az ország 
fővárosába vonzotta az ország lakos
ságát az a nagy népünnep és néhány 
hét múlva Pécs fogja keblére fogadni 
az Unnepelők ezreit.

Itt is a munka fog ünnepet ülni.
Hogy milyen jelentősége van ez 

Ünnepnek, erről már talán nagyon is 
sokat Írtak össze. De hogy tulajdon- 
képen mennyire túlszárnyalja e jelen
tőség azt amit érezünk, sajnosán kell 
utón útfélen tapasztalnunk.

Pedig a szomorú viszonyok éppen 
oda irányozzák figyelmünket, ahol 
legalább egy pillanatnyi megnyugvást 
kellene nyernünk. Mezőgazdaságunk 
minden erőmegfeszitések daczára és a 
tények tagadása daczára hanyatlik s 
ott kellene keresnünk a vigaszt, ahol 
a föld terményeinek értékesítésében 
látjuk a haladást, az emelkedést. Föl 
kelene találnunk az iparban.

Az anyaföld megtermi a munka 
gyümölcseit, de az emberi ész nem 
tudja elhelyezni. Nyersterményeink 
külföldi piaczai lassan lassan elzárul- 
nak előlünk, mig ami határaink ki van
nak szolgáltatva az idegen iparczikkek 
beözönlésének s a statisztika csalha
tatlan adatokat szolgáltat arra nézve, 
hogy a külföld jól fölhasználja ezt a 
szabadalmat, jól kizsákmányolja az 
előnyöket, melyeket fölmutathat. -

És itt önkéntelenül is meg kell 
állapodnunk és azt kérdezzük: jól van-e 
ez igy ?

Nincs nekünk saját iparunk? El
veszett a remény is arra nézve, hogy 
terményeinket idehaza értékesíthessük?

Furcsa, nagyon furcsa, hogy ezt a 
kérdést fel kell vetnünk. Hisz az amit 
a külföldi ipar hozzánk behoz, mind a 
mi nyers terményeinkből van gyúrva, 
gyártva, átalakítva, fölismerhetlenné 
téve. Miért győzi meg a külföldi iparos 
a kiviteli és behozatali vámot és miért 
adhatja áruit mégis olcsóbban mint mi?

Paradoxonnak látszik a föltett 
kérdés.

Mi még évtizedek előtti korból 
hozzá vagyunk szokva a külföldi ipar-

T Á R C Z A.

A t a v a s z  h í r n ö k e .
(Németből.)

Már a tSTasz ledárkedő fuvalma 
Susogva horda édes illatot;
Csak egy nem lón figyelmes a tavaszra, 
ö  mélyen elmerülve —  olvasott.

A aöldülő fa egy kiváncsi ága 
Megeörrentá a keskeny ablakot;
Éa ú ijedten megráskódva rája,
8 aztán könyvébe bújva —  olvasott.

Megátkoaá a csevegő madárkát,
Mely a virágos ágra üle ott.
Mely hesaegetve leste tovaezállását,
8 szétszórt elmével ia ce k —  olvasott.

E balga ifjú tán örökre hallgat?
S nem várt vidám, zajos tavasz-napot ? 
Kioyíla túlnau egy kicsinyke ablak : 
Feltűnt egy arca éa ó csak —  olvasott.

8 dalt zenge a kis ismeretlen ajka, 
Derűs tavasáról szóltak e dalok;
8 figyelve fiigge ím az ifjú rajta, 
Figyelve bár, de folytou —  olvasott.

Majd áttekint e a lányka tűnt elébe ;
Ki nyája* orczával mosolyga ott.
Egász tavasz tündöklő kék szemébe,
▲  melyből ő oly kéjjel —  olvasott!

Kasza Gy. József.

E r z s i  l o v a g j a i .
—  Irta: Prém József. —

I.
Hárman voltak. A szép, szellemes 

Erzsi válogathatott volua köztük, de szive 
már rég le volt kötve. A nyalka Dénesy 
Aladár szentül hitte, hogy ő a választott; 
Herényi Imrének álmában sem jutott volua 
eszébe, hogy a lány másra gondol mint ö 
rá ; és Atádi Oszkár a legboldogabb emlék
kel szivébeu gondolt eszményképére.

Kinek volt igaza?
No ez kérdés egyenes sértés Imrére, 

biz ba uem is jelent még meg a hymenbir, 
de a rokonság s a legközelebbi ismerősök 
mind tudták, bogy ő már vőlegénye is Er
zsinek. De a lány oly hideg, tartózkodó, 
— sőt rejtélyes — ki tudná megállani, 
bogy ne firtassa, hogy bát miképen is áll 
a bárom lovag szívügye s nincs-e valami 
titkos imádó, aki a vőlegény háta mögött 
reménykedik, még pedig nem is alaptalanul.

Egész talánynyá vált a hármas ostromt4 
a mig aztán egy nap furcsa felfedezés 
lepte meg a két kijátszott udvarlót.

Könyves Erzsiék fenyőligete szomszé
dos Atádi Oszkár sürü szép parkjával. 
Balra a szollök kerültek el. Az igmándi 
határ e pontja egész kis paradicsom híré
ben áll.

Imre és Aladár sétalovaglóink alkal
mával erre vették utjokat. A vőlegény 
magába merült s úgy vetélytársa is szótla
nul haladt mellette. Tán mindkettőnek gon
dolatai Erzsi körül pihentek meg. Messze 
tévelygő tekintetük mindig őt látta; a 
fenyvesben, hol annyiszor sétáltak vele, a 
rétben, bol virágokat szedtek együtt s a 
szederfa soron, melynek egy padján tán 
mind a ketten először szoriták kezét dobogó

szivükhöz s önfeledten rebegték a lány 
fölébe: szeretem, szeretem ! S e pádról 
uevette ki Aladárt bangosau, kegyetlenül. . .

Amint aztán igy elméláztak hirtelen 
megpillantották a fényves liget szélén Erzsit. 
Hogyan? Kit keres ott? Es ni ni . . .o tt 
a park szélén Oszkár áll. Ab, lám tehát 
titkos találkozó.

Nem telt bele 3 perez és Erzsi át- 
fönta karjával szerencsés lovagját. No ez 
határozott színvallás volt. E fölött már semmi 
kétség nem foroghat fönn. A lány tehát 
választott. Aladár is, Imre is vereséget 
szenvedett.

A meglepett Aladárt a csalódás és kár
öröm kínos kaczajra fakasztá. Nevetnie 
kellett a csűrtá tett vőlegény büledezö arcza 
lá tára ; oda léptetett Borsosához és kezet 
szorított vele . . . Testvérek a kudarc/.ban.

Imre még az nap nagy körútra indult 
birtokaira. Aladár pedig még este bosszú
tól szomjubozva felkereste a győzelmes 
vetélytársat.

II.
Oszkár sejtette mi járatban vau Aladár 

s ő maga kezdte tisztázni a helyzetet.
— Meguntam ezt a szembekötősdit, 

— mondá türelmetlenül. — Vessünk véget 
neki. En rendelkezésére állok.

— Úgy látszik egyetértünk.
Oszkár e szavkara összehúzta szem

öldökeit. Egy pillanatig habozott, aztán 
igy szólt.

— És mégis! Eugedje meg, hogy 
egyetmást elmondjak, mielőtt én is, őn is 
fegyverrel vívjuk ki jogunkat a lányhoz, 
aki egy harmadiknak a mennyasszonya. 
Mert bát külöuös egy helyzet miud hármunké.

S meglehet, mire végéhez ér történe
tem, öu máskép tog ítélni.

— Kiváncsi vagyok rá.
Oszkár a szemközti pamlagon foglalt 

helyet s elmondá szerelme viszontagságait.
— Erzsi már gyermekkorától fogva 

nekem volt szánva. Ritkán jöttem haza 
Bécsből, hol tanulmányaimat folytattam, 
de valahányszor viszontláttam, — szivem
ben a szerelem egyre édesebbé és mélyebbé 
lett . . . Egy nap szomorú bir lepett meg. 
Könyves Gábort nagy csapás érte. Vagyo
nának nagy részét elveszté, a másik részét 
is nagy nehezen lehetett megmenteni. A 
segélyt Imre adta, aki személyesen vette 
át az ügyek rendezését s csakhamar ked
vező fordulat állt be. A távolban csak 
örülni tudtam e szerencsének; de a sze
rencse okozója sok álmatlan éjt szerzett 
nekem.

Megtudtam, bogy Erzsi lassankint felejt 
s a báz aj tagja iránt érdeklődik, ki el- 
tréfált vele 8 kierőszakolta a lány bizalmát.

Féltékenységtől gyötörve siettem haza. 
És itthon mit kellett hallanom? A szom
szédok nagy érdekkel újságolták, hogy 
Köuyvesék ugyancsak tisztelik Imrét s a 
lány szereti őt.

Csak egyszer beszélhettem négyszem
közt Erzsivel. Nem vontam felelősségre, 
mert megelőzött. Elmondta,, nekem, ne he- 
deritsek a pletykára. Ö szeret és örökké 
fog szeretni. A legboldogabb embernek 
tartottam magam . . . De vájjon joggal c? 
Hisz az apa 8 az anya is teljesen rnegbi- 
degültek irántam s ugyancsak furcsa arcz- 
czal fogaduának, ba miut kérő toppannék 
be . . . Kénytelen voltam elutazni. Mit 
játszani a tolakodó szerepét ott, bol el
vesztettem minden jogomat? Megvereked 
jeui Imrével s hozzak bajt az egész csa 
Iádra? Aztán nem felejt e el a távolban 
az a fiatal láuy? . . . Bele merültem a

kalandokba, játsztam az érzéketlent, ba 
zudtam szerelmet, mert már én akartam 
elfelejteni Erzsit.

Egy nap levelet kaptam Bécsbe, ő irt. 
Szerctetre méltón megpirongat távol mara
dásomért s telkemre köti, bogy minél előbb 
jöjjek haza. Kitérő feleletet adtam. De bát 
nem-e az ellenkező hatást okozza az ilyeu 
válasz ?

Jött a második levél is. Jöjjek, jöjjek 
és jöjjek! . . .  s mit felelhettem? Megint 
csak barátságosan ütöttem el a kérdést. A 
szivem majd megszakadt a fájdalomtól; 
de nem tehettem máskép . . .

A farsangon egy kellemetlen, esős havas 
délutánon vendégek érkeztek hozzám. Köny
ves Gáborné volt lányával. Beköszöntött 
a válságos óra. Az anya nyájasan meg 
pirongatott, hogy agy bálban sem volt 
szerencséjük találkozhatni velem s kisült, 
hogy az egész bécsi farsangolás Erzsi 
terve és müve volt. Megijedtem, arniut 
kissé halvány s most a várva várt öröm
mel sugárzó arczczal láttam. Ha levelei 
nem voltak elég erősek: ez arcznak már 
uem leszek képes ellenállani. A láuy csak 
hamar csupa élet, csupa őröm, csupa 
szerelem lesz ismét. Éreztem, hogy szeret, 
mélyen és szenvedéllyel. Én pedig harezot 
vívtam önmagámmal: mi lesz a vége e 
játékuak? Ha Könyvesné el is jött hozzám, 
nem azért jött, bogy Erzsit nekem adja! 
És mégis — óh milyen bájos a lány és 
menuyire ragaszkodik hozzám, az éu ver
gődő, habozó, gyava szivemhez.

Másnap amint hozzájuk megyek, ott 
találom Imrét. Eljött utáuuk Bécsbe. Oh, 
mint gyűlöltem, hogy újra láttam! . . . 
Es határoztam is rögtön, az első perezben!... 
Lementem velük haza Igniáudra, meglátom
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elég rámutatni az örvényre, mely nemcsak
egyes vallások között, de minden vallás 
félekezetei közt tátong. Azt a gylllölség 
természetes ellenszenvét minden polgár 
érzi mélyen, mely más vallásnak részéről 
elleue iránytű s nem csalódunk, ha azt 
mondjuk, hogy annak az ellenszenvnek 
természetellenes támasztója az iskola.

Volt alkalmunk figyelemmel kisérni 
a vallástani oktatási órákat. Volt alkal
munk tapasztalni, hogy a katbédrákról 
sohasem hangzott el ez a szó „türelem", 
volt alkalmunk hallani többször, hogy a 
fogékony lelkű ifjúság kebelébe miként 
ojtják be a vallási türelemnek az ellen
kezőjét.

Ez utóbbiak szánalmas kivételek vol
tak, de nem az előbbiek. A kik éveken 
át tanítják egy-egy vallás hitelveit, akik 
évtizedek ifjúságát tanították meg az Istent 
tisztelni, azok ajkáról sohasem hangzott 
el ez a mondás, hogy:

„Tiszteld a más vallását is !“
Innen van az, hogy éppen ebben a 

tekintetben élesül ki leginkább az ellentét. 
Láthatjuk saját szemeinkkel miudeunap, 
minden órában azt az ellentétet s éppen 
a szomorú tapasztalatok mutatják azt, hogy 
évtizedek kellenek hozzá, hogy józan tár
sadalmi politikával ez az ellentét meg
semmisüljön 8 a polgár simuljon a polgár
hoz, mint egy építmény kövei a másikhoz.

Az ellentétek eltüntetése legyen min
den polgárnak fő törekvése. A társadalom 
uj épületéhez hord egy-egy követ az a 
polgár, aki lerázva magáról az előítéletek 
porát és pókhálóját, a modern eszméket 
teljes erejükben megértik.

Lesznek emberek, akik rebelliseknek 
tartják ezeket az eszméket, de hát nem 
tartották-e rebelliseknek a franczia forra
dalom hőseit, nem mondják-e még ma is 
lazadasnak a ni szabadságbarezunkat, mely 
pedig a legtisztább, a legönzetlenebb harcz 
volt a sz ab a< Ságért.

A közép tor hamar el fog némulni, ha 
szemben tala ja  magát a jelennel és ennek 
fokozott követelményeivel. A jövő árnyai 
is iutenek megtérésre és bizony-bizony 
nagy változásokat fog látni társadalmi te
kintetben még ez a század is, meiyuek 
pedig már végét járjuk.

Levél a szerkesztőhöz.
Pécs, 188b. julius hó.

Tekintetes Szerkesztő Úr!
Városunk a köznevelés terén tagad- 

hatatlan érdemekkel bir, mivel iskolattgyünk 
szervezése a legszigorúbb bírálatot is ki
állja. Az egyes iskolák vezérlete — sze
rencsés választás folytán — oly szakkép 
zett igazgató-tanítókra bízatott, kik nemcsak 
pusztán hivatásuk teljesítését tartják szem 
előtt, de a nevelésügynek, a kor igényeinek 
megfelelő változtatásán és czélszerüsitésén 
is fáradoznak. Az alkalmazott tanítók és 
tanítónők működése szintén dicséretre méltó 
s tőlük telhetőleg mindent elkövetnek a 
tanügy előmozdítása körül.

Tanügyünk előmenetelét igazoljak a 
szép iskolaépületek tágas, szellős helyisé
gekkel s ezélszerü felszereléssel, melyek 
a város áldozatkészségéből emeltettek s 
nemcsak a tanügy felkarolását tüntetik fel, 
de városunkat is nagyban emelik.

Újabban ismételve, a közóhajnak meg- 
lelelöleg, a belvárosi leányiskola felállítása 
határoztatott el, mely uem csekély mérv 
ben veszi igénybe áldozatkészségünket, — 
de nem csekély mérvben tüuteti fel hala
dási hajlamnukat is. A tanítók és tanító 
nők dijazasa — a viszonyokat tekintve -  
nem valami fényes, de a tisztességes meg

élhetést biztosítja, ennél többet pedig a 
mai korban — nézetem szerint — senki 
sem kívánhat, aki pusztán fizetéséből tartja 
fenn magát. Nálunk tehát e tekintetben 
panasz nem lehet és nincs is. De van más 
tekintetben és pedig a tanítónők alkalma
zása körüli eljárásra nézve.

Tudomásom szerint a tanítónők érde
kében még nem történt felszólalás, midőn 
tehát a kezdeményezést megragadom, ki
jelentem egyúttal, hogy az általam közien 
dök a tiszta igazságon alapuló tények s 
ajánlom az alábbiakat az iskolaszék igen 
tisztelt tagjainak szives figyelmébe.

Az iskolaszék igen tisztelt tagjaiban 
— kevés kivétellel — nincs meg az ily 
fontos és bizalmi tiszthez megkivántató 
nézet-önállóság; uem merik szavukat fel
emelni ott, ahol kellene; nem, különösen 
a tanítónők választásánál s e tekintetben 
úgyszólván egészen lemondtak jogaikról s 
az üresedésben lévő állások betölsése e g y  
ember kénye-kedve szeriut tétetik függővé, 
ki aztán a kezében levő hatalmat egészen 
más irányban használja fel. így például 
a tanítónői állásra pályázók sorba szokták 
járni az iskolaszék tagjait, szavazataikat 
bi/.to:»itandók, de a legtöbb esetben bizony
talan válaszszal bocsáltatnak el, mert az az 
e g y  még nem adta ki a jelszót s utasít 
ják ahhoz az egyhez, akitől minden függ; 
igen, de ez egynek a nők s különösen a 
csinosabb nők iránti rendkUüli vonzalma 
köztudomású lévén, a pályázni szándékozók 
jó része felhagy szándékával s nem megy 
oda; aki pedig dobogó szívvel, félve, mintha 
oroszlán-ketreczbe lépne, mégis megkísérli 
s bekopogtat hozzá — p i r u l v a  jön ounan 
ki. így aztán a tehetségesebbek közül sok 
inkább lemond terveiről, mintsem hogy 
még egyszer kényteleniltessék pirulni, 
ebből aztán az következhetik, hogy egy 
gyakorlatlan zsenge csemete kerülhet az 
iskolába, kinek előbb magának is tanulnia 
kellene, nemhogy tanítani tudna. Ez mind
azonáltal nem zárja ki annak lehetőségét, 
hogy idővel jeles tanítónő váljék belőle.

A másik — mely iskolaügyüuk köz
ponti igazgatásának czélszerütlenségét bi
zonyítja — az, hogy a tanítónőknek — 
szintén ama e g y  önkénye folytán — nem 
engedtetik meg a férjhezmenetel.

A tisztelt iskolaszék — noha e tekin 
tetben határozatot nem hozott — hallgatva 
szankczionálja ama egynek ez önkényll 
eljárását s a természet törvényeivel ellen
kező eme határozatát. Mert ha a t. iskola 
szék azt akarja, hogy a tanítónők szent 
életűek legyenek, akkor ne alkalmazzák 
oda a polgári rendből való nőket, hauera 
tegyen oda szerzetbelieket, vagy zárda 
szüzekkel kezeltesse a leáuyosztályokat, 
mivel a polgári rendből való nőknek a 
férjbe'zmeuést eltiltani auuyi lenne, mint a 
természet működését más, egészen ellen
kező irányba terelni akarni.

Azt mondják, azért ellenzi ama e g y  
a tanítónők férjhez menetélét, mivel a nő, j 
ha családdal bír, nem felelhet meg úgy 
kötelmeinek, mint igy. — Ez téves állítás! 
Tessék Budapest tanintézeteit megtekinteni, 
hol a tanítónők legtöbbje férjes nő, — a 
tanítás, illetve s tanügyi előmenetel leg
kitűnőbb az országban Vagy pedig mint 
némelyek mondják, azért ellenzi, mert a 
tanítónő esetleges lebetegedése alkalmával 
felesleges helyettesítési költségek okoz- 
tatnak az iskola alapnak. Helyes ! Mondja 
ki tehát az iskolaszék, hogy ily esetbeu 
helyettest nem állít, hanem azt az illető 
maga tartozik teljesíteni. 8 biztosan öröm
mel üdvözli valameuuyi tanítónő az ily ér
telmű határozatot.

E tekintetben vagyuuk tehát hátra.

Itt kelleoo pótolni a hiányokat és az ócska 
elavult előítéletek helyett klivetni a sza
badat), felvilágosultabb eszméket és a kor 
kívánalmainak megfelelő központi igazga 
tást léptetni életbe, melynek egyik föltétele: 
hogy az iskolaszék élén egy humánus 
gondolkozásu és tllggetlen városi polgár 
álljon.

Családapa.*

Pécsi kiállítás.
A kiállítási végrehajtó bizottság név

sorában több hiba fordult elő, melyeket 
ezennel következőleg igazítunk ki. A ve
gyészeti csoportban Schapringer Gusztáv 
helyett Schapringer Ignácz olvasandó. Oroszi 
Sándor neve tévesen került az erdészeti 
csoport bíráló bizottsága tagjainak névso
rába; az csak az élelmezési csoportba van 
felvéve. A következő urak nevei tévedés
ből maradtak ki: Kertészet s szőlőszetnél: 
Schiebinger Ferencz, Hlatky E de; erdé
szetnél: Tibay N.; bányászatnál: Littke 
Ferencz, Glanczer Gyula, Kleidorfer Fe
rencz; vegyészeinél: dr. br. Schcnk Ernő; 
vas- és fémiparnál: Kopp Tivadar, Dobro- 
zsenszky Mátyás; építési iparnál: Zeis 
József; bor- és szeszes italoknál: Szemányi 
és Jilly Alajos.

*
Koffer Károly jónevü művész karmes

terünk a kiállítás alkalmára egy „Kiállítási 
keringet" irt, melyet a kiállítás elnöke, 
Nádosy Kálmán úr kedves leáuyának, Ida 
kisasszonynak dedicált. Gondoskodva 
van, hogy a kiállítás tartama alatt katona- 
zene is működjék; czredüuk zenekara az 
ezreddel együtt a hadgyakorlatokon van j 
Budapesten és csak aug. hó vége felé jönne 
meg; a kiállítási bizottság azouban meg
kereste a IV. hadtest parancsnokságát, ha 
megengedné, hogy a zenekar legalább már 
aug. hó második felének elojéu Pécsre jö 
hessen, a mikor a fögyakorlatoknak vége 
van. Kilátás van, hogy az ezred zenekara 
valószínűleg már aug. hó 19-én vagy 20-án 
Pécsett lesz. Addig pedig egy uj zenekar 
fogja a zenekedvelők ebbeli igényeit ki
elégíteni.

*

A kiállítás megnyitása alkalmára a 
r.eghivók nagy számban bocsáttatnak ki 
legközelebb. A meghívott hivatalos való- 
sziuüleg magyar díszruhában fog az ünne
pélyen résztvenoi.

♦

A kiállítási jegyek tekintetében követ
kezőket jelezhetjük: a mint a kiállítási fal
ragaszokon is látható a belépti dij hétköz
napokon 40 kr., vasár- s ünnepnapokon 
30 kr. Az esteli belépti dij 20 kr., ily 
jegyek már esti 6 órától kezdve válthatók.
A kiállítás 2 részre lévén osztva, alsó s 
felső kiállításra; a ki alul vált jegyet, az 
két couponból álló jegyet fog kapui, mely- 
lyel aztán tetszés szeriuti sorrendben néz
heti meg a két kiállítási részt. Kivételt 
képez a képzőművészeti-társaság kiállítása, 
hol külön 20 kr. belépti dij fizetendő. Bér
leti jegyek is lesznek kiadva és pedig ki
állítók kapuak 3 írtért, uem kiállítók pedig

• Ön »zt irj» jelen őzikéhez csatolt levelében, 
hogy a mondottak igazságát e s k ü v e l  bizonyíthatja. 
Mi elhiss/.ük, de ha el sem is binuéuk, annyi pa
naszt hallottunk már, hogy csakugyan nem tudnánk 
jobbat ajánlani a polgármesternek, minthogy : k ö- 
sz  ön jö n  l e  az iskolaszék elnökségéről. Legyen ő 
polgármester s mint ilyen ellenőre az iskolaszék
nek ; de ne egyszemélyben polgármester és iskola
szék. Ha az iskolaszék tagjaiban nincs annyi ön
állóság és fitggetlejiség, hogy belátnák ezt, le
gyen a polgármesterben s ne szavaztasson magá
nak bizalmat uszályhordozó mamelukjaival, hanem 
hozza meg az áldozatot a város tanügyének 
érdekében.

A szerkesztő.

4 frtért. Ezen bérleti jegyek érvényesek 
ügy nappal, mint estve, s a képzőművészeti 
társulat kiállítását kivéve, a kiállítás összes 
helyiségeiben és az időleges kiállításokra 
nézve is; ez utóbbiakra nézve a rendes 
jegyek is érvényesek. Családjegyek nem 
adatnak ki. Kedvezmény csak katonáknak 
nyujtatik és pedig őrmestertől lefelé a 
rendes dij felét fizetik.

»
A kiállítás megnyitási napján tervbe 

van véve egy nagy bankettnek a reudezése, 
mely igen impozánsnak Ígérkezik. Aláírások 
gyűjtése legközelebb fog megtörténni.

*

Minthogy igen sokan vannak, kik tár 
gyaikat még nem küldütték meg s mint
hogy a munka, a megnyitást megelőző na
pokra előreláthatólag nagyon össze fog 
torlódni, igen ajáuljuk, hogy a kiállítók 
tárgyaikat legalább a megnyitás előtt 10 
uappal küldjék be, hogy azok még kedvező 
helyet nyerhessenek.

*
Miuthogy több helyen tervbe van véve, 

hogy a pécsi kiállítás meglátogatása czél- 
jából tömeges kirándulást rendezuek, a 
uagy tömegben érkező vendégek kellő el 
látása azonban előre történő jelzés nélkül 
aligha történhetik meg fogyatkozások nél
kül, az illető kirándulást rendezők uagyon 
jól tennék, ha ezt előre jelezik s ifj. Scholz 
Gyula kiállítási vendéglőssel magukat érint
kezésbe teszik.

K ü l ö n f é l é k .
— jubileum. Dr. Pasitzky Ede nyug. 

városi tiszti főorvos, ki ez idő szerint üdülés 
végett Karlsbadban tartózkodik, f. bó 25-cn 
érte el orvosi működésének 50-ik évét. Az 
agg tudós és nemes azivü emberbarát ér
demeit méltatva, dr. Koüarits Károly városi 
tiszti főorvos kezdeményezésére a távollevőt 
a következő elismerő irattal tisztelték meg 
helybeli kollegái és az itteni oki., gyógyszeré
szek. „Mélyen tisztelt Kartárs Úr ! Folyó bó 
24-én orvosi működésének 50 ik évét lesz sze
rencsés betölteni. Félszázados működés zár
pontja méltó jubiláns ünnep és öröm tárgya, 
mert hisz bárkire is vaíóbau lélekemelő 
ily bosszú időszakon át terjedő közmükö- 
(lésre visszatekinthetni, de különösen ma
gasztos annak, a ki a társadalmi élet alap 
ját képező felebaráti szeretet gyakorlásának 
legszebb, legnehezebb, mert önföláldo/.ást 
kívánó terén, az orvosi működés körében 
hivatásszerű — mondhatni bámulatos szel
lemi tehetségeit — szívj ósággal s lelkesült* 
séggel egyensúlyban tartva, küzdött, fára 
dozott a jóért, segíteni törekedett lanka
datlanul embertársai báján miudig, 8 ott, 
a hol a lehetőség határa erre gátat vetett, 
enyhített s mindenkor szüuteleuül észlelt, 
kutatott, csakis azért, hogy a tapasztalat 
fegyvereivel a természet titkait mások ja 
vára föltárja! Mi sem természetesebb tehát, 
mint az, bogv ily férfiú félszázados műkö
désének hosszú tere, a hálaérzet bői s köz- 
becsülésböl származott virányt képez, a 
melyre nemcsak Ön, mélyen tisztelt Kartárs 
úr tekinthet azon megelégedettséggel, a 
melyet hivatásszerű férfiaknak a kötelessé
gérzet és hivatás lelkes betöltésének ön
tudata nyújthat csak, hanem örömmel tekint 
arra barataiu és ismerősein kívül minden 
nemes azivü polgára is e városnak, mert 
hisz alig van család, a hova áldásos mű
ködésének határa ki ne terjedt volna, 8 
már maga a város közegészségügyének 
nehéz viszonyok között való erélyes s tett- 
buzgó vezetése is, hervadhatlan érdemét 
képezi. Ép ezért mi, mint a hivatásszerű s 
áldozatkész működés érdemleges mcgitélé-

nem vivom-c ki a láuyt az apai zsarnok
ság é^ a vőlegénye daczáraV Volt annyi 
előrelátásom, hogy csak akkor meutem el 
látogatóba Könyvesékhez, amikor e két 
ellenlelem nem volt otthon. Imre azonban 
gyanakodott s bár kerültem az összeütkö 
zést: uem lehetett elkerülni.

Szokásom eleuére egy vasárnap dél
után felmentem a kaszinóba. Ott volt a 
vetélytáre is. Azonnal megláttam, hogy va
lami forr benne és távozni akartam.

— Ah, te mégy, kedvesem?— kérdé 
gúnyosan.

— Amint látod!
— Szabad kérdenem hová?. . .  Erzsi 

otthon van. Bolondnak nevezlek, ha ezt a 
jó alkalmat fel nem haszuálod. Hát nézz 
rám, rem vagyok-e most itt? Könyves 
sincs most otthon. Siess kedvesem, ez a 
legkedvezőbb óra. De ne soká késsél, mert 
éu nem soká maradok, már pedig azt ne 
igen óhajtsd, hogy ott találjalak. Mi?

Több nem kellett. Másnap megvívtunk. 
Sebesült karral hagytam ott a küzdtért.

Imre pedig másnap hivatalosan meg
kérte a leányt — s a szülök vejükuek fo
gadták.

Mennyi küzdelembe került ez! Meunyi 
köny halt, amig a vasakarata apa s az 
ingadozó anya rábeszélte s fenyegetés által 
kényszeritették, hogy a leány igent mond
jon. Ez alatt a sebláz szagatta kezemet, 
lelkem pedig megtört ama gondolatra, hogy 
ez még nem a legnagyobb kin. Hisz a vő
legény sürgette az esküvőt és sürgeti most 
is, készül rá, amig én és Erzsi titkon ta
lálkozunk ott a liget végén és örök húsé 
get esküszünk naponta egymásnak. Csak 
bennem bízik, tőlem várja a szabadságot 
és én nem is hagyom cserbe. De elhagy- 
batnám-e öt, aki rég megunta és meggyU- 
lölte azt, akinek el van jegyezve és ki-

olt hatat lan lánggal szereti azt, akit atyja 
uem fogad házába.

lm itt időzöm e helyen anélkül, hogy 
tudnám mit tegyek ? Csak azt tudom, hogy 
Erzsikének az enyémnek kell leunio! Ez 
oly bizonyos, amint hogy én vagy ön vagy 
a vőlegény szere j ük ö t !

Mert hát hárman szeretjük. Hahaha! 
Öu is föllép a küzdtérre, mint Bpeströl 
frissen érkező udvarló. Beleszeret a lányba 
anélkül, hogy tudná mily viszonyok közt 
él? Mi lesz fellépésének vége? Bele ment 
hínárba — és most mint vetélytársak álluuk 
szemközt. Mit tegyünk hát?

Oszkár felkelt, végig ment a szobán. 
III.

A vendég aki felelősségre vonni jött, 
szótlanul ült. Némán hallgatta végig Oszkárt 
s most szégyenkezett. Ob mert Aladár nem 
hiába idealista hírében áll. Barátai gúny- 
nyal mondják, hogy az önzetlenség, melyet 
a század száműzött, az ö nagy mély szívé 
ben keresett és talált menedéket. Meg is 
hatotta a bázinr nyugodt, szép lelke. Hisz 
niindeu szóban nemességet, higgadságot 
áruitól. Lehetséges volua e, kogy foglyává 
ne legyen e ritka igazszivüséguek ? Küz 
deni akart e nemes vetélytárs elleu, jog 
talaunl nevetséges módon! Elégtételt kö 
vetelni jött oly emberhez, aki Erzsiért 
szenvedett s aki lemondott róla, csnpáu 
azért, mert boldogságát akarta. Aztán 
szembeszáll érte ellenfelével s most sem 
fél senkitől. Verekedhetett-e vele Aladár, 
ő az elbizakodott fővárosi lovag, aki vak
ságban udvarol féltékenykedik és számon 
kér ?

Amig töpreukedett, Oszkár az ablak 
nál állt s kitekintett. Most hozzá lépett s 
nyugodtan szólt.

— Uram, elbeszéltem önnek ami szi 
vemben feküdt. Meglehet, hogy ez inkább

eszélyes, mint hősies eljárás, mert hát a 
kard és pisztoly mindig ékesebben szól, 
mint a nyelv; de a becsület úgy kívánta, 
hogy előbb felvilágosítsam önt Erzsi hely
zete felől.

— Az éu feleletem csak két szó lehet 
— monda megindultál! Aladár — lemon
dok az ön imádottjáról!

Oszkár meglepetve nézett Aladár sze
mébe. Ez pedig folytatá:

— Legyünk barátok s törekedjünk 
együttesen arra, hogy boldoggá tegyük öt. 
Egyedüli vigaszom az életbeu az lesz, hogy 
Imre, a gyűlölt ember, ne kapja meg.

— Nemes szív  szava ez, — mondá 
Oszkár — köszönöm ! Nem az én, de az 
imádott leány nevében.

— És most kössünk véd- és dacz- 
szövetséget. Tudd meg, hogy Imre minden 
nek a nyomára jött. Megkell előznöd őt. 
De bízd rám, én megszerzem számodra 
Erzsit. Meg én.

És nem telt bele bárom nap, hogy 
Aladár, a megeugesztelf vetélytárs, meg
szöktette ideálját Oszkár számára, a kitől 
fegyverrel akarta elragadni; ráadásul pedig 
meg is verekedett Imrével, a kitől oly 
érdekes vágást kapott a homlokára, mely
nek seb-forradását ma is büszkén viseli.

A p r ó s á g o k  a  k e z t y ü  r e g é n y é b ő l .
A mai napig sem tadjuk, mikor talál

ták föl a keztyüt; azt sem tudjak, hogy 
egyháziak vagy világiak találmánya e. Any- 
uyi azonban kétségtelen, hogy már 1184- 
ben használtak a papok a templomi szer
tartáshoz keztyüt, nem említve azt, hogy 
már a zsidó farizeusok is használtak a 
frigyszekrényuél, mely villám apparátus 
volt, valami kézburkot.

A keztyü története a  mily homályos 
az elejéu, éppen olyan érdekes a közép
korban.

I. F á i  orosz czár kedvesének, Gagaiiu 
herczuguönck azzal kedveskedett egy al
kalommal, hogy a Mibály-palota azon ter
mét, melyben a bérczegnőt fogadta, rózsa
levelekkel biutette be, mert megtudta, bogy 
a berczegnö kezein rózsaszínű keztyük 
lesznek.

A középkorban a legmegtisztelöbb 
ajándék a keztyü volt, mig ,aiczba dobva 
a legnagyobb sértés jele. Úgy adva, szá 
mos boldog szerelem póstája, igy dobva 
temérdek gyász és vérontás liiruöke.

A keztyü végre oly nagy tért foglalt 
el a társadalomban, hogy uemcsak az 
udvariasság és lovagiasság jele, hanem a 
boszu eszköze is le tt: számos esetbeu 
használták föl mérgezésekre. Franczia- 
országban először Medici Kataliu elégítette 
ki boszuját a mérgezett keztyükkel s még 
St. Simon idejében is uem egyszer szere
peltek, legalább emlékiratban, valami 
Hauterine úrról azt mondja, hogy keztyü- 
vei küldték a másvilágra.

Graimnont irataibau is találuuk szá
mos érdekes apróságot a keztyü történe
téből. A többi között azt állítja, hogy egy 
előkelő angol nő keztyüt küldött egyik 
vetélytársának „egyik titkos tisztelője" 
nevében, a ki ugyanolyan keztyüket Ígért 
viselni egy udvari bálon. Ugyanekkor 
hasonló keztyüket küldött egy másik titkos 
szépséguck is ugyanazou „titkos tisztelő" 
nevében, úgy, bogy az illető gavalérhoz 
egyszerre két urhölgy rohaut a bál alkal
mával, a kik aztáu a titkos imádóért olyan 
botrányt csaptak a parketton, hogy Lon
donban egy álló hétig egyébről seiu be
szélték.

Bére legilletékesebb kartársak, sokszorosan 
és kedvesen kötelezve érezzük magunkat az 
említett szép nap alkalmát forró köszöne- 
lünk, bálás tiszteletünk, s őszinte ragasz
kodásunk nyilvánítására, mert hisz mélyeu 
tisztelt Kartárs úr, miut uemcsak itt, de 
messze földön elismert szaktekintély, tudó 
Hiányának tárházát nem rejté el soha önzőén 
előlünk sem, hanem készségesen segített, 
útmutatást adott nekünk is, a hol lelkiis
meretűnk annak igénybevételére kötelezett. 
De a köszönet é» szeretet érzelmeinek eme 
nyilvánításával meg nem elégszünk, hanem 
sietünk a távolban is a mélyen tisztelt Kar
társ urat azon őszinte óhajunkkal megör
vendeztetni, hogy jutalmazza meg az ég 
gyermeke és unokái legteljesebb boldogsá 
gával s engedje meg azt, hogy a fürdőben 
teljes üdülést találva, a teljes erő s egész
séggel jöjjön vissza családja és kartársai 
körébe, s itt az élet lehető legkésőbb 
koráig legyen vezérfáklyánk, s működhessék 
eként a leghatékonyabban a közjóra! Ma- 
guukat kollegiális szerotetébe ajánlva, ma- 
radtnuk a mélyeu tisztelt Kartárs úrnak 
Pécsett, 1888. julius bó 20-án alázatos 
szolgái: dr. Visy István, dr. Hölbliog Miksa, 
dr. Koüarits Károly, dr. Meudl Lajos, dr. 
Trixler Rudolf, dr. Erreth Lajos, dr. Schwarcz 
Frigyes, dr. Goldberger Ignácz, dr. Czirer 
Elek, dr. Lffiwy Lipót, dr. Pauuz Lipót, dr. 
Jóban Béla, dr. Pick Ignácz, dr. Ludvig 
Ferencz, dr. Koruis Benő, dr. Laewy Ignácz, 
dr. Tolnai Vilmos, dr Kaufer Mór, Pataky 
Lucidus, Scbulbof Adolf, Tóth Ignácz, Sipőcz 
István gyógyszerész, Görey Gáspár gyógy 
szerész, Göbcl Kálmán gyógyszerész, ilj 
Erreth János gyógyszerész." — Magunk 
részéről csak annyit teszünk hozzá, hogy : 
az  I s t e n  s o k á i g  é l t e s s e  a d e r é k  
f é r f i ú t !

— A pécsi ipartestület elüljárósága
lelközclebbi rendes ülését f. évi augusztus 
hó 1-én este 1 órakor a testület hivatalos 
helyiségében tartja meg.

— Hymen. Seléuyi Antal kedden es
küdött örökbűséget Contrasthy Luiza kis
asszonynak az apáczák templomában. Az 
esküvőt Horváth Ferencz nyugalmazott pap
növeldéi uradalmi számtartó házában ke
délyes lakoma követte, melyen körülbelül 
30-au vettek részt. Az ifjú pár; felköszöntötte 
Fáy Sándor honvéd élelmezési főhadnagy; 
az örömszülékre és Fáy Sándor násznagyra 
és kedves nejére lapunk szerkesztője emelt 
poharat — Boldogság koszoruzza a úatal 
pár é le té t!

— Művészet a székesegyházban. Buzgó 
szorgalommal munkálkodnak a művészek 
a székesegyház műkincseinek készítésén. 
A főoltár fölötti kép teljesen be van fejezve. 
Máriát, miut Magyarország patrouáját ábrá
zolja trónján ülve; mellette szt. Péter és 
szt. István állanak, egy angyal pedig az 
ország koronáját ajánlja föl neki. A hazai 
momentumokra egyáltalában észrevehető 
súly vau fektetve nemcsak a főoltár képén, 
hanem a sanktuarium négy uagy oszlopáu 
is, melyeken László, Imre, Érzsébet és 
Margit magyar szentek képei kezdenek 
eletet nyerni Audré ecsetje alatt. A szt. 
Mór kápolnában, melyet Székely test, szin
tén erőteljes kifejezésre jut a magyar 
egyház története. Az idegen művészek mel
lett a két magyar művész, Lotz és Székely 
— előbbi a Corpos Cristi , utóbbi a Mór
kápolnában dolgozik. Miudkét kápolna a 
korai renaissance motívumaival lesz éléu 
kitve. A két kápolna festése egyenkint 
10— 10,000 fr.ba került. A magyar művé
szek e nyár toiyamán befejezik munkáju
kat, mig a többiek 1889. augusztus haváig 
dolgoznak, amikor a monumentális egyha
zat fölszentelik. Ez is esak sietség mellett 
lehetséges, most azoubau a munkaiatokat 
maga Duláuszky Nándor püspök sietteti. 
Ez idő szerint javában festenek mindenütt 
és turaguak a templom küldiszein is. Z.al« 
György a sírboltba való lejárás két antik 
szegélyzetét faragta a temlombau falait 
XII. századbeli domboruiüvek után, azok 
kiegészítésével, oly sikerrel, hogy a Pécsett 
dolgozó idegeu művészek megcsudáltak.

— Svéd gyógy gimnasztika Pécsett. A 
svéd gyógy gimnasztika különböző izom- 
erö8itő szerekből van összetéve, melyek 
mindegyike az abnormális testnek más 
más izomhálózatát van hivatva a kellő 
másságé alkalmazása mellett a teremtés 
által adott helyére visszaterelni s ott meg
erősíteni. Az eredmény oly eklatáns, hogy 
az az orvosi gyakorlatban e gyógymódnak 
ezélszerü alkalmazását s kitűnő voltát 
senki el nem vitathatja. Idült bántalmak, 
minők kössvény, izomernyedés, vérkerio- 
gési zavarok, ideggyengeség, a végtagok, 
vérszegénység, gerinczbántalmak, gerincz- 
clterdülé8, sápkór és csontbajok oly sike
resen gyógykezeltettek már e másságé- és 
svéd gyógy-ginmasztika használata által, 
hogy külföldön és hazánk fővárosában 
iutézetek alakultak, hol csakis ezen gyógy
módot alkalmazzák a betegeknél sikeresen. 
Mi vidékiek, kik beteg test dolgában 
sziutéu nem állunk hátrább a küllőidnél s 
a fővárosnál, sőt mivel a szükséges ellen- 
óvó szereiuk hiányzanak, még szebb pél
dányait is tudjuk fölmutatni a testromok
nak miut egyuémely töváros: eddig nél
külözni voltunk kénytelenek a svéd gyógy* 
gimnasztikát még akkor is, mikor az 
orvosok azt határozottan, mint egyedül 
üdvözítő gyógymódot ajáulták is, avagy 
kénytelenek voltunk a fővárosban drágán 
megfizetui e kúra igénybevételét. E hiányon 
már segítve van. Dr. Kaufer Mór városunk
nak egyik kitünően képzett fiatal gyakorló 
orvosa a napokban állította föl lakásán *
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svéd gyógy-gimnasztikát, molyét nekünk 
is alkalmunk volt megtekinteni s annak 
az első használatai s jelentkező nagyszerű 
hatásáról meggyőződni. Dr. Kaufer svéd I 
gyógygimnasztikáját Magvassy Pál fő
városi svéd gyógy-gimnasztika- és másságé- 
intézet tnlajdonos állította föl, ki a leg
híresebb szakembernél, dr. Metzger amster 
dami tanúi jál sajátította el a másságét s 
a svéd gyógy-gimnastikát pedig Stockholm 
bau tanulmányozta s e téren már 18 éve 
működik, mely idő alatt igen szép ered
ményeket ért el. A gimnasztika-berendezés, 
mely csak bárom négyszög ölnyi teret 
foglal el, az érdeklődő közönség által 
megtekinthető dr. Kanfer Mór lakásán. 
(Széchenyi-tér 12. sz.), ki e gyógymóddal 
bizonyára nagy hatást fog elérni. Már is 
sok azok száma, kik e kúra segélyével 
magukat gyógykezeltetni szándékoznak. 
Ezeket Írja a „P. H.“

- -  Színészet a kiállításra. Borsodi 
a mohácsi színtársulat igazgatója a héten 
Táiosuukbau járt azzal a szándékkal, hogy 
a kiállítás tartamúra előadási engedélyt 
nyerjen. Borsodinak 45 tagból álló meg
lehetősen jól szervezett színtársulata van, 
repertoireja a legújabb darabokból vau 
összeállítva s iniudazouáltal nem jöhet 
Pécsre játszani, mert uiucs alkalmas hely. 
Kétségkívül jól esett volna Borsodiuak, 
ha a keserves uyári idényben biztos helyre 
jöhetett volna, uiiut aminö Pécs lett volna 
a kiállítás alatt; de meg a jó vidékiek is 
szórakoztak volna egy-egy jó  kis előadá
son, de hát — uiucs hely. Ha hely lett 
volna, Somogyi sem ment volna Füredre. 
Borsodi azouhau erősen hitte, hogy a 
Schoitz újonnan épitett nagytermében tart
hat előadásokat s c végből he is adta 
kérvéuyét a tanácshoz, ez azonban azzal 
az indokolással, hogy 45 tagú társulat 
előadásaira szűk és alkalmatlan a hely, 
továbbá tűzveszélyes és bozzáíérhetetleu ; 
elutasította Borsodit kérelmével. Eszerint 
mégsem lesz színészet a kiállítás alatt.

—  R ecitator. A „Hattyú" uagy termé
ben ma este 8 és */„ órakor Biagosch 
György uéuict nyelven recitálni lóg. Műsor:
1. Shakespeare: „Juiius Caesar" — lóriim 
jelenet. 2. Heioé-bŐl s Lenan-ból. 3. Körner 
„Zriuyi" jéuek V. tol vonásából. 4. Petőfi 
,KisbéresM-e és „Orült“-je. 5. Goethe 
„Faust"-jából. 6. Baumbarth: „Tempóra 
uiiitantur"-ja. — Sajnáljuk szegény uéine- 
tét, hogy ebben a forró időben kinozza 
magát a recitálással, de hát ösziutén szólva 
ueui lévéu barátjai a recitálásnak, kivált, 
ha n é me t ,  nem ajánlhatjuk. Különbeu azt 
hisszük, ha ajánlanunk se igcu leuue kő 
zönsége, mert ebben a bőségben örül az 
ember, ha bnselhet, nemhogy a „H attyú 
ban átszenvedje a gőzfürdő izzasztó melegét.

— Halál a vízben A Madarász-féle 
uszodában szerdán valami Bősze Józset 
czipész lelte halálát. Az esetről a követ
kező tudósítást kaptak: Bősze Józset a 
nagy uszodát az egyik lépcsőtől a másikig 
mintegy kétszer-háromszor átúszta, majd a 
fenekére ereszkedett le s nem is jött fel 
a m.tga erejéből. A lépcsőn többen ültek, 
midőn u fiatal czipészsegéd leereszkedett 
s feltűnt nekik, hogy szokatlanul sokáig 
maradt len Figyelmeztették az úszómestert, 
ki azonnal a vízbe vetette magát s a czi- 
pészsegédet — holtan húzta fel. Az első 
pil anatban azt h'iték, hogy görcsöt kapott 
s úgy fulladt uieg a vízben ; orvosilag azon 
bau azt konstatálták, hogy szélhüdés érte 
s már kalva volt, midöu alámcrüit.

— Kedvezmény a pécsi kiállításra. A 
f. évi augusztus hó 11-töl szeptember hó
9-ig terjedő időben Pécsett rendezendő 
általáuos mii-, ipar , termény és állalkiál- 
litas alkalmából a Bndapcst-szeniélypálya
udvarról, továbbá a budapest-pécsi vasút 
tövonal állomásairól Uj-Dombóvár, Sásd, 
Abaliget, Bükkösd. Szt.-Löriucz és Üszögh 
kivételével és a mohács pécsi vasút állo
másairól Bánya és .Szabolcs kivételével II. 
és III. osztályú menet térti-jegyek fognak 
hetenként kétszer kiadatni Pécsre 33'/j#/o 
mérsékléssel. A jegykiadás a következő 
napokon történetid és pedig: augusztus hó
10., 14., 18., 22., 25. és szeptember hó
1., 5. és 8. napjain a Pécs felé közlekedő 
valamennyi személyszállító vonathoz. A 
Bndapest-személypályaudvarról és a buda
pest-pécsi vasút állomásairól kiadaudó je
gyek 4 napi és a mohács-pécsi vasút állo
másairól kiadandó jegyek pedig 3 napi 
érvénynyel bírnak. Jegyeukiut 25 klg. 
podgyász szabadsuly engedélyeztetik. Gyér 
mekek külön kedvezményben nem ré 
szesülnek.

— Az orsz. m leír. zene- és színmű
vészeti akadémia szinészeti osztályba lépui 
szándékozókat újból figyelmezteti az igaz
gatóság. hogy a beiratások szeptember 6. 
napján kezdődnek s három napon át d. a. 
3-tól 5 ig tartatunk az iutézet helyiségében 
(kerepesi ut, nemz sziubáz bérhaza III. em.) 
Azokat, akik az operai osztályokba óhajta
nak lépui külüuösen is figyelmeztetjük, hogy 
anagyméltóságu minisztérium az operai osz
tályok tandiját a következő évtől 70 frtra 
emelte fel, s az eddig két évig tartó operai 
tanfolyamot az 1888/9-iki tanévtől kezdve 
három évre terjesztette ki. Ezen rendelet 
a jelenleg első évet végzett operai növen
dékekre is kötelező. Az operai osztályok 
évzáró színpadi vizsgálatain azonban ezután 
csak a második és harmadik oparai osz
tályok növendékei lesznek felléptethetök, 
mig az első évesek csnpáu házi vizsgála
ton, az intézet színpadán fogják képessé
güket bemutatui. Ez alól csak oly uöveu- 
dék számára tehet az igazgatóság kivételt, 
kit az igazgatóság és tanári kar együttes
sen, mint különös szorgalmút és tehetségűt 
nyilvános felléptetésre érdemesnek tart. A 
felvételi összes feltételek annak idéjéu 
egész terjedelmükben is hozzáfognak tétetni,

addig is az érdeklődőknek az intézet tit
kára, levélbeni megkeresésre, szívesen 
szolgál felvilágosítással s megküldi az in
tézet alapszabályait, uemkülünbeu a ue 
hány nap maivá sajtó alól kikerülendő 
évkönyvet, melyek expediálására szükséges 
levélbélyeg a megkereső levélhez mellék
lendő.

— Tartalékos tisztek tényleges szol
gálata. Katonai körökből azt jelentik, hogy 
a hadügyminiszter a tartalékos tisztek 
aktivitálása utján akarja a különféle csa
patoknál megüresedő tiszti állásokat be
tölteni. Ez iutézkedés alapján a tartalékos 
tiszták, bármely fegyvernemhez tartozzanak, 
sokkal könnyebben léphetnek tényleges 
szolgálatba, mint eddig. Az ezrddparancs- 
nokok és a kiegészítési kerületek parancs 
nokai már megkapták a reudeletet, hogy 
intézzenek felszólítást a tartalékos tisztek
hez Az aktiválás föltételekhez vau kötve.
Az illetőknek elméleti pótvizsgálatot kell 
teuniök ; a vizsgalati auyag a kadét iskola 
tananyagának felel meg. Továbbá hat havi 
próba-gyakorlatnak kell magukat alávet- 
niök : e hat hónapra azonban csak bizo- 
nyos körülmények közt számíthatnak kincs
tári felszerelésre és ellátásra. A tartalékos 
tiszt csak akkor juthat a téuylcges tisztek 
raugsorozatába, ha már megkapta a tiszti 
raugot a legfiatalabb kadét, a ki korábban 
kapta uicg azt a raugot, mint a tartalékos 
tiszt a hadnagyit. Nős tartalékos tisztek 
csak az előirt házassági kauezió kimutatása 
mell.tt léphetnek tényleges szolgálatba.

— A gabonaüzlet helyzete. A lanyha 
irányzat még mindig tart, sőt a jelen hét 
kezdetén még fokozódott, mert az erős hi
deg idő, úgy látszik, teljesen elniult s he
lyet adott az aratásra rendkívül kedvező 
meleg, derűs időjárásunk, úgy, hogy uiucs 
alapja aunak a félelemuck, hogy az uj 
búzában kár esik. Azelőtt megtörtént, 
hogy az ó-buza ára az újhoz képest az 
aratás és behordás késedelmessége miatt 
kissé nagyobb volt, de az idén piacznukon 
rendkívül nagy készlet vau beraktározva. 
Ebből következtethető, hogy az idén ke
vesebb hazai vevője lesz a búzának, mint 
más évek hasonló időszakában — A vi
déki piaczokon az aratási munkálatok 
miatt alig vau üzlet, és ez is szabálytalan 
árak mellett. — A világpiacz búzára uózve 
szilárd irányú, de e szilárdságnak aligha 
lesz nagyobb áremelkedés a következése. 
New-Yorkból a hét elején emelkedő ára
kat jelentettek. Azután változás állt be 
az eladók hátráuyára és 12-én az árak 
olcsóbbak lettek. Angliában egész héten 
át szilárd volt az irány s az árak javultak. 
Francziaországbau az árak szintén emel 
kedtek és Belgiumból s Hollandiából is 
magasabb árak híre érkezik, inig Német
ország és Svájcz alig változott árak mel
lett szilárd iráuyt követnek.

— A czukorral való kereskedés foly 
tatását — a pénzügyminiszter rendeletéhez 
képest — az uj ezukoradótörvéuy követ
keztében tudvalevőleg julius 15 ig be kel
lett jeleuteui az illetékes hatóságoknál. 
Hir szerint azoubau bejelentések csak kor
látolt szambán történtek, s különüscu fű
szer és vegyesárukereskedök közül ma
radtak el sokan. — Nem leven feltételez 
hető, hogy a bejelentés elmaradása 
mindaimyiuknál egyszersmind a czukorral 
való kereskedés, vagy a ezukor ipari tel 
dolgozásának beszüntetését jelenti, csak 
azt képzelhetni, hogy a rendeletről nem 
vehettek kellő tudomást. A minthogy nem 
is vettek. A kereskedelmi és iparkamrák 
uak körlevelek utjau kellett volna a fon 
tos rendeletét az érdekiettek. tudomására 
hozni, aminek elmulasztása az eladási eu 
gedélyek megtagadásának és a büntetés- 
pénzeknek egész seregét fogja maga után 
vonni.

— Rendkívüli előléptetések a közös 
hadseregben A közös hadsereg köreiben 
híre jár, hogy a király ucgyveu évi ural
kodói jubileuma alkalmából augusztus hó 
18-áu rendkívüli előléptetés fog történni 
Elciute az előléptetést, mely első sorban 
azért válik szükségessé, mert a deiegácziők 
legutóbbi határozatai a katonatiszti és hi
vatalnoki létszámléuyeges szaporítását teszik 
szükségessé, a jövő májusra várták. Beszé
lik, bogy az akkori rendes előléptetés 
ezúttal szokatlanul uagy aranyokat fog öl
teni. Noba a megszavazott összegek csak 
njév uapjau, részben május 1 én tétetnek 
folyóvá, most azt állítják, az előléptetések 
egy része és pedig nagy része már au
gusztus havában meg fog történni.

— Az iparossegédek tanulmányi ki 
küldetése tárgyában az országos iparegylet 
felhívást tesz közzé, melynek tartalma főbb 
vonásokban a kővetkező : Fogl E., magyar 
származású bécsi gyáros a kereskedelmi 
minisztériumhoz megfelelő összeget küldött 
ama czélból, bogy azzal művezetők és 
iparossegédek küldessenek ki a bécsi ju
bileumi iparkiállitás tanulmányozására. Az 
összes felbasznalása az iparegyletre lévéu 
bízva, az felkéri miudazokat a művezetőket 
és iparossegédeket, kik a jelzett kiállítás 
tanulmányozására kiakarnak küldetni, hogy 
kellően felszerelt folyamodvanyaikat aug. 
5-ik küldjék be az egylet Uj-utcza 4. sz. 
alatt való irodájába. Azok, a kiket az ipar 
egylet folyamodásaik alapjáu kijelöl, Bécsbe 
szóló menettérti jegyet. Bécsbcn bárom napi 
ellátást s napdijakat kapnak. Egyelőre 
100-au küldetnek ki. V i d é k i e k  s z i n 
t é n  p á l y á z h a t n a k .  Pécsről is pályáz
hatnának.

Irodalom.
=  Magyarország iparügye A fenti czim alatt ■

megjelent könyv Babul* János tollából került ki, I 
* 437 lapra terjed. Röviden összegezzük a könyv | 
tartalmát, hogy olvasóinknak legalább némi átte- . 
kint ént nyújthassunk arról. ▲  aaerxö bárom részre I
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osztja könyvét. Az első részben (1— 34 lap) 6 fe
jezetben tárgyalja az ipar keletkezését, iparkodik 
kimutatta az ipar és a városok fejlődése közötti 
összefüggést. Szól a középkori iparról és a ezéb- 
rendszerről, arról a befolyásról, melyet a háborúk 
az ipar hány átlát ára gyakorolnak s a magyar ipar
ról a múltban. A könyv második része huszonöt 
nagy fejezetben (46— 407 lap) jelen állapotaink, 
viszonyaink feltüntetésével toglalkozik. A szerső 
éles megfigyelő tehetséggel bir és kíméletlen őszin
teséggel tárja fel a helyzetet, kimutatva, hogy mi 
gátolja ipari haladásunkat s mivé kell leunüuk, 
hogy az agrikol állam gazdag ipari állatná fejlődjék. 
A szerző teljes elfogulatlansággal fejtegeti tárgyát, 
s mint ki a modern demokratia talapzatán áll, az 
egyedül helyes szempontból ítéli meg zz államot, 
a társadalmat, az egyéneket egyaránt A miket ő 
az „Agrikol állam," —  „A polgári középosztály'"
—  „Az ipartörvóny," —  „A modern és a magyar 
iparos," —  „A kereskedők" és sok más fejezetben 
mond, bármily sújtó kritikáját is képezze a létező 
viszonyoknak, mindenképen megszületésre méltó ; 
mert az egész könyvön a meggyőződés igaz hangja 
vonul végig, mely másokat is meggyőzni képes. 
A könyv harmadik része (416— 433) ismét hat fe
jezetben foglalkozik hazánk meggazdagodásáról az 
ipar megteremtése esetén, a „Katonai állomány"- 
r ó l! a kényszerhelyzet tűrése; Iparnélküli tengő- 
dés : a kivándorlásról. Végszó.

=  UJ könyvek, a Franklin-Társulat kiadásá
ban Budapesten, újabban megjelentek: OlCSÓ könyv
tár. Szerkeszti Oyulai Pál. —  236. az. Chateaurhi- 
and F. A vértanuk. Franczia eredetiből fordította 
Dr. Kada István. 1 frt 20 kr. —  237. sz. Ouida. 
Egy orgonaág. Elbeszélés. Angolból fordította Ha
raszti Gyula. 40 kr. — 238. sz. Simái Kristóf Igaz
házi, egy kegyes jó atya. Mulatságos játék öt fel
vonásban. Második kiadás. Bevezetéssel Erdélyi 
Károlytól. 30 kr. —  239. sz. Heyse Pál. Két rab. 
Beszély, németből fordította R. M. 30 kr. —  240. 
sz. Pálfiy Albert. A báróné levelei. Beszély 30 kr.
—  241. sz. Szoráb. Költői elbeszélés. Abúl Kázsim 
Manszúr Firtuszi ,,Sáh-Náme'‘ czirnii művéből. 
Perzsából fordította Fiók Károly. 30 kr. — 242. 
sz. Grillp&rzer Ferencz, Medea. Szomornjáték öt 
fótvonásbaii. Németből fordította Hegedűs István. 
30 kr. —  243. sz. Erdélyi János, Aestbetikai elő
tanulmányok. 20 kr. —  244. sz. Taine Hippolit 
Ad. A görög művészet bölcseleté. (Nyilvános elő
adások a „L ’école des Beaux-Árts “ -bau.) Francziá- 
bői fordította Dr. Ferenczi Zoltán. 30 kr. —  245. 
íz. Taine Hippolit. A németalföldi művészet bölcse
leté. Francziából fordította Dr. Szántó Kálmán 30 
kr. —  246. sz. Eliot György. Bede Ádám. Begény, 
angolból fordította Salamon Ferencz. II. kiadás. 
1 frt 50 kr. —  247. sz Bayle Bemard. Az esernyő. 
Vígjáték egy felvouásbau. Angolból fordította Csiky 
Gergely. 20 kr. —  248. sz. Ballagi Aladár. I. 
Frigyes Vilmos porosz király. 30 kr. —  249. sz. 
Björnstjerne Björnson. Leonarda. Színmű négy 
felvonásban. Fordította Kárfiy Titusz. 30 kr.

S z e r k e s z t ő i  ü z e n e t .
— Ö Galantha Köszönjük. Megkaptuk. Té- 

v edéa történt; de már intézkedtünk.
— Viola, helyben Post-restante levele van a 

főpostán. Válasz kéretik.

M e n e t r e n d .
a) Az ÜMÖgh-pécs dombóvár-bpesti vonalon.

Hirdetések.
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b) Budapest-dombovár-pécs-üszögbi vonal.

E Menetár
krban Á l l o m á s o k

M I. U Hl.

Budapestről . . . .  i. dúl

92 550 380 270 Sárbogárd . . . . 1! „

173 1040 720510 Dombóvár . . . .  érkezik l i#

„  .................. indul 2,.

219 1310 920 650 Szt-Lörincz . . . . 8. ,
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242 1460 1020 720 Üszögh .................. 4.,

Árverési hirdetmény.
A pécsi kir. törvényszék mint tkvi 

hatóság közhírré teszi, hogy Baranyamegye 
gyámpénztára végrehajtatnak Vohlfart J á 
nos nagyághi lakos végrehajtást szenvedő 
elleni 77 it t  80 kr. tőkekövetelés és járu
lékai iránti végrehajtási ügyében a pécsi 
kir. törvényszék (a sásdi kir. járásbíróság) 
területén lévő Nagyághon fekvő a nagyághi 
180. sz. tjkvben felvett 18. hszsz. 18. sz ház
nak, 22. bszsz. kertnek, 931,205. hszsz. fekvő- 
ségre alperest illetett felére, az árverést 
308 frt 60 krban ezennel megállapított 
kikiáltási árban elrendelte és bogy a fennebb 
megjelölt ingatlan az 1888. évi augusztus 
hó 21. napján d. e. 10 órakor Nagyághon 
a község házánál megtartandó nyilvános 
árverésen a megállapított kikiáltási áron 
alól is eladatni fog.

Árverezni szándékozók tartoznak az 
iugatlanok becsárának 10%-át vagyis 30 trt 
86krt készpénzben, vagy az 1881. éviLX. t. 
ez. 42. §-ában jelzett árfolyammal számított 
és az 1881. évi november hó 1-én 3333. sz. a. 
kelt igazságügyiniuiszteri 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 előlcges elhelyezé
séről kiállított szabályszerű elismervényt 
átszolgáltatni.

Kelt Pécsett, 1888. évi május hó 5-ik 
napjáu a pécsi kir. törvényszék mint tkvi 
hatóság.

L u k r f t s  I s t v á n ,
kir. törvszóki b.

Árverési hirdetmény.
A dárdai kir. járásbíróság mint tlkvi 

hatóság közhírré teszi, bogy Bicznics Ko- 
jauné végrehajtást és Bnbreg Antal csatla
kozott végrehajtatnak Bielics Petkó végre
hajtást szenvedő elleni 150 frt és 60 frt 
tőkekövetelés és járulékai iránti végrehaj
tási ügyébeu a dárdai kir. járásbíróság 
területén levő Boluiány községben fekvő, 
a bolmányi 323. sz. tjbeui I 1/,, kültelek 
Bielics Petkót illető felére 273 frt agyán- 
ottani 391 sz. tjkvbeni fekvőségekre nem 
lévéu az egyes jószágtestek becsértéke 500 
illetve 200 frton felül egészben, tehát a 
társtulajdonos Bielics Anna jutalékra és az 
1881. LX. t. ez. 156. §-a értelmében és 
pedig a 70. bszsz. a. 186. sz. közös ház- 
és beltelekre 424 frt a 190/18, 190/19

megállapított kikiáltási árban elrendelte és 
bogy a fennebb megjelölt ingatlan az 1888. 
évi augusztus hó 18. napján délelőtt 10 
órakor bolmánvban a községi bíró laká
sán megtartandó nyilvános árverésen a 
megállapított kikiáltási áron alól is eladatni 
fog.

Árverezni szándékozók tartoznak az in
gatlan becsárának 10%,-át vagyis 42 ft 40 kr. 
19 frt 40 kr. készpénzben, vagy az 1881. évi 
LX. t. c*. 42. fiában jelzett árfolyammal szá
mított és az 1881. évi uovember hó 1-én 3333. 
sz. a. kelt igazságügyminiszteri rendelet 8. 
fi ában kijelölt ovadékképes értékpapírban 
a kiküldött kezében letenni, avagy az 1881. 
év 60. t. ez. 170. §*a értelmében a bá
natpénznek a bíróságnál előleges elhelye
zéséről kiállított szabályszerű elismervényt 
átszolgáltatui.

Kelt Dárdán, a kir. járásbíróság, miut 
telekkönyvi hatóságnál 1888. évi február 
hó 29-ik napján.

F e k e t e  G y u la ,
kir. albiró.
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Árverési hirdetmény.
A pécsi kir. törvényszék mint tkvi 

hatóság közhirré teszi, bogy Baranyamegye 
gyámpénztára végrehajtatónak Varga János 
dencsházi lakós végrehajtást szenvedő elleni 
250 frt tőkekövetelés és járulékai iráuti végre
hajtási ügyében a pécsi kir. törvényszék terü
letén lévő Dencsbázán fekvő a dencshár.i
1. sz tjkvben felvett 23/64. kültelek, arány- 
lagos legelő s erdő illetménynyel 1310. sz. 
a -}- a. 464. bsz. fekvőségre 79 frt. ugyanott 

a. 480. bszsz. fekvőségre 257 frt osszon, 
az árverést 1646 frt ezennel megállapított 
kikiáltási árban elrendelte és hogy a fen- 
uebb megjelölt ingatlan az 1888. évi aug. 
hó 27. nap jáu  d. e. 10 ó ra k o r Dencsháza 
község házánál megtartandó nyilvános ár
verésen megállapított kikiáltási áron alul 
is eladatni fog.

Árverezni szándékozók tartoznak az in
gatlanok becsárának lO,/u-át, vagyis 131 
frt, 7 frt 90 és 25 frt 70 krt. összeseu 
164 frt 60 kr. készpénzben, vagy az 1881. 
évi LX. t. ez. 42. §-ábanjelzett árfolyammal 
számított és az 1881. évi november hó 1-én 
3333. sz. a. kelt in. kir. igazságügyminiszteri 
rendelet 8-ik fi ában kijelölt óvadékképes 
érték papírban a kiküldött kezéhez letenni, 
avagy az 1881. LX. t. ez. 170. fi a értelmében 
a bánatpénznek a bíróságnál előleges 
elhelyezéséről kiállított szabályszerű elis 
mervéuyt átszolgáltatni.

Kelt Pécsett, 1888. évi május hó 10 ik 
napjáu a pécsi kir. törvényszék mint tkvi 
hatóság.

V á r y  G y u l a ,
kir. törvszéki bíró.

Schlichtherl Gyula vendéglős

NB. A feketébb számok az esti (5 ólától reg 
geli 6 órától tartó időközt jelentik.

A személy- és postahajók a Dunán további intéz
kedésig következőleg közlekednek:

J S zc m é ly h a jó k :

Budapestről Mohácsra uapoukcut dél
ben 12 órakor.

Mohácsról Budapestre naponként 12 
órakor délbeu.

A szeuiélyhajók úgy fel- mint lefelé 
menve az összes közbeeső állomásokon 
kikötnek.

cpostahajók:

Budapestről Mohácsra naponként 11 
órakor este

Mohácsról Zimony-Bclgrádba naponként 
8*/4 órakor reggel.

Mohácsról Orsova-Galaczra szerdán, 
pénteken és vasáruapou 8*/4 órakor reggel

Orsováró Mohácsra szerdán, pénteken 
és vasáruapou 3 órakor reggel.

Belgrád-Ziwonyból Mohácsra napon
ként 5%  órakor reggel.

Mohácsról Budapestre naponként 2 óra
kor éjjel.

A postahajók lefelé meuve ueiu érin
tik Budafok, Tétény, Tass, Kácz-Almás, 
Szalk, Harta, Ordas és Szegzárd, felfelé 
menve pedig Szcgzád, Tétény és Budafok 
állomásait.

£T -A .G r3r F E R E N C Z
Inptulajdonos.

K I S  J Ó Z S E F ,  V Á R A M  K E K E M '/.
lap vezér. felelős szerkesztő.

r ooooc ooooooooooooc ooooooooc og
Miután minden borkiállitó jogosítva van a kiállítási vendéglőben palac/.k- ~~ 

Q  borokat bizonyos perczent adása mellett árusítani,

O  
o
q  a I. borkiállitók szives tudomására juttatja, bogy a

O  kiállítási vendéglőben
9  palaczk-borokat akarnak árusítani, legyenek szívesek ebbeli szándékukat 

fenti cziuimel tadatni s vele értekezni.
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Kiállítási kalauz,
Útmutató a pécsi általános mű-, ipar-, termény- s 

állatkiállitásra.

Gazdag- t a r t a l o m m a l .

Ára 40 kr.
Megrendelhető a „Kiállítási Értesítő" szerkesztőségénél: 

Pécs, Király-utcza 14-ik  szám.

3D O O O O O O O O O O C

A  harkányi fürdő
1 8 8 0 .  j a n u á r  1 - t ő l  s z á m í t a n d ó

6 vagy 12 évre
b é r b e a d ó .

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



Jolim 28-án. „PÉCSI FIGYELŐ* 30-ik mám.

Hírneves Szt. Pál cseppek
Jele* hátién kíxiszer a gyomorbetegségeiben 

ie felülmúlhatatlan ez étrágyhiáay, g y o m o r  
gyengeség, roez szagú lehellel, esetek, savanyú 
felbüfbgés, kolika, gyoaorbarnt, gyomorégée, 
sárgaság, nádor. Lányit. fotójáé, gyomorgöre*. 
etikáz őrület, giliests-, lép-, máj b eteg ig  és 
aranyérnél Egy öregese ire  kaaznál&ti ntaai 
tiesel 30 kr.

Tek. gyógyszeré** ur ! 6 öreg hírneves Szt- 
Pál caeppjétől 3 ív  óta térti gyomorhorutoinból 
teljesei* megszabadultam. fogadja írté kálié kő* 
ex;r.etemet és kérem még 10 üveggel kflldeni. 
Meredtem kivilő tisztelettel, Bndepest, május 
20. 1888. Ceáky Dérié, kiveteleok

K e le t i  n ó  v é n y e k  M l  k é s z é it

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

kedés és azok következményinek eltávolításért, 
bog; mily kitűnő gyógyszer, műtétié azon kö
rülmény, hogy minden mié összetételt túlszár
nyalt . semmi értelmes szert nem tértél mez, 
azért nem ártalmasak a gyomor és belekre, 
kenem az emésztést rendes állapotba hozzák. 
Az aranyereseknek. gyomor* és májbajoeoknek, 
azoknak, kik eltesti idegbántelmekben szenved
nek és a vértieztitást igénylik, biztos gyógyulást 
hoz, helyreállítják és fentartjik az egészséget. 
Ára egy doboznak 50 kr. utasítással

Tek gyógyszerész ur ' Az Ön által küldött 
kitűnő labdacsaitól bőrkiütéseimtől teljesen meg
szabadultam, szélt kedves kötelességemnek tar- 

önnel tudatni tisztelettel. Zágráb, junius 
4. 1838. Kraus Salamon, kereskedő.

Tek gyógyszerész ur! Fogadja hálás köszö
netéinél az ön által küldött kitűnő hatású Szt- 
Pál labdacsokért, mely 5 év óta szenvedő arany
eremből teljesen kigvógyjtott. Bécs, május hó 29 
. r"- Őszinte tisztelője

Baumgirtaer Aatal, háztulajdonos.

K ő s z v é n y - v l z .
Mincs caóz és kössvény, melyet az általam 

készített és felülmúlhatatlan köszvényvizem meg 
nem gyógyítana, ezen kitűnő hatású báziszerem 
minden eddigi készítményt felülmúl, használtaik 
köszvény, csont, csout szaggatás, derékfájás, 
migrain ellen. Ára egy üvegnek használati uta
sítással 50 kr.

Tek gyógyszerész ur ! Egy üveg köszvényviz 
elhasználása után bevenyizűleti esuzointól tel
jesen megszabadultam, kérem szíveskedjék még 
2 flveggel kflldeni. Veszprém, jannár 30. 188’*.

Bóbica József m k. p- felügyelő. 
Mélyen tiistelt tekintetes ur ! Miután a múlt 

hóban nagybecsfl gyógy táréból küldött 2 üveg 
köszvényvizet kitűnő sikerrel használja szegény 
ham, méltóztassik ismét 2 üveggel küldeni. 
Tisztelettel, Berettyó-L'jfelo, 1888. ápril 6-

Jeiey Bálint, földbirtokos.

Kapható G Ö B E L  K Á L M Á N  gyógy- 
• s e r é n  ú rn ál F » ó o s e t t .

j Regál-bérbeadás. j
♦  Belvárd közséf tulajdonát képező  X
1 ♦♦ italmérési jog, ház, m elléképület és mészárszék, úgy $
♦
♦

I ' ,  hold szántóföld réttel

* tember hó 30-ig  bérbeadandó.

♦
♦
♦
♦
0

1 ‘

♦  
♦

♦ 4 évre t pedig: 1888. október hó 1-töI egész 1892. szép- X
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ o

♦
♦  A bérleti feltételekről értesítést ád, úgy az 50 kros bélyeggf l 
g. és 10'/. bánatpénzzel ellátott Írásbeli ajánlatokat elfogadja, a szabad
♦  választási jog feutartása mellett, f. évi augusztus hó 15-ig.

W I T T E N B A R T H  G Y U L A ,
bérbeadó.

Nyomjáo, a. p. Szederkény.

Eltört és roMzjárásu

ó r á k  p o n t o s a n

és legjutányosabb áron M ű h e ly e :

5  év írásbeli jótállással k ir í l y - ( l í ) - i l c z t  38.
javíttatnak

Nagy raktár
arany éa nzüst

zsebórákból,
inga , iro d a , k o n yh a

ó r á s
és a ra n y m ű v e s n é l.

RaktArUzlet:
P é c s e t t ,

K i rály-(fö)-utcza 
a H attyu-épSletken.

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 -

éb re sz tő ó rák

gyáriárak szerint
adatnak el.

Egyetemes

aczé lek é k et
' legtökéletesebb eke ___

gyárt éa olcaón szállít

G r o s s ii i i  is  Raiseheibaeh
első magyar gazdasági gépgyára

E ^ D A P E S T E  iT .  
Árjegyzékek bementve.

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

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

Erós“ és pontit*, s z e rk e ze tű , valam in t k önny ű já rá sú

s o r v e t ö g é p e k e  t

legolrcohban g v á rt
G|R O S S M A N N  É S  R A U S C E N B A C H

első magyar gazdasági gépgyára 
B udapesten, k iilsó  v á rzi-ú t 7. *zam alatt.

Árjegyzékek bérmentv*

Órásoknak nagy raktárt tartok mindenféle órarészekből.

Mohácsi járás föszolgabirájától.2568 
. i. 18*8

Pályázati hirdetmény.
Izsóp nagyközségben, 660 forint évi készpénzfizetéssel, laka*, */« telek és 8 

hold rét haszon-élvezetével javadalmazott

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

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

Felbivatnak pályázni óhajtók, miszerint az 1883. évi I. t. ez. 6. §-ában előirt 
okmányokkal, nemkülönben a horvát nyelv bírását tanúsító hatósági bizonyitványnyal 
felszerelt kérvényeiket, ualaui bezáró la t/ f .  é v i augu*ztu i*  h ó  2 1 - ik  n a p id ig  
adják be.

Később érkezett kérvények figyelembe nem vétetuek.
Mohács, 1888. julias 13 án.

3-2 S e y  L a j o s ,
főszolgabíró

Hirdetmény.
SIKLÓS nagyközség elöljárósága részéről ezennel közhírré tétetik, hogy

Siklás nagyközség tulajdonát képező 
kir. kisebb haszonvételek

/ .  évi augusztus hő 27-én és kővetkező napjaiban  fognak 
d. e. 9 órakor a község házánál nyilvános árverésen a legtöbbet Ígérőknek 
bérbeadni, és pedig:

I. 1889. évi január 1-én kezdődő hat évre:
1. A „PELIKÁN* czimU emeletes vendégfogadó nagy tánczteremmel 

7 vendégszobával, kerttel és nagy nyári verandával, szabad bor-, sör és 
pálinkamérési joggal, 2500 frt kikiáltási árral.

2. A községi közfürdő-helyiség italmérési jog nélkül 700 frt kikiál
tási árral.

II. 1889. évi január hó 1-tól kezdődő három évre:
1. A községi .BÁRÁNY" vendéglő épülettel és szabad bor-, sör- és 

pálinkamérési joggal 1900 frt kikiáltási árral.
2. Tizenkét különböző helyen épületek nélkül a bor- és pálinka

mérési jog.
3. A négy országos vásáron a bor- és pálinkamérési jog.
4. A sörmérési jog négy állomáson.
5. A pálinka kimérési jog két állomáson.
6 . A négy országos vásáron a helypénzszedési jog.
7. A heti és mindennapi úgynevezett kosaras vásárokon a helypén 

szedési jog.
8 . A község házánál két bolthelyiség, pinczével.

Az árverési feltételek a jegyzői irodában a délelőtti hivatalos órákbii
megtekinthetők.

Siklós, 1888. julius 22-én.

Kohárits József, Tóth  Ferencz,
jegyié. birő.

■ U J U - B - 1
Iparosnak, kereskedőnek fontos!

♦  ♦ ♦  ♦ ♦  ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

- r  ♦

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

,,k i á l l í t á s i  é r t e s í t ő  - I
czimen napilap fog megjelenni, melynek szerkesztésével alulírottak 
bízattak meg és e szerint a lap a kiállítás hivatalos közlönye lesz és 

, mint ilyen a kiállitás beható és szakszerű leirásán kivül, ismertetni 
! fogja részletesen az egyes kiállítók gyártelepeit, gyártmányaikat, úgy

szintén Pécs város és Bárányávármegye, 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 Értesítő" már a kiállitás 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. jnlius 21-én.
T i s z t e l e t t e l

FEILER MIHÁLY, LENKEI LAJOS,
a „Péc*“ tnlajdonosa ée szerkesztője. a „FUnfkircbner Zeitung* szerkesztője.

HAKSCH LAJOS. VÁRADY FERENCZ.
a „Pécsi Hírlap* szerkesztője, a „Pécsi Figyelő* szerkesztője.

« * * e * * 4 N » e * * « * * * *  * « • • * * * * * « « * * «

A kiállitás egész tartamára 
a kiállítási taráiét kerítésére

.  olajfestékkel festendő

: hirdetmények :
♦ e lőnyös á ro n jv é te tn e k  fö lj +

♦ P é c s e t t ,  J á n o s - T o . t c z a  S .  e z á z x i  a l a t t  ♦
♦ fo ly ó  é v i  j u l iu s  h ó  51-ikélg-. 

j  f ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ! £ »

A legjobb s legolcsóbb reklám !
T T T S T T T T 1

♦  CD

♦  •—

^S=Az évi elszállítás 2.000,000 palaczk.

I l i
>  '|BtD|0JBABZ

Nyomatott Taiza József könyvnyomdájában.


