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E L Ő F IZ E T É S I DÍJ:
Pistii vagy Pécsett házhoz küldve:
EGÉSZ ÉVRE 5  frt -  kr. 
fc’ÉL ÉVRE 2  „ 5 0  „ 
NEGYEI) ÉVRE 1 „ 2 5  „ 

E G Y E S  S Z Á M  1 0  k r .

.'egjeltiik módéi szóink lton.
Bgyea is im u k  kaphatók 

Weidinger Nándor köuyvker. 
(8 /éohényt tór.) PÉCSI FIGYELŐ.

S z e r k e s z tő s é g  :
J á n o s - u tc z a  8 - ik  s z á m .

A lap szellem i részét illető közlem énjek és előfizetések a szerkesztőséghez, h irdetések  pedig a k iadóhivatalhoz intézeodők.
Előfizethetni helybeu: a kiadóhivatalban, K Ö SZL JÁN OS úrnál a városház épületben, LILL JÁN OS úrnál a budai külvárosban,

valamint a vidéken minden postahivatalnál.
K é z i r a t o k  v i s s z a  n a n a .  a. d. »  t  aa. a, 3c.

H IR D E T É SE K  Á R A :
Egy öt hasábos petit sor egy
szeri megjelenéséért 6 kr., 
3-szoriért 5 kr., 10 -§aeriért

4 kr. fizetendő.
Minden hirdetés után 30 kr. 

bélyegdij fizetendő.

A íjilUtr 1 petit ion 10 kr. 
A hirdetési díj előre lizeleidő.

K ia d ó h iv a ta l :
J á n o s -u tc z a  8 - ik  s z á m .

Fölhívás előfizetésre

„ P É C S I  F I G Y E L Ő "
tizenhatodik évfolyamának 

u to lsó  n eg y e d é re .
Lapunk iránya politikai és társadalmi téren 

marad híven és változatlanul a r é g i; tartalma 
pedig mindig érdekes és változatos lesz, úgy hogy 
az olvasó közönség mindazt megtalálhatja benne, 
a mit egy jól szerkesztett provincziális lapban 
kereshet.

Ilissznk, hogy a 15 és V, évi pályafutás ele
gendő volt arra, hogy megmutassa a lap élet- 
képességét s reméljük, hogy a közönség tovább is 
méltányolja működésünket s pártolja lapunkat.

Lapnuk előfizetési ára :

egy  negyedre 1 Irt 25 kr.
Az előfiaetések megújítását és a hátralékok 

s ü r g ő s  beküldését kérjük.
A kik lapuukat esetleg tovább járatni nem 

kívánják, ue fogadják el.

A s z e rk e s i tis é g  és kiadóhivatal.

A vértanú özvegye.
Magyarország volt első miniszter 

elnökének özvegye megszabadult örö
kös gyászától. Csak még egy pár nap 
és betelik megint egy esztendőnek a 
fordulója a legfájóbb emlékeztetője 
annak a kornak a mikor az elborult 
kedélyre az összeszorult szivekre rá
borult a fájdalom legfájdalmasabb 
gyásza.

Egy hét híján 39 esztendeig hor
dozta ezt a mély gyászt keblében 
Battyány Lajos grófnak a honszeretet 
megdicsőUlt martyrjának özvegye, 
született Zichy Antónia grófnő.

A végtelen tragikus vég gyászba- 
bomlt alakjának, a férjét határtalanul 
sirató nőnek örökös gyászfátyolát föl
váltotta az örökös fehér szemfedő.

Majdnem harminczkilencz eszten
deig siratta azt a történelmi múltat a 
mely a nemzet halottjává 8 'entelte 
azt, a kit ő legjobban szeretett.

Az a világra szóló történelmi ese
mény gróf Battyányit a haza élő mar- 
tyrjává tette. És ő mintegy megtört 
Nióbé járt köztünk, jót téve mindenütt 
a merre járt — lidvöt lelve <i lionleá- 
nvi erények fejlesztésében a serdülő 
gyámoltalan leányoknál — és a szegé
nyek gyámolitásában és adakozásá
ban.

Oh az a nemes asszony annyi 
fájdalmat hogy birt el!

A nemzet vele könnyezett mindig! 
Az ő halottja a magyar nemzeté. Fáj

j dalmait vele együtt éreztük mindnyá- 
j jan, és ha ily soká el bírta tűrni a kint 

az ég jósága adta meg neki az erőt, 
hogy a szenvedésekben minden földi 
bűntől megtisztulva jussou föl a min
denható és mindenttádó zsámolya elé. 
Az október hatodikán megtartatni szo
kott kegyeletes nemzeti ünnepet már 
nem érhette meg!

Az 1849. évi október 5-ikének 
gyilkos tragédiája és a közel 39 esz
tendő múltjának minden fájdalma föl- 
elevenült keblében e napon. Talán 
ettől a borzalmas percztől szabadította 
őt föl örökre a halál!

Kedves tisztes alakja köztünk 
járt, egy szomorú tragédiának volt 
gyászos emlékeztetője, — most már 
ő maga is a történelemé!

A nemzeti kegyelet nem fogja az 
ő alakját elfelejteni soha, mert élete 
és múltja ama tradiczióval van össze
forrva, mely minden esztendőben ün
neppé tesz egy napot: október hato- 
dikát!

Nyugodjék csendes sírjában a 
szenvedésekben megőszült honleány, 
martyr férjének megdicsőUlt porai 
mellett.

A könyek, melyek koporsója előtt 
szemeinkbe tolultak, a fájdalom igaz 
részvét könyei voltak, mert szerettük 
őt és imádtuk fájdalmaiért, a melyet 
tőle oly sokan irigyeltek.

Kisérje őt áldás égi utján és 
azoké, a kiket mint árvákat felnevelt 
és felsegített.

Az október hatodiki nemzeti ün- 
| népén mindig lesz imánk az ő ré

szére is és nem fogjuk elfelejteni 
soha, hogy ő a magyar szabadság- 
harcz egyik legártatlanabban meg
gyilkolt vértanúiért közel harmincz-

Növelik a véradót.
Az uj véderő-törvényjavaslat elkészült, s 

1 mindjárt az országgyűlés meguyilta otáu 
a képviselőház elé tog terjesztetni. E hirt 
rövid ismertetésben megerősítette a félhi
vatalos „B. C.u is.

Ez az üsmertetés mindenesetre csak 
hézagosán adja vissza a szóban forgó két 

| törvényjavaslat tartalmát, melyeket azon* * 
í han már eleve is gyanússá tesz az a kö- 
I rülmény, hogy még mielőtt napvilágra ke- 
! rültek volna, a félhivatalos sajtó, a maga 

esetlen módja szerint, hangulatot próbál 
mellette csiuáini.

Abból is azonban, amit a „B. C.u 
közleménye elárul, nyilvánvaló, hogy a ja 
vaslatokat magyar embernek, igaz hazafi
nak lebetetleu lesz elfogadni.

A honvédséget illető intézkedések első 
pillanatra tetszetősek. Hisz, ki ne örülne 
azon, ha e uemzeti haderőnek tervezett 
intézmény minél uagyobb fejlődést ér. 
Csakhogy épp az a bökkenő, hogy e fej
lődést a törvényjavaslat oly iráuyba akarja 
terelni, hogy a honvédség megszűnjék kü
lön nemzeti haderő leuni s teljesen bele
olvadjon a közösnek csúfolt, valójában 
azonban osztrák császári hadseregbe. Szel
lemét már eddig is sikerült megmételyezd, 
most immár taktikai beosztását is teljesen 
egyformává teszik a közös hadseregével, 
hogy szükség esetéu ue külöu haderökép 
kelljen felhasználni, mint azt az 18G8-ki 
törvény rendeli, hanem akadály uélkül 
legyen beosztható a közös hadosztályokba.

Fölösleges mondani, hogy ezzel a 
honvédség teljesen elveszti uemzeti jelen
tőségét, s megbiusittatik az alkotói által 
kontemplált czél, hogy t. i. az önálló nem
zeti hadsereg magjául szolgáljon. Az áldo
zatot, pláne fokozott mértékben, viselnünk 
kell tovább is, de a reményről, melyuek 
teljesülése fejében az áldozatra vállalkoz
tunk, le kell mondanunk.

Az uj véderő-törvényjavaslat intézke 
dései közül miudeneklött szemet szúr az, 
hogy a hadsereg hadi létszámát ezentúl 
nem fogja az országgyűlés megállapítani, 
mert — a félhivatalos okoskodás szerint 
ezt az ujonczjutalék évröl-évre való meg- 
szavzasa fölöslegessé teszi. Ez első pilla
natra igaznak is látszanék, de euuek is 
megvan a maga hübnerje. A törvényjavas
lat ugyanis azt tervezi, hogy a póttartalék 
ezentúl ne legyen számszerűleg megálla
pítva, hanem a közös hadsereg s a hon
védség ujoncz-jutaiékainak besorozása után 
addig sorozzanak a póttartalék számára, 
amig csak beváló ujoncz van.

Minthogy pedig a beválás mértékét 
tudvalevőleg minden alkotmányos kontroll 
uélkül a hadügyminiszter határozza meg, 
ez a tervbe vett rendelkezés annyit jelent, 
hogy a hadügymiuiszter minden sor alatt 
álló embert besoroztathat a póttarialékba. 
Micsoda óriás jelentősége vau euuek, csak 
akkor tűnik ki, ha számbaveszszük, hogy 
a tavaszszal hozott emlékezetes törvény 
alapján a póttartalékosok egy évi tényle
ges szolgálattételre bármikor behivhatók. 
Ha a javaslat e része tehát csakugyan 
törvéuynyé válik, akkor egyrészt a nemzet 
véradója fölötti rendelkezés teljesen ki 
lesz véve az országgyűlés kezéből, más
részt pedig a hadügyi kormánynak feltét
len hatalom adatik arra, hogy a hadse
regnek uemcsak hadi, de béke-létszámát 
is, tehát nemcsak a háború esetéu behív
ható, de a tényleg szolgáló fegyveres erőt 
is ugyszólváu korlátlanul szaporíthassa.

A javaslatnak kétségtelenül az a lég 
borzasztóbb része, de vau benne sok egyéb 
borzasztóság is, így p. o. az a gyalázatos

támadás, melyet a szoldateszka az egy 
éves intézmény ellen tervez. Mindenről 
azonban részletesen csak akkor írhatunk, 
ha a javaslat teljes szövegében előttünk 
lesz.

A mit már is kétségtelenül látunk, az, 
hogy alkotmányos jogaink, nemzeti és gaz 
dasági érdekeink ellen megint egy óriási 
csapás terveztetik, s ha volna még köz 
szellem Magyarországon, valóságos vihar 
uak kellene ily galádságuak még csak 
megkísérlése ellen is felzúdulnia.

Iskolaszéki ülés.
Városunk közs. iskolaszéke f. hó 2-áu 

tartotta jelen tanévben első ülését, mely
nek lefolyásáról az alábbi tudósítást kö
zölhetjük.

A id  i n g e r  János elnök iudokolja, 
hogy miért kellett a jelen ülést ily későre 
elhalasztani. Egyrészt a kiállítás miatt, 
másrészt derék városi főjegyzőnket: Ma- 
j o r o s y  Imre isk. sz. jegyzőt ért súlyos 
családi csapás miatt. Érzékeny hangon 
emlékezett meg elnök c szomorú halálozási 
esetről s az iskolaszék nevében jegyzö- 
köuyvileg is kifejezi részvétét. Jelenti, 
hogy az idén a kitűzött 3 nap alatt nem 
történtek meg a beiratások úgy miot az 
előző években. Sok szülő tanköteles gyer
mekét jóval később íratta be, ami szintén 
az ülés későbbre halasztását vonta maga 
után.

Ezután szép, dicsérő szavakkal emlé
kezett meg elnök a pécsi kiállítás tan 
ügyi csoportjának azou részéről, mit a 
közs. tanintézetek tauitói, illetve azok 
növendékei készítettek s állítottak ki. Kü
lönösen kiemelte — bár uevét elhallgatta 
— S c h u e i d e r  István belv. igazgató- 
tanítót mint a tanügyi kiállítás egy fő 
faktorát és B o r s y n é  Bató Annát, ki 
egész szünidejét a kiállítási tárgyak ezen 
csoportjának szakszerű elrendezésével fel
áldozta; kinek is B o l g á r  Kálmán indít
ványára jegyzőkönyvi köszönetén kívül 
50 frtnyi tiszteletdij szavaztatott meg.

A belvárosi közs. leányiskola — al
kalmas helyiség hiáuyában — a jelen 
tanévre nem volt megnyitható. Alapos 
remény vau azonban ahhoz, hogy az 
1889—90-iki iskolai év elejére mi sem 
fogja gátolni annak ünnepélyes meg
nyitását.

Igazgatótanitók beterjesztik a beira
tások eredményét, melyből kitűnt, hogy 
mind az öt közs. tanintézetben a tanulók 
száma aráuylagos a múlt évihez. Legué- 
pesebb a belv. 4. osztály (90 tanulóval). 
Innét az eluöki engedélylyel felvett kül
városi Í8kolakerületekhez tartozó növendő 
kék átküldetnck az illető tanintézetek 
hasonló osztályaiba.

Jelentetett, hogy K e l e m e n  Katalin 
ágostou téri tanítónő ügye ez idő szerint 
az illetékes miniszteriumuál van. helyette 
az első leányosztály vezetésével elnök az 
iskolaszék további intézkedéséig K os z é r

Mari oki. tanítónőt bízta meg, kiuek 20 
frtnvi havi jutaléka Kelcineu fizetéséből 
folyfysittatik. Ugyancsak K o s z é r  bízatott 
meg’ a polgári leányiskolái növendékek 
torqálauitásával évi 50 frt díjazásával heti 
óraféfl osztályoukint.

Érdekes vitára adott alkalmat a pol
gáristák beti szünnapjának kérdése. Eddig 
ugyanis a szombat volt a rendes szünet 
Újabban azoubau több etogadható ok 
miatt a szünnap kedd és csütörtök dél
utánjaira tétetett át, hasonlóau a közs. 
népiskolák szünetéhez. A szombatosok azt 
is fölhozták indokul, hogy c napon lévén 
heti vásár a növendékek oda mennek 
anyjukkal bevásárolni. (No mi úgy tudjuk, 
hogy nem igen erőltetik meg magukat a 
kisasszonykák a házias dolgokban.) Az 
izr. hitközség kérelmezte a szombati szün
napot. A vita vége az lett hogy az előbbi 
bizottságnak újból kiadták e kérdést. (Még 
megérjük, hogy utóbb is a kisasszonykák 
szavazással fognak dönteni a szünet mi
kori megtartása fölött.)

Még érdemes!) a íölemlitésre eluök- 
nek azon eljárása, melyet a kultuszminisz
ter egyik legújabb reudeletével szemben 
elfoglalt A szóban levő rendeletnek az az 
értelme, hogy a közs. iskolaszékek ezen 
túl uemcsak a megválasztott tanítók kér
vényét és oklevelét — hanem az összes 
folyamodó tauitók összes iratait tartoznak 
a közigazgatási bizottsághoz áttekintés, 
illetve 10lülbirálá8 végett beterjeszteni. 
Elnök ezen miniszteriális rendeletét tör 
vényellenesnek mondja s azon indítványát, 
hogy a köztörvényhatóság utján kérelme
zik a minisztert jelen rendeletének vissza
vonására, — :-.z ülés általános helyesléssel 
eltogadta. (Ehhez a rendelethez más alka
lommal még majd nekünk is lesz szavunk.)

M e n d 1 i k Ágoston, ki teljes 12 évig 
volt elnöke a szegény gyermekek fülruhá- 
zásával foglalkozó bizottságnak, ezen állá
sáról leköszön, mit az iskolaszék sajnálat
tal vett tudomásul, de leköszöuönek 12 
évi buzgó fáradságáért elfelejtett jegyző
könyvi köszönetét szavazni. Nevezett bi
zottság elnökéül K á r o l y  Ignácz esperes
plébános kéretett föl.

És most következett vagy egy tnczat 
magánkérvény. Nevezetesen: S z i g r i s z t  
Krisztina nyug. uépisk. tanítónő a többi 
reudes tanítónők által élvezett ötödéves 
korpótlékot kéri számára megszavaztatni. 
Az iskolaszék azon el nem fogadható in
dokolással, mély szerint folyamodónö több 
évig rendelkezési állapotban volt s ma 
már nyugdíjazva vau, elutasította kérel
mével. Hasonlóau járt S eb  m i d t  János 
oki. középi8k. tanár, ki ez idő szerint a 
polgári leányiskolában a menuyiségtani 
tárgyak ideiglenes tauára — hat évi itt 
működése után rendszeresítését kéri. Az 
iskolaszék kérvényező kiváltságának nem 
tett eleget, mert Schmidt nem a törvényes 
formák betartása mellett alkalmaztatott, 
illetőleg kezdettől fogva mindig ideiglenes 
minőségben szolgált. A jövő tanév elejére 
pályázat fog hirdettetni a nevezett szakra

T Á R C Z A.

A csengetyü.
Csiogi-lingi-lingi-ling! Mehet! Egy fütty 

s aczéltollam a gondolat gőze által hajtva, 
megindul a papiros hátán és az olvasó 
elé siet, hogy röpke gondolataimat el
csevegje.

— Csak nem akar a csengetyüröl 
tárczát Írni? kérdik számosán ijedten.

— Miért nem ? A csengetyü társadalmi 
életünknek igen tontos tényezője s minden
esetre több a „semminél", a melyről szin
tén sokat írtak már.

— Ugyan kérem, szálljon ki az első 
állomáson, azaz maradjon a bevezetésnél! 
— rimánkodik a sok közül egy bájos 
gyermek. Félek, hogy az ön csengetyüje 
elaltat.

— Kettős ok, hogy az eszmét el ne 
ejtsem. Avagy azt hiszik, hogy az embe
reket a mai világban elakatni nem érdem? 
Aztán nem fogok én önöknek sem a ma
gyar képviselöház, sem a zágrábi tartó- 
mánygyülés csengetyüjérnl szónokolni, ha 
bár az első parlamentnek legönzetlenebb 
b legszorgalmasabb s a második a lég 
zajosabb tagja s így megérdemelné a kellő 
méltatást; ama csengetyünek sem vitatom 
a fontosságát, a melyuek hangjára az Ur 
házában térdre omolnak a hívők, mert hi 
szén a mai kor — sajnos — hitetlen; nem 
ismétlem ama válogatott kifejezéseket sem, 
melyek akkor születnek meg a „házmes
terek" ajkan, midőn őket dermesztő hideg
ben meleg ágyukból szállítja ki a ház 
csengetyüje; azt a hatást sem fogom ecse
telni, melyet a fővárosi nöcselédek között 
a „szemetes" csengetyüje előidéz; nem 
számlálom elő ama különböző érzelmeket, 
melyekkel a sápadt arczn, beesett szemű

gyárimuukás kiséri a déli és az esteli csen
getyü haugját; mellőzöm amaz örömök 
ecsetelését, melyet a vasúti csengetyü 
hangjára bizonyos pénztárnokok s árva- 
pénzkezelők keblét magasra dagasztják; 
én csak a szerelem, a lemondás és a ha
lál eseugetyüjéről fogok csevegni. E három 
példa igazolui fogja önöknek, hogy a csen- 
getyüröl érdemes volt csevegni.

* *
*

— Ah, mit, szerelem? Köznapi do 
lóg! — Lemondás? No még csak az kel
lene! — Halál? Vájjon ki gondolna erre?

— Ne tegyék le még kérem ezt a 
lapot! Nemde ismerik Lujza nagysámot? 
Hogy ne ismernék X* város elkényeztetett 
gyermekét, kinek még soha sem súgtak 
kellemetlen dolgot a fülébe, kit miuden 
nő irigy szemmel mereget s kire minden 
férfi imádattal tekint.

— u n  is? A megszületendő kivételes, 
ideiglenes sajtótörvény nevében megtiltjuk 
önnnek . . .

— Csak csendesen, különben egy 
szót sem szólók s önök kénytelenek lesz- 
neknek ébren álmodni, a mi, Saphir sze
rint, a fiatal férj közelében nagyon kelle
metlen. Tehát Lujza nagysám türelmetlenül 
méregeti szobájáuak hosszát és szélessé
gét. Megáll, leül, majd ismét fölpattan, az 
ablakhoz siet s az utczán hullámzó tömegre 
tekint. Szép szemei, úgy látszik, keresnek 
valamit vagy valakit. De hasztalan, a tö
megből egyetlen alak sem vonja magára 
az ö figyelmét. Visszahúzódik, az órára 
tekint s bársony hajfílrtei között kemény 
csatát vívnak jobb és bal kezének rózsás 
ujjai.

— Borzasztó — sóhajtja. — Még se 
jö n ! Hálátlan. — Haragos, hideg leszek, 
mint egy nihilista!

S e komoly elhatározással a támlás 
szék lágy karjai közé dobja magát. Kezébe

veszi az épen előtte heverő könyvet s olvas. 
Azaz, hogy nem olvas . . .  a „Hazasság- 
törés drámája" már ott hever a padlón s 
iczi-piczi lábai össze-visszá gyűrik velin 
lapjait.

— Hát ha ő is Hitelen? Istenem, 
az nem lehet. Hahaha! Oszkár és Hitelen? 
Bohóság! De hát mért akadt épen a 
„Házasságtörés drámája" a kezembe? 
Miért?

Igen, miért? S ez a fogós kérdés 
annyira össze-vissza kuszái ja gondolat 
szálait, hogy egyszerre csak egy nagyot 
ásit é s ------------ a felelet megvan.

— Unalomból, persze hogy unalomból.
Ab ! bázasságtörés és unalom. Szent

Péter és egy modern É va! Hogy kerül
hetnének ezek egy tödéi alá? És mégis 
úgy van, a nők fejecskéjében, mikor úgy 
unatkoznak, még borzasztóbb dolgok is 
ü88zepáro8uluak. S azután miért is unat 
koznék Lujza? Hiszen több az imádója, 
mint az ujja. íme, ismét az ablakhoz fut, 
eperajkát az ősz szellője csókdossa, de a 
csókban — úgy találja — több a képze
let, mint a valóság s Lujza ismét a páni- 
tagon sóhajt.

— Csingi-lingi-lingi ling!
Mily varázshaug! A bájos alak fel

pattan, az ajtó felé rohan, szemei szik
ráznak, lélekzete elakad, keble hullámzik 
s egész valóját kimondhatatlan érzés hatja át.

Hogyan? A csengetyü?... Igen, a 
csengetyü hangjának elnémulása utáu mo
solyogva nyújtja a belépő Oszkár felé a 
kezét, azután asztalához lép, egy kis kala 
pácscsal ráüt az ezüst csengetyüre és —

— Csengetni méltóztatott ? — kérdi 
fejét bedugva a szobacziezus.

— Senki számára sem vagyok itthon! 
Érted?! ,

— Értem !
Uuök is értik.

Ez a csengetyü a szerelem csenge
tyüje. Lujza nagysám nem mutatkozik 
többé !

És önök?
*

* *Hagyjuk el a gazdag erdők övezte 
völgyet, amelybeu virágágyként pihen X* 
városa, lépjünk a zajos világból egy 
puszta, egy halgatag lakba.

Hosszú csarnok áll előttünk, fehér 
márvány iveit rózsaszínű korintbiai oszlo
pok tartják, az oszlopok küzül egy-egy 
áloe nyújtogatja tüskés szárait felénk s a 
csarnokon túl a bársony gyeppel s virág 
ágyakkal körített szökökútnak gyémánt 
cseppjei csalogatnak.

Ob, de mi ez? Egyszerre megáll a 
rózsafák között sétálgató khiuaí faczán 
s alázatosan meghajtja selyem derekát, a 
büszke pára a gyepre teríti drága öltö
nyét ; a szobrok hideg homlokáról felszáll 
a pajzán csíz; elejti virág-martalékát a 
tengelicze, nem üldözi tovább a viz fel 
szinéu utolérhetetlen köröket rajzolgató le
gyeket a smaragd mellű pézsma-récze; a 
virágok kelybeibez ragadtak a tarka lep
kék. A titokteljes épület mélyéből egy 
szent ének hangzik fel.

„Ur angyala tárd ki felettüuk szár 
nyaidat. Oltalmazz és vigasztalj! Állj az 
emberi gyöngeség és az Ur haragja közé !“

„Dicsértessék az Isten!“
„Takard el szűz köntösöddel az cm 

berek jégfenyegette vetéseit; ébreszd fel 
az anyákat, ha kisdedük veszélyben forog; 
nyisd tel a misekönyv lapjait, midőn a 
szent könyvben a gonosz ellen óvszert ke
resünk, tárd szemünk elé ama szent sza
vakat, melyek a kísértettől megszabadí
tanak !“

„Dicsértessék az Isteu !"
„Ur augyala, őrangyalunk! Töröld ki 

aszivüukböl a múlt emlékeit! Teríts gyász

lepett, átláthatatlan fáiyolt a világ csáb- 
jaira. Oltsd ki belőlünk a bűnös vágyak 
bevét. Adj Mária arczának szigorú kifeje
zést, márváuy lábainak még nagyobb hideg
séget, hogy ue legyen tisztátalan a gon
dolatunk! Oh kérjed, kérjed öt, hogyha 
áliuaiukbau megjelen, ue öltse magára a 
nők kedves arczát, gyöngéd pillantását, 
lobogó köntösét, hosszú ha já t!"

„Ur angyala légy velünk ! Dicsértes
sék az Isten!"

Csiugi-lingi lingi ling!
Lépjünk csak gyorsan ama tág ablak

hoz, melyuek ragyogó színes üvege selyem 
függönyhöz hasonlít, mit láttunk mögötte?

Hatvan kamalduli szerzetes térdel oda 
lenn az oratórium hideg márványküvén 8 
lehorgasztott fejjel veri, a „Csingi-lingi" 
parancsára a mellét.

Mily boldogok? mily nagyszerűek 
a „lemondás" e hősei — Sóhajtom, szen
tek a/.ok, kik egy halálhoz hasonló életet 
képosek folytatni; szentek azok, akik az 
észt, az érzelmet alávetik a miudeuható 
akaratnak; kik fáradtság, kiesapougás s 
rendetlenség nélkül élvezik a költészetet, 
a tudományt s a művészetet, kik a jövő 
élet rejtélyei fölött elmélkedve, mérges 
sebeiket lassan, de biztosan gyógyítják.

— Gondolod? kérdé hátam mögött 
egy erős haug. Tévedsz ! tévé hozzá hal
kabban. Börtön ez, melynek érczfalai közé 
azért zárkóznak ezek, hogy mentve legye
nek a világ csábjai elöl, a melyekkel 
szembcszállui nem ux-ruek. A hit csak 
arany álom, s a ki gondolkozott, érzett, 
élt 8 az élet velejéig hatott, az a szent 
könyvekben, a hagyomáuyokbau csak rit
kán találhat üdvöt, vigaszt reményt . . .

Megfordultam ! a hatvan közül egyik 
állott előttem.

Miért nem rázod le bát — kérdem a
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■ akkor aztán esetleg meg lehetne válasz
tani — eg y  m ás v a l a k i t .  Bemutatta- 
tott T b a I y Lujza polgári isk tan.-nő 
kitűnő oklevele a mennyiségtani szakból. 
F u t i m a Sarolta ugyancsak púig. isk. 
tan.-nő szintén véglegesitéseért folyamodik. 
Minthogy Futima már 1885 ben a törvé
nyes tormák betartása mellett nyert alkal 
mazást — állásában megerösittetett. H ot 
I e r Károly zene- és énektanitó lakás
átalányt kér. Ily ezimen — nehogy eset
leges kevésbé érdemes utódjai is e lak
bérre igényt tartsanak — kérése nem 
teljesittetett, hanem „személyes pótlék" 
ezimen 100 frt szavaztatott meg részére. 
F a r k a s  Irma és Uj v á r y  Kamilla polg. 
isk. tanítónők hivatkozva a népiek, tanító
nőknek megszavazott korpótlékra, erre ők 
is igényt tartanak. Minthogy azonban fo
lyamodók rendes fizetése majd kétszer 
annyi, mint a népisk. tanítónőké — az 
iskolaszék nem érezte magat indíttatva, 
hogy kérelmüket teljesítse. H o r v á t h  An 
tál rendelkezési állapotban levő szigeti 
külvárosi ig.-tanító az 5 ik, S i r i s a k a  
Andor ágoston-téri osztálytanító a 2-ik és 
K a s z a  Ferencz szintén ágoston-téri tanító 
az első ötödéves korpótlékért folyamodnak. 
A két előbbi kérvénye az iratokkal együtt 
a bizottságnak adatott ki véleményezés 
végett; Kasza F. kérése pedig — miután 
csak a közelmúltban lett rendes tanítóvá 
— figyelmen kívül hagyatott. G e r d e n i c s  
Riza felső-vámház utczai hely. tanítónő fize 
tés - javítást kér. Ügye más alkalommal 
fog eldöntetni.

Több kolóniái adófizető, egy városi 
közs. isk. felállítását kéri az iskolaszéktől 
50 tanköteles gyermek részére. A kérés 
jogosultnak ismertetett el, minthogy azon 
bán az iskolaszék ma még nem tud o 
czélra alkalmas iskolahelyiséget, ügyük 
érdemleges tárgyalás végett a közgyűléshez 
tétetik át.

Több kevésbé érdekes ügy elintézése 
atán az ülés bevégzödött.

Az iskolaszék és a tanító.
Nem a városi iskolaszéket értem. Ab

ban mindig vau oly egyéu, ha tán több 
is,ki törvényismerettel is bírván, a sorok 
között, a rideg törvény betűi közül is ki
tudja böngészni azt, hogy közte és a ta 
nító között oly szoros kapocs létezik, mely 
őket egymásra utalja; hogy a rideg tör
vény bár megszabja mindegyiknek hatás 
körét, mégis meddő leszen minden csele 
kedetük, melyet egymás nélkül végeznek.

A falusi életben, ha nem is nyíltan, 
de megvan a gatyás atyafiaknál aza vé
lemény, hogy a tanító neki szolgája, mert 
ő fizeti. S ha ö fizeti, hát parancsol is 
vele. A mit azután követ is az érdemes 
iskolaszék. (Pedig a papot, szolgabirót, 
főispánt, föl a királyig mind ö és mindenki 
fizeti, de külön tárgyalandó okból, azokhoz 
uern mer nyúlni.)

A lelkész urak bokros tnendöik kö
zött elfeledik fölvilágositaui azt az iskola
széket, vagy ha fölvilágosították, úgy az 
iskolaszék feledte el, hogy nemcsak első 
fokú bírói joga van a tanító felett, hanem 
kötelességei is vannak irányában.

Az iskolaszék teendője pedig nem
csak az, hogy a tanköteleseket számba 
vegye, a tanítást figyelemmel kisérje, az 
iskola beléletét szemmel tartsa, bár ezt is 
csak az „úgy hallottam" és az „azt mond
ják" után s akkor is sántítva teszi ; ha
nem legfőbb kötelessége a tanítót támo
gatni minden, a törvény által megszabott 
teendőjében. Mert nyomorult iskolaszék 
az, mely a törvény iuteutiójaból nem azt 
veszi ki. hogy támogatása nélkül a gyer
mek nevelése sohasem lesz, sohasem lehet 
eredményes, tudva, hogy a gyermek házi 
élete napi 19 óráu át lerontja az iskolai 
5 órai tanítás-nevelés eredményét. Az

meglepetés hangján —- ily meggyőződés 
mellet a barát-csuklyát?

Csingi-lingi-ling! hangzott e pillanat
ban az „Ave-Mária" csengetyüje.

— Mert lemondtam! susogá térdre 
hullva a barát s száraz kezével távozásra 
intett...

Örömmel követtem az intést, megbor
zadtam a „lemondás" cseugetyüjétöl.

Senki sem boldog halála e lő tt! Miért? 
Ab, ismét ez a miért? Ez a kérdések kér
dése ! Azt mondják! Minden ember a sa
ját szerencséjét kovácsolja : Miért nem ko
vácsolja tehát meg mindeu ember még 
halála előtt a maga szerencséjét? Avagy 
a szerencse még nem boldogság? Hiszen 
az élők majdnem minden halott embertár
sunkra azt mondják: szerencsés meghalt! 
Tehát az ember szerencsés és , boldog is 
halálakor? Úgy keli lenni? És az élet
ben ?

Nagyon sok ember fig) elemre sem 
méltatja természeti rendeltetését, kiforgatja 
annak értelmét s ellenkező arányban ha 
lad. A helyet hogy a tiszta élvezeteken 
kezdené s az elmélkedésen végezné, az 
életkönyvet kellő közepén üti fel.

Képzelet az istene, csillagok a test
vérei : megfeledkezik embertársairól, s mi
dőn azt hiszi, hogy a bölcsesség templo
mába jutott: a bolondság küszöbén áll, lá
bai a földi iszapba sülyedtek, hideg lett 
előtte a barátság, hazug a vallás s a köl
tészettel a szerelem is elpárolgott.

Nagyon sok euiber azt hiszi, hogy 
mivel szeretni annyi: mint kétszer élni, 
neki jogában áll kétszer szeretni, mert ö 
négyszer akar élűi s az eredmény az, 
hogy tulaj dónk épen egyszer sem élt iga
zán, hogy múltja: lénye jobb részének 
gyilkosa volt, jelene: kétségbeejtő csaló

olyan iskolaszék megválasztását jobb el 
uapolni a világ vége utáui másoduapru.

De sok helyütt nemhogy a tanitó se
gítségére siet az iskolaszék, hanem még 
egyes elégedetleneknek szabad utat enged 
a megtámadásokra, és maga is elő áll 
egyes tantárgyaknál: minek az?! — A 
törvényre való hivatkozás nem menti meg 
a tanítót a megtámadásoktól. A népnek 
meg van az a megcsontosodott természete, 
miszeriut a fejébe vett prücs-bogarat nem 
egy könnyen eugedi kiverni. Bár kilencz- 
venkilenczszer próbálja valaki a jobbról 
meggyőzni, századik zor is előáll makacs 
feszegetéseivel, úgy, hogy hamarabb kifá 
rád a tanitó a meggyőző okok felsorolá
sában, mint egy paraszt a furfangos ellen
vetésekben. Itt nincs más hátra, minthogy 
a tanitó a kérdés alatti tárgy szükséges
sége és hasznossága felől az illető szülőt 
meggyőzni igyekszik, de csak röviden. Ha 
ez nem használ, hivatkozik a törvényre. 
Ha ez sem használ, mert bizony még azt 
is véleményezi, hogy a tanító elengedheti 
ha akarja, uern akasztják fel érte, — uta
sítsa az iskolaszékhez, hozzon ouuan írást, 
felmentést, akkor elengedi ö is. Ekkor 
akarva nem akarva az iskolaszék sem mász 
hat ki a törvény korlátái közül, kénytelen 
azt kimondani, amit nem akar kimondani; 
de meg egy testület könnyebbeu vissza 
verhet bármely furfangos ncmakaruámsá 
got, mint az egyedül álló Unitó.

A tanitó legyen ugyan szerény, de 
ha ki uern kerülheti, hát éreztesse tanítói 
méltóságához illően az afféle makrapipás, 
törvénycsavaró, töktilkó faluszájával, hogy 

tanitó ép oly független hivatalnok, miut 
akár a törvényszéki elnök; vagy ha még 
azt sem tudja respektálni, hát mint egy 
adóhivataluok. Ha olyant lát — tapaszta 
lás bizonyítja, —hát a tanitó előtt szájas- 
kodó, az iskolába kalappal fején, gorom
bán belépő -- már messziről hóna alá 
csípi kalapját.

Az apa, kinek gyermekét az iskolá
ban büntetés érte, karjára akasztva fejszé
jét tisztelgett a tanítónál, és bizony nem 
az Ő jóakaratán múlt, hogy a tanitó elle
nében gyakorlatba vegye a peren kívüli 
eljárást s a rövid utón való végrehajtást. 
De ilyesmi megtörtént uem egy helyen és 
nem is utóljára. Ilyen eseteknél legjobb, 
ha a tanitó azt mondja: emberem, itt nincs 
törvénykezés; bármi kifogása legyen is el
lenem, menjen az iskolaszékhez, az majd 
eligazítja a maga dolgát. — És az isko
laszék ismét kénytelen lesz — még pedig 
igazságosan szólni bele a dologba, mert 
van felette fórum, mely előtt a tanító ép 
úgy a törvény védelme alatt áll, miut akár 
egy föur.

Végre is csak úgy lesz segítve a ta
nítón és tanügyön egyaránt, ha anyagi 
helyzete javítása mellett az iskolaszékek 
hozatnak azon minimális niveanra, hogy 
megérteni és teljesíteni tudják a törvény 
azon inteutióját, mely a tanítóban nem uj 
éves bérest, hanem kötelezettségei mellett 
jogokkal is felruházott hivatalnokot lát.

Füzy György

Tekintetes szerkesztő ur!
Hansen, a Magnetiseur, végig járta 

az európai nagyvárosokat, a múlt hóban 
Pécsett is volt a Hattyúban produkálva 
magát - és a bypnotikus jelenségek be
mutatásával a tudós és tudatlan világ ke
délyét izgalomba hozta; csak kevesen vol 
tak. a kik a kalandos dán előadásaiban 
fizetett egyénekkel űzött titokszerü vissza 
élést ne láttak volna, hanem valósággal 
reális tényeket, a melyek lényegét és 
korderejét Braid James, angol chirurgus 
négy évtized előtt találó leírások egész 
soraiban megirt volt. S csakis a Braid 
féle mtí nem ismerése mellett történhetett

az, hogy fizikusok és fiziologusok kiterjedt 
hypuotikus kísérleteket eszközöltek, a me
lyek eredményei mint uj fölfedezések di- 
csőittettek, továbbá igy történhetett az, 
hogy a rendőri hatóságok Hanseu s után
zóinak veszedelmes Űzőiméit nyugodtan 
elnézték.

Mentői inkább foglalkoztak a híva 
tottak a bypnotikus jelenségek tanulmá
nyozásával, mentői szorgalmasabban ke
restettek ki a könyvtárak homályából a 
régi orvosi hypnotiseurök előadásai, annál 
inkább kitűnt a bypnotikus laikus-kísérle
tek veszedelmes volta s beigazoltatott, 
hogy ezeu nyilvános előadások nemcsak 
az egészséget veszélyeztetik, de a legér
zékenyebben sértik egyszersmind a jog- 
biztonságot, az erkölcsöt és a szemérem- 
érzetet. De a visszaélés enuek daczara is 
tovább terjedt. Mindenféle hypnotiseurök 
merültek föl, a kik az embereknek a 
titokzatosság iráuti baj lámánál fogva min
dig hiszékeny telkekre és nyito't péuztár- 
czára találtak; sőt mi több, megtörtéut, 
a hihetetlen, a holtnak hireszteit Hansen, 
a kit előbbi vállalkozójának Böllert „Theou 
színigazgatónak babérai és anyagi sike 
rei nyugodni'nem hagytak, ismét fölmerült 
és mindketten, kik előbb heves viszállyal 
váltak el egymástól, mert egymás által 
megcsaltuak vélték magukat, kollegiális 
egyetértésben hypnotizálták a városok titok- 
sovárgó lakósait.

A hatóság 1887-ik évben sem lépett 
föl, a mint 1880-ban is nyugodtan szem
lélte a történteket, eltűrte, hogy Hansen 
közzé tegye miszeriut ő minden, elöadá 
sait látogató egyént tanítja úgy, hogy az 
ekként beavatott ezentúl hypnotiseur gya
nánt működhetik és csupán a Hansen- 
Büllert-féle előadásoknál fölmerült ismételt 
skandalumok idézték elő a nyilvános de- 
uiunstrátió tilalmát, ama tilalmat, a mely 
Ausztriában, Olasz- és Francziaországban 
már évek óta fönnáll.

És éppen igy a (legrosszabb fajtájú 
skandalumok voltak azok, melyek a bá* 
deni ougyberczcg8égi minisztérium rende
letét szükségessé tették, melynek értelmé
ben mindeu nyilvános bypnotikus előadás 
miudeu zárt társaságban gyakorolt hypno- 
tizálás és oly helyeken, melyek a közön
ség részére nyitva állanak, büntetés terhe 
mellett megtiltatik

A badeui és porosz rendelet indokául 
hypnotizáltakkal űzött visszaélés fölötti 

közmegbotránkozás szolgált, átnézték vágy 
féleismerték ama sokkal nagyobb veszé
lyeket, melyeket a hypnozis polgári és 
büntetőjogi tekintetben, de mindeuekelött 
az emberi test és az élet ellenében a 
kísérleti személyeken előidézhet.

Sokkal fontosabbnak tűnik föl az or
vosok részéről a hypnozis laikusszerü al
kalmazása az egészségre nézve, mint jogi 
tekintetben Oly veszélyek rejtőznők itt, a 
melyek egész uagyságbau előttünk még 
ismeretlenek. Az orvosok a hypnozis ke
resztülvitelétől azonnal ciállauak, mihelyt 
a légzés, Utérverés rendellenessé kezd 
válni, vagy valamely eltérő jelenség az 
úgynevezett primár szimptomáknál kelle 
metlenitő következmények iráuti aggodal
mat kelt. Egészen máskép lesz a Iáikus- 
bypnotiseur. Válogatás nélkül vettetnek 
alá manipulaczióiknak a kísérletre jelent
kező egyének, kiknek egészségi allapota 
a kísérletező előtt teljeseu ismeretlen és 
a kik minden elképzelhető durvaságoknak 
tétetitek ki, majd oly hirtelen debypnoti- 
sáltainak, t.-i. a bypnotikus álomból föl- 
ébresztetnek, hogy a kellemetlen utóbatá 
sok fejfájást, idegremegést stb. egész na- 
?*>o át érezhetik. így törtéuik kedvező 
esetekben, de sokkal rosszabbul ott, a 
hol egy előbb elrejtett betegség a köz
ponti idegrendszer befolyásolása által, mely 
tudvalevőleg a bypnotikus állapotot elő

dás s jövője: szitkozódás, és átkozódás, 
az élete tehát: iga !

Az egyik fél a csendességtől, mer, 
ingerli a nyugalom, akadályokat keres, 
fáradalmakat hajhász, s hogy czélját el
érje, hogy rémétől megszabadulhasson, a 
féltékenység, az irigység s a hálátlanság
tól sem riad vissza Szomjuhozza a dicső
séget s öleli a veszélyt; nagyravágyó, sze
rencsétlenséget okoz és maga is szeren
csétlen lesz, mert mire a béke s a nyuga
lom jótékony hatását felismerte: kiégett a 
kebele s üres a szive!

A másik az önzés rabja. Óh, az ön
zés irtózatos hatalom. A ki körmei közé 
került, nem menekül meg tőle soha. Az 
önzés szüntelen izgat, szüntelen ébren tart, 
tép, marczangol, s midőn szóraját kielegité 
egy pillanatra, midőn emelkedni akar a 
lélek: a föld rögéhez szegez s szenvedő 
sekkel körülhálóz.

íme az emberiség szerencsétlenségé
nek, boldogtalanságának millió kutforrásai 
közül egynéhány!

De hát azt mondják, hogy a nagy 
lelkek a szerencsétlenségben megtisztulnak 
s csak a bukott embernek kell meghalnia. 
Nem volna tehát e földön nagy lélek s a 
ki meghalt, az mind elbukott ?

Ah, a szív sokat ígér s a kéz keve
set ád, idétlent szülnek az érzékek, amíg 
az agy fontolgat. A könyör, a megvetés 
nek szomszédja s a támogató kéz hamar 
elzsibbad. Akit előbb istenként imádtunk, 
később rabszolgává aljasitsuk s ha ellen 
áll: élvezettel uézzük, miként veri honi o- 
kát a templom márványához s kaczagunk 
könyein.

Játszunk a gondolattal s elfeledtük, 
hogy a gondolat oly hatalom mely a ját
szót is leigázhatja: oly fegyver mely sa
ját kezüuket is megsebezheti; világitó, de

csalfa szövétnek, mely örvénytől örvényhez 
vezet, s midőn kialudt, midőn elhagy er
kölcsi erőnk szivbeli gyöuyör és lelki 
öröm nélkül az érzéki gyönyörök tenge
rén himbálózva készek vagyunk becstelen
ségre, készek vagyunk az örvénybe bukni, 
mert azt hiszszük, elhagyott az Isten, pe
dig mi távoztunk el tőle.

Nem őrizzük kincseinket, büszkeségünk 
könnyelmüeu eltékozolja azokat s ekkor 
— elveszti az élet értékét és érdekét; 
nem tudunk senkinek használni; limlom 
csak a bölcseségünk, mert nincsenek ba
rátaink, van ugyan elég szenvedő fele
barátunk, de segíteni rajtok nincs erőnk. 
Csoda-e, hogy ilyenkor kedves hang a 
„lélekharang14 ?

Csingi-lingi-liugi-ling!
S a jámbor hivő letérdel az utcza 

sarába s őszinte áhítattal rebegi, hogy : 
„Adj uram üdvöt és csendes nyugalmat 
az elszálló léleknek ! . . .“ melyre a ro
konok s barátok azt mondják : „megbol
dogult !“

*
* *

Tehát a szerelem csengetyüje csak 
hz élet vidám — 8 a lemondás csengetyüje 
csak az élet komoly játékának a jelzője ?

Tehát a valódi boldogság bejelentője 
egyedül csak a halál csengetyüje?

Minek bizonyítgassam tovább, hisz ol
vasóimnak mindegyik bizonyítékot fog szol 
gáltatni erről, mert megvagyon Írva, hogy 
„az ember sorsa: halál" s hogy „minden 
test olyan csak, mint a fű és az embernek 
minden dicsősége, mint a fűnek v irága: 
megszárad a fű és annak virága lehull.“

Használják a szerelem cscngetyüjét, 
kerüljék a lemondás cseugefyiijét, a halál 
csengetyüje váratlanul is megszólal

Elemér.

I idéző izgatás számára a támadó pontot 
j képezi, hevesen tör ki, a vagy organikus 

bajok halálos kimenetel okát szolgáltatjuk.
Egy híres német gyógyhelyen, néhány 

év óta két magnetopatikus kuruzsló mű
ködik, az egyik ezelőtt őrmester volt, a 
másik néptanító. Mindketten nagy látoga
tottságnak örvendeuek s miután szabatos 
törvéuyes határozatok nincsenek, sem a 
hatóság, sem a járásorvos legjobb akarat 
mellett nem képes a szédelgésnek gátat 
vetni, mivel a csodadoktorok elég rava
szok arra, hogy tényleges adatokat a be
avatkozásra ne szolgáltassanak. Botrányos 
módou az egyik magnetöpata kuruzslásá- 
hoz egy kis lányt alkalmaz, a kit kata- 
leptikussá tesz médium gyanánt, a bete
gekre kisugárzó erők számára.

Ismételve rámutattak orvosi részről a 
laikus-hypnosis káros következményeire, 
de az intelmek haszon nélkül hangzottak 
el, a hypnotiseur és a gyógymagnetiseur 
urak föltartóztatlanúl űzik most is miuél 
előbb büntetendő mesterségüket. így pél
dául még nem rég miut autimaguetiseur 
űzte szédelgéseit egy volt borbély, egy 
észak-németországi városban és előttünk 
fekvő tudósítás szerint „az alkalmas mé
diumok kiválasztásánál az a sajnálatra 
méltó oset állott be, hogy egy az urak 
közül, a ki önként jelentkezett görcsökben 
összeesett s úgy kellett elviuni."

Egy frauezia bíró néhány évvel ezelőtt 
egy laikust elitéit, mert gyermeket hypno 
tizálván, 1200 frank pénzbírságra. A karlsru- 
hei büntetőbíróság egy hypnotiseurt lő napi 
fogságra Ítélt, mivel egy 19 éves fiút auuak 
beleegyezése uélklli hypnozisba ejtett. A já 
rásbíróság előbb ugyauezen hypnotiseurt dur
vavisszaélés miatt 2 0  márkára ítélte el, mely 
ellen az föllebbezett.

A fölső bíróság azonban ezen uj mű
vészetben személyes szabadság megsérté
sét s könnyű testi sértést látott s az ügyöt 
a büutetőbirósághoz tette át, mely, mint 
mondók, magáévá tette azt. Egy másik 
hypuotizeurről, a ki a múlt tavasszal nyílt 
előadásokat tartott, nem régibeu egy uagy 
tekintélyű hírlap azt irta : „ö kedvtelésből 
Űzi ezt az uj sportot."

Sajátságos sport, melynél embertár
saink egészsége küunyelmüeu koczkára 
tetetik.

Egy ifjú művésznő több ízben alá
vetette magát egy utazó hypnotizeur kí
sérleteinek, de uem is maradtak ki a kö
vetkezmények. A sajnálatraméltó áldozat 
betegeskedni kezdett, sárgaságba esett s 
azou órától fogva, midőn uagymérvtí em- 
lékezÖtehetséggyengülé8 állott be, kényte
len volt az oly szép reményekre jogosult 
ifjú hölgy színpadi tevékenységével ab 
bán hagyni.

Egy csaknem állandó jelensége bizo 
nyos magas fokú hypnosisnak, az összes 
visszamozditott idegek fokozott reflex iz
galma következtében a teljes kathalepsis, 
egy oly pathologikus állapot, mely minden 
körülmények közt a legnagyobb óvatos
ságra és gyors dehypuozisia kényszerit, 
ha nem akarjuk vétkes mulasztással a ha
lált előidézni.

F. R. kereskedő R.-burgban néhány 
év előtt egy laikus által hypnozisba ejtette 
magát. Alig 4 perez után a test merevvé 
lön; az ismeretes műdarabok demonstrál- 
tattak és F. R. lábasarkán és fején nyu
godott két szék között és egész perczeken 
at viselte hasan és fölső testéu az experi- 
mentátor terhét stb. De midőn ez médiu
mát dehypnotisálni akarta, tudománya cser
ben hagyta. F. R. ur egyszerűen nem éb
redt föl. Az odahitt orvos egy mellékhe
lyiségbe vitette a médiumot és mübelég* 
zéseket eszközölt rajta melynek következ
tében a megmerevedett hirteleu és őrjöngési 
rohammal ébredt föl.

A későbbi napokban árulta csak el 
F. R. úr, hogy rövid idővel ezelőtt bocsát
tatott el a katona-kórházból, mint a nehéz 
lovasságnál a tovább szolgálatra képtelen.
F. R. egy gyakorlat alkalmával leesett 
és belső sérüléseket szenvedett, e körül
ményekről azonban a hypnotiseur előtt 
hallgatott.

Az utánzási vágy és azon óbaj, hogy 
csoda-embernek tartassák, csábítja el a 
legtöbb laikust, hogy becsületes mestersé
güket gyógymaguetiseur vagy hypuotiseur 
művészetével cseréljék föl, a mennyiben a 
csábiró és könuyü nyereség nem képezi 
a fő indító okot, hogy a szenvedő embe
riség megmentője gyanáut lépjen föl, s 
mint a ki Hansen mint 8  éves gyermek 
véletlenül egy magnetikus altatási kísérlet 
tauuja volt, és amint azon idő óta a lá
tottakat utánozva Austrália aranyásóit, aj 
zulukaffereket, és a czivilizált nemzeteket! 
hypnosizisbe ejtette, úgy lett a pforstheini 
diákság, Tolocz falú parasztsága es úgy 
lettek ama gyermekek, kiket a charkoti- 
kus klinikán kellett gyógykezelni, a hyp- 
uotikus visszaélések Uzésére elcsábítva.

1886. november havában egy mag
netiseur Chaumontban büvészelőadásokat 
adott a melynek következtében a hypno 
tizmus valóságos mániává lett, a mi a vá
ros iskoláiba is behatolt. Több tanuló 
hypuotizálta társait s mindenféle bolond
ságokat műveltek, miuek következtében az 
ifjaknái különböző idegbetegségek léptek 
föl, melyek orvosi kezelést igényeltek. így 
egy 12 éves gyermek, a ki örökölt bajban 
szenvedett és sem az előtt soha semmiféle 
ideges tüneteket uem mutatott, kórházba 
szállíttatott mivel hirtelen szigorúan fór 
mulázott bypnotikus rohamokban szeuve- 
dett, melyek naponkint ismétlődtek. Ugyan 
ennek 4 éves öcscsénél hasonló jelenségek I 
léptek föl, főfájás, fülzúgás, elcsavarodás, i 
és meggürbülé8ekkel s a szegény szülők ! 
gondjai csak akkor szűntek meg, midőn

meke a charkoticus kezelés alól, egészei- 
gesen tért haza.

Száz szónak is egy a vége, a Uypuo- 
tisálást afféle vándor „professoroku-nak 
nem kell megengedni. Hanseu „tauár ur“ 
pécsi működésére jelen czikkem ugyan 
már csak olyan, mint az elmúlt esőnek a 
köpönyeg; de a jövőre nézve azt hiszem 
még a rendőrkapitány ur részéről meg 
szivielésre méltattatván — jó  köpönyeg 
lehet. Dr. L.

m űit

Az uj heiypénzszedési tariffa.
Pécs szab. kir. város területéu folyó 

1888. évi november hó 1 -éu következő 
heiypénzszedési álszabályzat lépend életbe :

I. Általáuos rész.
1. belypénz szedetik a város belterü 

letére piaczi eladasra hozott bárminemű 
áru és élelmi czikkek — termények — 
úgy állatok után, akár naponkint, akár 
heti és országos vásárokon, akár állva, 
járva vagy ülve történik az árusítás.

2. Helypénz szedetik a panoráma, 
czirkusz, erőmüvészeti és minden, belépti- 
dij mellett megtekinthető egyéb látványos 
Ságok és mutatványok utáu, mégis a hang
versenyek, dal-és szinielőadások, az ipar-, 
kereskedelem- és művészet előmozdítására 
rendezett kiállítások, valamint a tisztán 
jótékony czélra rendezett látványosságok 
és mutatványok kivételével.

2. Rendes házaló-könyvvel ellátott 
házalók csak akkór fizetnek helypénzt, ha 
árukzikkeikkel piaczon vagy nyílt árusí
tási helyen kirakóduak.

4. A helypéuz egyedül magán, a vá
sári adás-vevésre kijelölt helyeken szedhető. 
Azou czikkek után mégis, melyek reudes 
házaló könyvvel el nem látott egyének ál
tal házalva adatnak el, a helypéuz az u(. 
czáu bárhol is megszedhető.

5. Országos vásárokon és országos 
marhavásárokon a kijelölt vásártéren tör
tént helyfoglalás után, a belypénz csak 
egyszer fizetendő, habár az illető árusító 
több napon át vagy az egész vásár tar
tama alatt használja is az első nap elfog
lalt helyét és ha helyét éjjel elhagyja is; 
helyváltoztatás eseétre azonban a megfe
lelő helypénzt megfizetui tartozik.

E kedvezmények alól kivétetnek a 
látványosságok és a mutatványok, melyek 
naponkit a helypénzt megfizetni tartoznak.

6 . A helypénz összege a jelen sza
bályrendelet II ik részében foglalt dijsza 
básban állapittatik meg és pedig darab
szám, térfogat, kocsi és tartályok szerint.

Oly esetekben, midőn egy és ugyan
azon eladó többrendbeli oly czikkeket hoz 
eladásra, melyek nem tartoznak ugyan 
azon díjszabás alá, pl. élő állatot vagy 
vadat 8 ezzel együtt nyers terményeket 
és készítményeket is, — az árszabás sze
rinti dijak az illető díjosztály szerint az 
élő állat és vad után darabonkint, a többi 
bárminemű czikkek után pedig vagy kocsi, 
vagy tartály, vagy hely szenut fizetendők.

Ezen díjszabás szerinti dijak fizetésére 
mindenki, legyeu helybeli vagy idegen, 
egyenlően köteleztetik; mégis hetivásárok 
alkalmával iparengedélylyel biró helybeli 
következő kézműiparpsok, u. m.: csizma 
diák, vargák, szürszabók, magyar szabók, 
czipészek, fésűsök, szűcsök, bábosók, sap
kások, kalapsok, kapezakötők, bádogosok, 
patkóverök, szíjgyártók, tarisznyások. ko
sárfonók, fazekasok, kötélverők, távcsők, 
szitakötők és szerkovácsok — az „.sza 
has szerinti dijak telét fizetik.

7. Az árszabásban megállapított díj
összegek osztrák-magyar értékben, a tér
mértékek pedig Q  méterekben számít
tatnak.

Ha az elárusító által elfoglalt terület 
egész □  méterekben fölül még tört része
ket is mutatna, az esetben az egész Q  
métereken fölül lévő tér, ha az fél □  mé 
térnél kisebb volna, figyelembe nem véte
tik, ellenben a fél Q  méternél nagyobb 
terület egész □  méternek tekintetik.

Az, a ki önállóan csakis egy □  mé
ternél kisebb területet foglal el — egy 
egész □  métetnek megfelö helypénzt tar
tozik fizetni.

8 . A fizetett helypénzröl a helypeuz- 
szedésre jogosultak által a rendörkapitá- 
nyi hivatal részéről előirt minta szerinti 
nyugta-bárcza szolgáltatandó ki.

Ezen bárcza az árusító által a hely
pénzt behajtó és ellénörző közegek kívá
natéra fölmutatandó. Az ily igazolványnyal 
ellátandók s szembetűnő helyen számmal 
is ellátott ismertető jegy viselésére köte
lezendők. — Az igazolvány az árusító 
kívánatéra fölmutatandó.

Az ily igazolványnyal ellátott hely- 
péuzszedők jogosítva vanak a helypéns 
megtagadása esetére az árusítót megzálo- 
golni, — mely azonban a rendőrkapitányi 
hivatalnál a zálogosító által még ugyanaz 
nap bejelentendő.

II. D í j s z a b á s .
I. Osztály.

Ide tartoznak a kereskedői, ipar és 
háziipar czikkek, melyek élelemre nem 
szolgálnak ; továbbá művészet, panoráma, 
czirkusz és egyéb bárminemű látványossá 
gok, mutatványok, mégis az általános rész 
2 -ik pontjában érintett kivételek szemmel 
tartásával.

Az ezen osztályba tartozóknál kivétel 
nélkül — az elfoglalt terület minden Q  
métere után 8 kr., ha azonban fogatról 
történik az árusítás vagy eladás, minden 
fogat után 2 0  kr. fizetendő.

II. Osztály.
Ide tartoznak az élelmi czikkek és 

nyers termények, úgy bábos és hentes
évi április havában mindkét gver- | árük, melyek után fiaetendíi :
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s) A* ezen osztályba tartozó oly czik- | 
kék utau, melyek tartály nélkül, fogaton i 
hozatnak be árutás végett, miut pl.: répa, 
káposzta, széna, szalma, hagyma, zöldség I 
atb togatookiot 20  kr.

Gabonanemüek, u. m. búza, rozs, árpa, 
zab és bükköny után, ha zsákolva vauuak 
is, fogatonkint 20  kr.

Egy, tejjel terhelt fogat után 20 kr.
Egy, tűzifával terhelt fogat után 10 kr.
b) Fogaton vagy gyalog behozott ko

sár, zsák vagy más tartályban levő bur
gonya után, tartályonkint 3 kr.

c) Egyéb ezou díjosztályba tartozó 
termény után kosár, zsák szóval tartá 
lyonkint 5 kr.

Megjegyeztetik itt, hogy a fagaton 
elhelyezett tartályok után a darabonkinti 
5 kr., illetőleg a burgonyánál 3 kr. — 
helypénz megszedetett, — a kocsi utáu 
külön dij nem szedhető még akkor Bem, 
ha a piaczon helyet foglal és a czikkek 
arról lerakatnak.

Ép igy azon czikkek után, melyek az
a) pont szerinti helypénzzel már megio 
vattak, ismételtei! helypéDz nem szedhető 
akkor sem, ha a fogatról le is rakatnak, 
s akként árusittatuak.

d) Földön való árusításnál, vagy ha 
a behozott és tartályonkint a járó hely* 
pénzzel még meg uem rovott tárgyak a 
tartályokból a földre kirakatnak, — az 
elloglalt tér minden Q  métere után fize
tendő 3 kr.

111. Osztály.
Ide tartoznak az élő állatok és vadak, 

melyek utáu a lielypéuz darabonkint jár 
és pedig :

a) Ökör, bika, tehén, ló, öszvér és 
számár után 10 kr.

b) Csikó, borjú és sertés után 6 kr.
c) Kecske, gida, juh, báráuy, malacz, 

pulyka, lúd, liba, nyúl, fogoly, szalonka, 
vadlud és vadrueza után 5 kr.

d) Kakas, tyúk, kácsa, csibe, galamb 
és gerlicze, tűrj, szárcsa, húros és egyéb 
apró szárnyas vad, úgy házi nyúl után 
2 kr.

e) Szarvas, őz és vaddisznó után 20 kr.
Országos vásár alkalmával azonbau

a következő dijak szedhetők, u. m .:
a) Bika, tehén, ökör, ló, öszvér és 

szamár utáu 20  kr.
b) Búgott borjú, csikó és féléves vagy 

azou teltlli sertésekért 15 kr.
c) Szopós borjú, kecske, gida, juh, 

bárány és malacz után 10 kr.
Auyjuktöl még el nem választott szo

pós állatok azonbau helypénzmentesek.

Kül önf é l ék .
— Olvasóinkhoz. Az őszi évnegyed 

meguyiltával kérjük szives olvasóinkat s 
lapunk barátait , hogy előfizetéseiket 
megújítani szíveskedjenek. KUlöuösen ama 
vidéki olvasóinkat kérjük, kik az elöfize 
léssel h á tra lé k b a n  v a n n a k , hogy e hát
ralékot letörlesztenék; m>-rt a hirlapkiadás 
oly vallalat. melyet folyton készpénzfize
tésekkel kell és lehet csak fentartani A 
roppant papíranyag a nyomda személy 
zete, a postaexpeditió, az illetékszedö 
kincstár nem varnak ám a fizetésre — 
mint némel) jólelkü előfizető, az előfizetés 
beküldésévé bóuapokou, vagy épen egész 
éven át. Aztán nem kevésbé visszás hely
zet az, hogy a midőn a hírlap magatar-

gocs községnek járási székhelylyé tételét 
szorgoló folyamodványa. 20. Siklós nagy
község által a siklós-trinitási ut ügyében 
hozott határozat ellen beadott fellebbezés. 
21. A hg.-szöllösi körjegyzőség újraalakí
tása és Karancs községnek nagyközséggé 
alakulása. 22. Dorner Gyula gyámtári se- 
gédkönyvvivö segély-díjért benyújtott fo- 
lyamodváuya. 23. Mágocs n. község által, 
az ottani önálló árvatár tartalékalapja ka
matainak — az árvatár kezelésével meg
bízott részére fizetés czimén leendő kiada 
tása iránt benyújtott kérvénye. 24. Sza
bolcs község által temetőhelynek vásárolt 
ingatlan vételére vonatkozó szerződés. 25. 
Sásd község 1888. évi — a belyszinéu 
felülvizsgált birói számadása. 26. A. lóte
nyésztési bizottságnak, járási állatorvos- 
állások rendszeresítése iránt tett előterjesz
tése 27. Szajk község árvatárában felme
rült 7373 trt 23 kr. hiánynak mikénti ledet 
zése iránt m. árvaszék által beterjesztet- 
j avaslat. 28. Farkas Józef volt vásárosi 
dombói róm. kath. kántortanitó nyugdijjái 
nak megállapítása. 29. Uzv, Mezei Jó 
zsef né volt martonfai róm. katbl hitfele 
kezeti tanitóné nyugdijának megállapitasa-
30. Uzv. Kaufmann Józsefné volt szt-istváu. 
r. k. tauitóué nyugdíj jáuak megállapítása.
31. Liucz József volt bükkösdi r. kath. 
kántortauitó nyugdijjának megállapítása. 
31. Kékesd község és a pécsváradi ala
pítványi uradalom közt létrejött pótadó
egyezsége. 33. Berkesd, Elleud, Pereked 
községek és a pécsváradi alapítványi ura
dalom közt létrejött pótadó-egyezség. 34. 
Kácz-Töttö8 községnek ingatlau eladása.
35. Babarcz község úgy Landek György 
8 neje közt létrejött adásvételi szerződés.
36. Feked község úgy Schenk Mihály és 
néje közt létrejött adás-vételi szerződés. 
31. Szent-Kataliu községnek ingatlan vetel 
iránt hozott határozata. 38. Az árvaszék
nek Hopp Jakab elleni perében felmerült 
ügyészi költségnek az árvatár tartalékalap
ból leendő megtérítése. 39. Sumouy köz
ségben megejtett bábaválasztás ellen be
adott fellebbezés. 40. Tarnóczy Lajos 
Hegyháti járási utibiztosnak Pécsváradon 
szolgabirói Írnok minőségben eltöltött évei
nek nyugdíjévéibe leendő beszámítása. 41. 
A dárdai takarékpénztárnak Dárda köz
ség képviselőtestülete által hozott határo 
zat ellen beadott fellebbazése. 42. Honig 
Mór sásdi lakósnak Jenő község képviselő 
testületi határozata elleu beadott fellebbe
zése. 43. A maissi körorvosi állas fizeté
sének emelése. 44. Kis-Bicsérd, Pázdáuy, 
Rálásd, Varjas, Veliu, Zoók, Martonfa, 
Hird, Szábolcs, Somogy, Vasas, Bozsok, 
Ó-Bánya, Dárda, Bakonya, Bagota, Boda, 
Gerde, Lotbárd, Misleny, Kis-Kozár, He- 
rend, Egerágh, Birjan, Szent-Király, Iván- 
Battyán, Mágocs. Ó-Falu, Lovász-Hetény, 
Kékesd, Szellő, Varasd, P.-Falu, Magyar- 
Ürög, Feked, Nagy-Nyárád, Fazekas-Boda, 
Kátoly, Szent-Erzsébet, Maiss, Maráza, 
Mekényes, Marócsa, Rácz-Kozár, Szárász, 
P.-Lak, Zsibrik, Hidasd, Tófű, Itac/.-Mcc-ke. 
Véménd, Bisztricze,Kaán, Szágy, Bakócza, 
Fodisa Szatina, Tormás, F. Mindszent, Da- 
rócz, Bellye, Eugenfalu, Kopács, Laskó, 
N.-Ürögh, Korpád, Gyürüfü, Kapos-Szek- 
cső, Csikós-Tötfős, Nagy-Pali, Ellend, Pe
reked. Berkesd, Szilágy Gyümölcsény, 
Jenő, Gödre, Mohács, Pálé, Sz. György, 
1887. évi, — Vejti, Kis-Szt.-Márton, Vaiszló, 
Sámod, Páprád, Luzsok, Hídvégi), Hirics,

, Besencze, Nagy-Pali, Várkony, Pécsvárad. 
tása, iránya erélye, tartalmassága ellené- | Kis-Tótfalu, Nagy-Peterd 1886. évi átvizs- 
ben folyton 'okozotíabb igéuyeket támaszt j g^|t községi számadásai. 45. Laskó, Kopács,
az olvasó: akkor annak egyúttal -  foly 
tonos hátra ékaival — anyagi gondokat 
akaszt a nyakába, hogy a szellemi küz
delmet neki még súlyosabbá tegye. Őszin
tén, nyíltan szülöttünk, mint a hogy kimé- 
zetlenül szokott szólani e lap mindig. 
Ezúttal pro domo sua szólt az ének. S 
hisszük, hogy akiket illet, megértenek. 
Viszont mi is megtesszük Írói kötelessé 
günkel mindenkor. Szívesen bocsátjuk hír
lapunk? t miudenki birálata alá. Hasonlít
sák össze olvasóiuk bármely magyar vidéki 
hírlappal. S hisszük, hogy elismeréssel 
lesznek munkásságunk iránt.

—  M egyei k ö z g y ű lé s . Baranya várme
gye köztörvényhatósága folyó hó 8 -án 
azaz hétfőn délelőtti 10 órakor, Pécsett 
a megyei gyűlési teremben évuegyedes 
rendes közgyűlést tart. Tárgysorozat. I. 
Evnegyedes jelentések és kormányrende
letek. 1. Alispán évnegydes jelentése. 2. 
Belügyminisztérium rendelete a tűzrendé
szen szabályzat végrehajtása tárgyában.
3. Gróf Csáky Albin vallás- és közokta
tási miniszter értesítő levele legmagasabb 
kineveztetéséröl. 4. Belügyminisztérium ren- 
delete, a seged-jegyzöi állasok jövőbeni 
betöltésének szabályozása iránt hozott köz
gyűlési határozat jóváhagyásáról. 5. Bel
ügyminisztériumnak rendelete a betegség 
vagy szellemi fogyatkozás folytán munka- 
képtelenné vált megyei tisztviselő , segéd- és 
kezelő-személyzettel követendő eljárás mó
dozatairól alkotott szabályrendelet jóvá
hagyásáról. II. Állandó választmány jelen
tései. 6 . Fegyelmi és rendbírságok. 7. 
Kácz-Töttős község szabályrendelete. 8 . 
Nagy Harsány község vásárszerzési kiadá
sai. 9. A vármegye 1889. évi háztartásá
nak költségelőirányzata. 10 A megyei köz- 
mukaalap 1889. évi költjégelöirányzata. 11. 
A szászávár hirdi útalap- 12. A megyei 
betegápolási alap- 13. A megyei ínséges 
alap- és 14. A megyei ipariskola-alap 
1887. évi számadásai. 15. A herczeg 
Scbaumburg-Lippe féle jutalomdij-alapit 
vány 1886— 1888. évi számadása. 16. A 
vendéglők és kávébázak iránt alkolandó 
szabályrendelet. 17. A Mohács nagyközség 
állal alkotott egészségügyi szabályrendelet 
jóváhagyása. 18. Mágocs község önálló 
árvatárának 1887. évi mérlege. 19. Má-

Eugenfalu, Darócz, Bellye, Varasd. Pécs
várad, Véménd, Ráczmecske, Mágocs, Pe
reked, Szilágy. Berkesd ellend 1887. évi 
átvizsgált szegénypénztári számadásai. III. 
Igazoló választmány jelentései. 46. A me
gyei bizottság kiegészítése. IV. Küldöttségi 
jelentések. 47. Számon kérő szék jegyző
könyve. 48. Deimek Frigyes Siklós nagy
község volt pénztárosa kezén elvesztett 
összegek megtérítése 49 A pécsváradi 
régi katona temetőből történt foglalás meg
állapítására kiküldött bizottság jelentése.
V. Tiszti jelentések. 50. Alispán jelentése 
a megye területéu élő siketnémák számá
ról. 51. Alispáu jelentése, Császta és Máza 
községek közt fenforgó vitás határkérdés 
állásáról. 52. Siklósi járási főszolgabírónak 
jelentése a Viszló község képvisető-testü- 
lete által a községi bába fizetésének meg
állapítása kérdésében. 53. M. t. főorvos
nak jelentése Siklós községben letelepedett 
dr. Márkusz Miksa orvostudori oklevele 
kihirdetéséről. VI. Törvényhatóságok levele
zései 54 Pozsony sz. kir város tanácsának 
megkereső levele, közigazgatási bíróságok 
létesítése tárgyában a képviselöházhoz in
tézett feliratának pártolása iráut. Hitelesí
tés. 55. Jegyzőkönyvet hitelesítő bizottság 
kiküldése.

— Grünfeld Alfréd hangversenye. Grün- 
feld Alfréd, a jelenleg élő zongoraművé
szek egyik legkitűnőbbje, szerdán tartotta 
hangversenyét a „Hattyú4* nagy termében 
a már nálunk hagyományos gyér látoga
tottság mellett. Folytonos a panasz, hogy 
Pécsett a közönség, különösen színház 
hiányában, semmi műélvezetben sem része
sülhet, pedig valahányszor erre alkalom 
kínálkozik, mint történt Wiltné, Popper 
stb. hangversenyeinél, midőn világhírű mű
vészek mutatták be művészetüket, Pécs 
30000 lakósának müpártoló — uem mű- 
értő — közönsége nehány sor széken 
mindig elfért. Pedig valóban Grünfeld által 
nyújtott műélvezet „telt házu-at érdemelt 
volna meg. Grünfeldet, ki Bécs zenevilá
gának kedvencze, Bubiustein mellé szere
tik h e l y e z n i ,  pedig helyesebben lehetne 
az orosz művésszel s z e m b e  á l l í t a n i .  
Bubinsteinnak, miut egy kritikusa felemlíti, 
tartós inspirálójától elragadtatva úgy

k e l l  játszania, mint azt épen azon óra 
magával hozza, mig Grünfeldröl elmond 
hatjuk, b ebben inkább Bülovhoz hasonlít, 
hogy kitartó öuuialuiábau sohasem játszik 
mást és másként, mint épen a k a r .  Ez 
elsöuek „nekem kell44, az utóbbinak pedig 
„én akarok44 jellemzik játékát, és tüntetik 
fel a két művész művészete közti különb 
séget. A programm első pontja, Mendcl- 
sohntól egy praeludium és fuga nem mu 
tatta be a legelőnyösebb oldaláról a mű
vészt. Mert egyrészről nem engedi ezt a 
mű kiválólag thematikus volta, más rész
ről Grünfeld csak bámulatos technikáját 
ragyogtatá, mig a felfogás a fugában nem 
olyan volt, miut a szerző azt akarta, mi
után eredetileg alig van ütem, melynek 
hangfestése az előzőhöz hasonlítana, mig 
ő előadásában majd végig, és csak kevés 
megszakítással, a legerősebb forte t alkal
mazta. A következő pontban Beethoven 
D moll sonatáját mutatta be, gyönyörű 
előadással, gyönyörű hangfestésben; való
ban ily bemutatásban e souata az volt, 
milyennek Nohl jellemzi a halhatatlan 
szerző emez egyik legszebb művét: „Bede 
in Tönen.44 Grünfeld több aprósága követte 
e pontot, melyek jóhatást keltettek, egy
részt könyességüknél fogva az előző ki asz- 
szikus szám mélységével szemben, más
részről, és talán különöseu mivel maga a 
szerző mutatta be őket. A szünet utáni 
első szám Schumanntó! „Etudes symphoni- 
ques44, képezte az est legkimagaslóbb 
pontját. Itt mutatta be Grünfeld nekünk 
is, uem hogy kiváló művész, mert arról 
mindjárt kezdetben meggyőződtünk, ha 
nem hogy vele lehet versenyre kelni, de 
ö legyőzhetetlen, ügy a hangfestés, mint 
a felfogás, és főleg majdnem a hihetet
lennel határos technika méltán ragadták 
el a hallgatóságot oly tetszésnyilvánítá
sokra, milyennel a többször kihívott mű
vészt jutalmazta, ki viszout köszönetül 
programmou kívül ugyancsak Schumauuak 
bájos kis gyermekdarabját „Am Kamin14 t 
játszotta, mely alkalommal megmutatta, 
hogy nincs szüksége „bravour darabokra44, 
hauem egy egyszerű, minden nehézség 
nélküli darabban is képes magát, mint 
valódi művészt bemutatni. Chopin három 
darabjának sikerült bemutatása után Brahms 
„llugarische Tiiuze44 egyik számát játszotta 
saját átiratában, jobbau saját maga, miut 
m a g y a r  közönség számára. Bagyogtatta 
benne technikáját, de az átdolgozás ide
gen szellemű. Nem elég egyszerű, hogy 
vele érezhettünk volna, s uem elég nagy
szerű, hogy általa meghatva lettünk volna, 
s csak a művészt, de uem a szerzőt tün
tettük ki tapsainkkal. Végül, sziutén a 
műsoron kívül, Wagner Lohengrin czimü 
dalművéből játszott egy szép részletet, 
olyat és úgy adva elő, hogy Wagner hí
vei nem titkolhatták el örömüket és elra
gadtatásukat, másrészt az egész közönség 
részéről is az előadó művész a legzajosabb 
tetszésuyilváuitásokbau részesült.

— Kegyes adomány. Dr. Szeredy Jó
zsef mint a szegény ügyi bizottság uj el
nöke, a teguapi gyűlésen 100 írt adományt 
tett le a szegények alapjának gyarapítá
sára. A nemes cselekedet dicséretre méltó.

— Hymen. Dr. Johan Béla orvos 
szerdán vezette oltárhoz Jankovics Hugó 
iparos polgártársunk kedves leányát: I r m a  
kisasszonyt. — Dr Miltényi Miklós ügy
véd a napokban váltott jegyet Batkovics 
Ferencz derék polgártársunk szeretetre
méltó leányával: M a r i 8 k a kisasszonynyal.

— Esküdtszéki tárgyalás. Folyó hó 
25 én tárgyalja a pécsi sajtóbiróság és 
esküdtszék Jankovics Dénes mohácsi aljá- 
rásbirónak dr. Tárnái Károly mohácsi ügy- 
véd elleni sajtóperét. November hóban pe 
dig Bernát Béla joggyakornoknak dr. Tár
nái elleni sajtópere fog tárgyaltatni. Nagy 
érdeklődéssel tekintünk a szenzácziósnak 
ígérkező tárgyalások elé.

— Uj megyei lap. F. hó 13-án (?!) 
„Siklós és Vidéke14 cziinen lap indul meg 
Siklósou. Szerkesztője és kiadója: Bédei 
Károly tanító.

— Az érdem elismerése. Községi is
kolaszékünk tekintettel Borsyné Bató Auna 
tanítónőnek a városi tanügyi kiállítás ren
dezése körül szerzett érdemeire, Aidinger 
elnök és Bolgár indítványára jegyzőkönyvi 
elismerést és 10  drb. aranyat szavazott 
meg. Valóban szép jele ez a nemes gon
dolkozásnak, amidöu hatósága iráut csak 
kötelességét teljesítő tanítónőnek buzgal
mát fölismerve, — annak fáradozásait 
további buzdításul méltányolja. De mi to
vább megyüuk, mert tudouiásuuk vau azon 
tevékenységről, melyet Borsyné a z  e g é s z  
f ö  1 8 ö k i á l l í t á s  rendezése körül kifej
tett. Teljes két hónapi szünidejét egész 
odaadással napestig a fölső kiállítás sike
reinek előmozdítására föláldozta, a vidéki 
iskolák — s a női iparosztály termeit 
csínnal, jó ízléssel, nagy fáradsággal ren
dezte ; az ott levő összes személyzet fölött 
a felelősséggel járó felügyeletet a reud és 
biztonság tekintetében gyakorolta, a ka
lauzolásokat naphosszat eszközölte; a cso
magolásokat teljesítve a tárgyakat hiány 
nélkül a legutolsó szegig gyorsan vissza
származtatta, — mi több a férje is egész 
idény alatt buzgón közreműködött. Mind
ezeket mérlegelve a fölső kiállítás sikerét
— melyet a közönség is osztatlanul vall,
— jó részben Borsynénak köszönheti a 
végrehajtó bizottság s hiszszük, hogy ezt 
méltányolva a száraz elismerés mellett 
gavallérosan(?) fogja kárpótolni mindazon 
áldozatokért, miket a fényes sikerrel vég
ződött kiállítás érdemében hozott

— Jogakadémiánk segélyegylete tegnap 
délelőtt tartotta meg alakuló közgyűlését, 
melyen S z i n k o v i t s  Ká r o l y  választat
ván elnökül egyúttal a tisztikar is meg
alakult. Az ülés végeztével dr. S z e r e d y

prodirector buzdító szavakban intézett rö
vid beszédet a hallgatósághoz az egyesület 
fouto»8ágát emelvén ki.

—  A dom ány  a  m egy ei t a n s z e r m ú z e u m 
n ak . A kiállítási végrehajtóbizottság a tan
ügyi kiállítás sikerét méltányolni óhajtván, 
három minta padot Feiveltől, Záray aradi 
tanfelügyelő betüszekrényétés Zahora szem
léltetésre alkalmas állatgyütjeményét vette 
meg, melyek ideiglenesen a belvárosi nép
iskola múzeumi helyiségében vannak el
helyezve.

—  M a g y a r  isk o la  felállítását sürgeti 
több bányatelepi lakós, kiknek gyermekeit 
a társulat, minthogy nem munkásai, nem 
veszi fel a társulati iskolába. Tudtunkkal 
ez iskola már egyszer létezett a telepen 
s nem tudjuk mi okból lett az beszüntetve, 
melynek nemzeti hivatása volt. Kívánatos, 
hogy e szükséges intézményt a város mi
előbb létesítse, nehogy az ott 50-nél több 
gyermek nevelés-oktatás hiányában elpar- 
lagiasodjék; másrészt pedig, hogy a ma
gyar oktatás mellett szép nemzeti nyelvün
ket tökéletesen elsajátítsák.

—  P á l y á z a t  t á v í r d a  o sz lo p o k  s z á l l í tá 
s á r a .  A m. kir. távírda intézetnek 1889. 
évi szükséglete fedezésére 23,407 drb 6 Vf 
m, 20,835 drb. 8 m. és 450 drb. 10 m. 
hosszú távirdaoszlopra lévén szüksége, a 
közlekedésügyi minisztérium ezeknek szál
lítása iránt pályázatot hirdet. A helybeli 
posta és távirdaigazgatóság kerülete ré
szére ezen mennyiségből 1294 drb. 6 */f 
m. és 2524 drb. 8  m. hosszú oszlop szük
ségeltetik , melyekből Barauyavármegye 
8 pedig Pécsre 510 drb. és Mohácsta 250 
drb. lesz szállítandó- Az írásbeli ajánlatok 
legkésőbben f. évi október hó 15-én déli 
12 óráig, u közmunka és közlekedésügyi 
minisztérium segédhivatali igazgatóságához 
nyújtandók be. — A pályázati feltételek 
a helybeli m. kir. posta és távírda igaz
gatóságnál, a rendes hivatalos órák alatt 
megtekinthetők.

—  A v eg y e s  h á z a s s á g o k r a  v o n a tk o z ó
la g  dr. Dulánszky Nándor megyés püspö
künk 8 valamennyi püspök a következő 
körlevelet intézte megyéje papságához:
Az apostoli szeutszék ez évi julius hó 18-án 
a földkerekség összes föpásztoraihoz inté
zett magas rendelete által hitelesen tudni 
kívánja azou vegyes házasságok eredmé
nyeit, melyek katholikus felek által, vagy 
más keresztény felekezetüekkel, vagy talán 
meg nem keresztelt felekkel is köttettek;
— továbbá: vájjon a katholika vallás 
javára, vagy kárára vannak-e különösen 
azon vegyes házasságok, melyek az apos
toli szentszék fölmentvényével az egyhá: 
szertartásai szerint áldattak meg? Hogy 
tehát az apostoli szentszék ezen kívánsá
gának minél pontosabban megfelelhessek 
fölhívom összes t. ez. lelkipásztoraimat, hogy 
az anyakönyvek és egyéb hivatalos iratok 
alapján a következő kérdésekre hiteleB és 
határozott feleletet adjanak és azt deczem 
bér hó végéig fölterjeszszék : 1. Hány vegyes 
házasság köttetett a plébániában az utolsó 
tiz (1878— 1887) év alatt egyházi fölment- 
vény mellett ? 2. Hány vegyes házasság 
jött létre mondott tiz év alatt egyházi 
tolmeutvény nélkül úgynevezett passzíva 
assistentia mellett, vagy a nélkül más ke 
resztény vallástelekezetü imaházban ? 
megtartattak-e híven a katholika egyhá; 
által előirt biztosítékok (cautiones) azon 
vegyes házasságban élő felek által, kik 
egyházi fólmentvény mellett katholikus 
szertartás szerint keltek egybe ? 4. Há
nyán szegték meg az egyház által köve 
telt és az illető felek részéről a házas
ságra lépés alkalmával önkényt és komo
lyan nyújtott biztosítékokat? 5. Fordult-' 
elő eset, hogy vegyes házasságban élő 
katholikus felek hitüket elhagyták volna? 
— és ha igen: hány eset ? — Vagy tör 
tént-e, hogy a nem katholikus házasfél az 
egyház kebelébe visszatért volna ? s hány 
ily eset volt ? 6 . A vegyes háza 
származott gyermekek közül hányán uem 
neveltetnek a katholika vallásban, kik 
különben a) a törvény b) vagy az adott 
Ígéret szerint abban volnának nevelendők? 
Mily neműek ? Mily korúak ? iraseék ki. 
7. Mily vallásban kereszteltettek meg és 
oktattatuak, illetve neveltetnek azon gyer
mekek, akik apostoli fölmentvény nélkül 
kötött vegyes házasságból származtak ?

—  A p é c s i  p o s ta  é s  t á v ir d a ig a z g a tó  
s á g  kerUletbeli hivatalainak pénzforgalma 
ez év január 1 -töl julius 31-ig 40.831,980 
fyrint, augusztusban 5.812,484 frt, s igy 
az első nyolez kónapban 46.654,468 fo 
rint volt.

— H a lá lo z á s . Ilermann Vincze néhai 
előnyösen ismert szücsmester hosszas be 
tegség utáu tegnap pénteken életének 63-i 
évében jobb létre szenderült. Hűlt teteme 
vasárnap tétetik örök nyugalomra. — Béke 
poraira !

—  H a lá lo s  k im e n e te lű  v e re k e d é s  D u na
S z e k c s ö n .  Múlt vasárnap este tiz óra táj 
bán betértek Majer Pál korcsmájába Ma- 
jer István, Martina Imre és Szabó Gergely, 
duna-szekcsöi lakosok. Miután egy ideig 
boroztak, Majer István és Szabó Gergely 
közt — bortól felhevült állapotban — szó
váltás támadt, mely akkor is tartott még, 
midőn a korcsmából távozva az utczára 
értek ; itt azonban a szó vita verekedéssé 
fajult, melynek megakadályozására, illetve 
a verekedők szétválasztására a koicsma- 
ros Majer Pál és ivótársuk Martina Imre 
— kinél kétcsövű töltött fegyver volt — 
az utczára mentek. A verekedőket azon 
bán nemcsak hogy uem sikerült szétvá
lasztani, sőt a támadt általános dulako
dásban Majer Pál is, Martina Imre is sú 
lyos sérüléseket kapott s ekkor történt, 
hogy Martiuatlmre fegyvere — véletlenül e 
vagy tulajdonosának szándékából, uem 
tudui még — tű  Ült s a lövés szivén ta

lálta Majer Pál korcsmárost, ki néhány 
perezre rá meghalt. A tettes, s illetve a 
többi verekedő letartóztatható nem volt, 
mert mind a hárman a verekedés közben 
kapott súlyos sérülések folytán ágyban 
fekvő betegek. A vizsgálat megindittatott.

-  M it c s in á l ju n k  l e á n y a in k k a l?  Erre 
a kérdésre egy derék német sógor a kö
vetkezőkép felel: Adjatok neki derekas 
iskolai képzettséget; tanítsátok meg jó 
ételt főzni; tanítsátok meg mosni, vasalni, 
harisnyát javítani, gombot felvarrni, saját 
réhájúkat elkzsziteni s tisztességes inget 
varrni. Tanítsátok sütésre, főzésre s figyel
meztessétek őket, hogy egy forint 100 
krajezárt ér, hogy riak  az a takarékos, 
aki kevesebbet ad ki, mint amit bevesz, 
és hogy aki jövedelménél többet költ, 
okvetlenül tönkre ju t; tanítsátok meg őket, 
hogy a kifizetett kartonruha, díszesebb, 
mint a hitelbeu vett selyem; tanítsátok 

hogy egy gészséges, telt arcz száz
szor többet ér, mint egy aszkóros „érde
kes44 szépség; szoktassátok őket arra, hogy 
erős és jó czipöt szívesebben viseljenek, 
mint a mai czipészfantázia elmálló korcs- 
szüleményeit; tanítsátok meg őket jól be
vásárolni s a számlákat utánvizsgálni. T a 
nítsátok meg természetes eszük használá
sára, önbizalomra, önsegélyre 8 munkás
ságra. Oltsatok beléjük érzéket a termé
szet szépségei iránt; tanítsátok őket, — 
ha erre is van pénzetek, — zenére, festé
szetre s egyéb művészetekre, de mindig 
azt tartva szem előtt, hogy ezek csak mel
lékes dolgok; értessétek meg velők, hogy 

8étáláa gyalogszerrel egészségesebb, mint 
kocsin; tanítsátok megvetni a külszínt, s 
arra, hogy ha az ember igent vagy nemet 
mond, ezt mindig meggyőződése szerint 
tegye. S végre tanítsátok meg arra is, 
hogy a feleség boldogsága a férjnek nem 
vagyonától, hanem csakis jellemétől függ. 
— Ha mindezekre megtanítottátok, ők pe
dig mindezeket jól felfogták; akkor — ha 
el jő az idejük — bátrau mehetnek férj
hez; az útját majd maguk is megtalálják.

Nyilatkozat.
A „Pécsi Hírlap44 79-ik — múlt va

sárnapi — számában „A megszökött je
gyes44 czim alatt közölt újdonság O. J. és 
0 . Gy. helyben is ismeretes fiatalemberek 
kalandjáról szól, mit én egy — Jászbe
rényből hozzám intézett — levél alapján 
tettem közzé. Utólag a kezemhez szolgál
tatott bizonyítékokból meggyőződtem, hogy 
ama levélben leirt dolgok elejétől végig 

közönséges magán boszúból eredő, de 
a hitelességnek minden mázával fölcziczo- 
mázott — elferdítések, melyek csak arra 
valók voltak, hogy a jelzett fiatalemberek 
jó hírnevét megcsorbitsák. Az ezen levél 
alapján megirt újdonságot a „P. H.44 csü
törtöki számában a valósághoz híven kiiga
zítva visszavontam ; de miután nem lehe
tetlen, hogy e lap t. olvasói is egyéb úton 
amaz első újdonságot olvasták vagy hal
lották, mig a rektifikáló közlemény figyel
müket elkerülte: becsületbeli kötelessé
gemnek tartom kijelenteni e helyen is, 
miszerint a „P. H. 44 79 ik számában közölt 
„Megszökött jegyes44 czimü közlemény va
lótlan dolgokat tárgyal, melyek közvetítője, 
tehát a levél Írója elleu a törvényes lépó 
seket megtettem.

Haksch Lajos,

a .P écsi Hírlap" szerkesztője.

Irodalom.
=  Az „Ország-Világ- 40 száma igen érdekes 

tartalommal jelent meg. A közlemények sorából 
kiemeljük : Csáky Albin gróf, az új miniszter arcz- 
képe és jellemrajza. „Párra víziója" Justh Zsig. 
mondtól, „Sárga ház“ Oabányi Árpádtól, „Nagy 
manőver” Kacziáuy Gézától, „A szalűki leáuyok* 
Paughué Gyújtó Izabellától, hefi tárcza Székely 
Huszár-tói s több apróbb közlemény és vers. —
A  képek közül figyelemre méltók : Kieseitől „Lá
togatás a műteremben" ez. nagyszabású kép 8 
Delobbetől a „Pihenő nap" czimü. Érdekesek 
azok is, melyek a Üandai-hegy robbánását Japán
ban ábrázolják. Előfizetési föltételek : jan.—decz. 
10 frt, jan.— iuu. 5 frt, ja l.—szept. 2 trt 50 kr., 
július—decz. 5 frt. — Az „ E g y e té r té s se l együtt: 
Egész évre 28 forint, félévre 14 frt, negyedévre 
7 frt. egy hóra 2 frt 50 kr. Az előfizetési pénzek 
a Pallas irodalmi és nyomdai részvénytársaság
hoz küldendők, IV. Kecskeméti-útcza 6. szám.

=  „M agyar Család-' a czime a legújabb ké
pes szépirodalmi hetilapnak, mely Ábrái Károly 
rég ismert, jónevü regényirónk szerkesztés; alatt 
a jövé hóban megindul s melynek mutatványszáma 
előttünk fekszik. Hetenkint látunk illusztrált lapot, 
de azt hisszük, hogy nagyobb jogosultsággal az a 
lap sem kezdheti meg az uj évfolyamot, melyuek 
múltja nincs, de hiszszük, annál nagyobb jövője. 
Legalább a mutatványszám gazdag tartalmú, a 
melyben régi és uj elékelő iró és költő nevekkel 
találkozónk, bízvást arra következtet. Murai Ká
roly az ifjú irói nemzedék e kiváló tagja „Nem 
szeretik egymást" czimmel elbeszélést kezd meg : 
másik sokat ígérő elbeszélés a szerkesztő tollából 
folyt „Szerelem és becsület" czim alatt, a barma 
dikat „A csavargót" Szentmiklcsi irta. Két regényt 
kezd m eg: „Hazai titkok" seusatiósuak ígérkező 
eredeti regéuy, Murai Károly műve ; a másik Kar- 
lovszky hírneves orosz regényíró „Hitves és ke 
gyeneznő" czimü remek alkotása. Költeményt 
Éndrődi Sándor és Illyés Bálint adnak e füzetben. 
A heti tárczát Mészáros István, az ,,Ország-Világ" 
egykori szerkesztője Írja állandóan a lapnak, a ki 
egyúttal főmunkatársa. Képei igán szépek, kedves 
jeleneteket ábrázolnak. — És ily gazdag tartalom 
mulattató olvasmányok, képek, a boríték tarkasá
gai — sok előfizetőnek kedves olvasi lánya — 
mind csupáu 6 frt egésa évre. — A legmelegebben 
ajánljak e lapot, mely a fővárosi hetilapoktól el- 
téröleg a magyar vidéki életet, s a vidéki érdeke - 
két fogja fölkarolni, mint ast az előfizetési- felhí
vásból olvashatni, melyet, mint mutatványsaámo t 
minden magyar olvasónak megküld a kiadóhivatal 

. e czim alatt: „Magyar Család" Budapest, Üllői út 
I 11. saám.



Október 6-án. „PÉCSI FIGYELŐ"

=  Uj regény Cslky Gergelytől. Ismét két kö- i A m e g re n d e lé s e k  e s z k ö z lé s é re  k ü lö n
t®*ét kaptuk az Egyetemes KegénytAruak, melyek megrendelési ivek adatnak ki. A megren 
csak rövid idővel ezelőtt bagytak el a sajtót, j . . .  . ... . . .  . roVatok BieiT-
Czime a két kütetuek : „A* elvált asszony.- Irta | 0  , 1V ,e i  a ,ia ‘ R roval,,K  n ,e f'
Csiky Gergely. Az Egyetemes Kerénvtár a buda- • te le lői Kegénytár a buda 
pesti Siuger én Wolfner könyvkiadó exég e kitűnő 
vállalata, mely megjeleuésevel valódi hiányt pótol 
s úgyszólván nélkülözhetetlenné vált a magyar 
olvasó közönségre nézve, megkezdte negyedik év- 
folyai át. — Csiky Gergely regénye az új évfo
lyamnak 1. és 2-ik az egész gyűjteménynek pedig 

kötetét képezi. Hírnevesebb magyar 
, jobb s érdekesebb regényt alig adhattak 

a kiadók. — Érdekes reánk nézve már 
is, mert „Az elvált asszony* Csiky Gergely- 
i  első könyvalakban megjelent regénye Egy 

i  érdekes történetet beszél el a szerző e 
létben, mely lebilincseli az olvasó figyelmét 
> lapon, s érdeklődésünket fokozva lekötve 
ízt mind végig. Legkevésbbé nincs rovására 

yuek, hogy meg vagyunk szokva Csiky 
izemélyesitve látni a színpadon. Az ügye

sen bonyolított mese s az erős drámai»ág követ
keztében élőkké lesznek az ügyes személyek előt
tünk a regényben is. Különben minek bővebben 
szólnunk, Csiky neve maga a legtöbbet mond, még 
csak annyit, hogy a színpadon szerzett sikereit, 
Csiky Gergely e regényével csak növelni fogj* 

Végül, most mikor az Egyetemes Regénytár 
negyedik évfolyamába lépett, nem mulaszthatjuk 
el azt újólag a uagj közönség meleg pártfogásába 
ajánlani Az eddig megjelent 54 kötet nagyobbára 
első rendű irók munkái, változatosan mutatva be 
a tranczia. angol, német, orosz, spanyol — s mi 
nekünk legfőbb — a hazai irók termékeit. — Az 
nj évfolyam részére pedig mint értesülünk, több 
tekintélyesebb hazai irók mint : Mikszáth Adonyi, 
Ilegré. Beniczkyné, Vaduai K , Kazár stb. és kül
földi mint Rider Haggxrd, Ohnet, Feuillet, Zola, 
Cherbuliez, Convay stb. legújabb műveit szerezték 
mej a kiadók. E névsor kellő bizouyiték arra 
nézve, hogy a közönség feltétlen bizalommal for
duljon a vállalathoz. Megérdemli azt nemcsak a 
válogatott, kitűnő tartalom, hanem a legszigorúbb 
követelményeknek megfelelő szép nyomát és papi
ros, tartós és ízléses kötés s végül a páratlan 
olcsó ár miatt is. — Egy-egy kötet bolti éra dí
szes piros vászonkötésben 50 kr. Oly ár, mely 
mindenkire nézve lehetővé teszi, egy valóban be
cses háziköuvvtár megszerzését. Miuden hóban 1 
vagv 2 kötetből álló teljes regény jelenik meg.

’=  Felhívás előfizetésre. Négy évvel ezelőtt, 
midőn verses munkáimat .Költemények* czim alatt 
kiadtam, mint teljesen ismeretlen ember fordultam 
a hazai irodalompártoló közönség jóindulatához. 
És a névtelen ember szava nem hangzott el nyom- 
talanul. mint kiáltó szó a pusztábau. Az eredmeny 
ellen sem erkölcsi, sem más tekintetben panaszom 
nem lehet Köszönet ezért a hazai sajtó nagyrés/ben 
tárgyilagos bírálatának, mely. egyéniségem teljesen 
ismeretleu voltát nem tekintve, minden mellékes 
érdek nélkül buzdított a további munkára: de kö
szönet egyúttal ismerőseim, jóakaróim s általában 
a közönség áldozatkészségének, mert ezeknek ér- 
demök az, hogy ama kiadásból alig néhány példány 
vau még a könyvpiaczou. 8 e jelenség nyomasztó 
irodalmi viszonyaink között nem épen örömtelen.

Az említett kettős siker bátorit fel a lépésre
most, hogy azóta irt verses munkáimat, folytatásául
mintegy az '•'‘ bbinek. , Újabb költemények* czim 
alatt kiadjam s az arra való előfizetésre a közöuség 
jóindulatát felhívjam Ismerőseim, jóakaróim, kik 
meglehetős visszavonult munkáságomat eddig is 
buzdító szemmel kisérték, bizonyára most sem fog
ják tőlem megtagadni pártfogásukat ; de kérem e 
jóindulatra a nem ismerősöket is; ama megjelent 
első kötet talán elég záloga lesz annak, hogy 
áldozatkészségük tüxét nem épen érdemetlen ol
tárra fogják pazarolni.

A jelen kötet 1885 óta irt kisebb verseim 
java részét s a m. tud. Akadémiának ez idei 
Nádasdy-pályázatán méltánylással említett Kinizsi 
czimii, 6 énekből álló költői elbeszélést fogja tar
talmazni és mintegy 12—13 ívre terjed.

A könyv ízléses és minden tekintetben csinos 
kiállításáról gondoskodni fogok.

Előfizetési ára a fűzött példánynak 1 frt 50 
kr., a kötötté pedig 2 frt 50 kr., mely összeg 
lakásomra (Budapest V ili., Zerge-utcza 23. az 4. 
ajtó) küldendő.

A mű ez év deazember havában, lehetőleg 
még a karácsonyi ünnepek előtt fog megjelenni, 
s ezért kérném az iveket f. évi november hó 15-ig 
hozzám beküldeni, hogy a nyomatandó példányik 
száma felől tájékozva legyek Budapest, 1888. ok
tóber hó 1. Maradtam tisztelettel Balog István. —
A lehető legmelegebben ajánljuk derék fiatal 
költő barátunk fölhívását a közönség szives figyel
mébe.

kitöltése mellett, egyszerűen alá
írandó és az alább felsorolt telepek keze
lőinek bármelyikéhez legkésőbb 1888. évi 
október hó végéig beküldendő. 1. Budafoki 
amerikai szőlőtelep, (kezelője a vinczellér- 
iskola igazgatóság Budapest), 2. Székesfe
hérvár amerikai szőlőtelep (kezelője Deák 
Tamás borászati váudortanitó Székesfehér
vár), 3. Fehértemplomi amerikai szőlő- 
telep, (kezelője Wény János fillokszera- 
felügyelő Fehértemplom). 4. Nagyváradi 
amerikai szőlötelep, (kezelője Guzman Dé
nes borászati vándortanító Misztótfalu, Szat- 
márvarmegye.)5. Nagykárolyi amerikai sző 
lötelep, (kezelője Gnzman Dénes borászati 
váudortanitó Misztótfalu, Szatmárvarmegye), 
6 . Beéri amerikai szőlőtelep, (kezelője 
Guzmau Dénes borászati vándortanitó Misz
tótfalu, Szatmárvármegye.) 7. Kecskeméti 
rMiklós“-telep, (kezelője Kői icsánszkyJános 
Kecskemét). 8 . Tarczali amerikai szölöte- 
lep, (kezelője a vioczellér-iskola igazgatója 
Tarcza!). 9. Paulis-baiaczkai amerikai sző
lőtelep, (kezelője a vioczellér-iskola igaz 
gatósága, Ménes) 10. Istvántelki amerikai 
szőlőtelep, (kezelője az országos filoxera- 
kisérleti állomás Budapest). 11. Farkasdi 
amerikai szőlőtelep (kezelője az országos 
filoxera-kisérleti állomás Bpest). 12. Szendrö 
amerikai szőlőtelep, (kezelője Tuss Antal 
borászati vándortanitó Gödöllő). Megrende
lési ivek szóbeli vagy Írásbeli megkere
sésre szerezhetők a fent elősorolt telepekről, 
az országos borászati kormány biztosságtól 
és a íilokxera felügyelőktől (Mariássv An
tal, Kassa ,• Lebocky Dezső Budapest), 
földmivelési minisztérium, végül D e z s ő  
M i k l ó s  b o r á s z a t i  v á n d o r t a n i t ó -  
t ól ,  ( l a k á s a  Pé c s ) .  A megrendelések 
beérkezésük sorrendje szeriut jegyeztet
nek elő.

Hirdetések.
T .  o .  (3— 1)

Denaturált szeszünk
(nem élvezetre szánt, hanem há/.i én ipari 
caélokra alkalma*, fogyasztási adómentes 
szesz) részlet eladás czéljáhól egy kizáró

lagos fólerakatot létesítettünk

Brazay Kálmán
nagykereskedő úrnál. Budapesten, 

M uzeum -kőrut 23 d ik  szám a ia tt,
hová miuden 100 üt—rt meg nem haladó 

r ndelvényt intézni kérünk
Első magyar szeszflnomitógyár

L IN Z E R  K A R O L Y  és F IA.

Eredeti Rauschenbach féle

B o r s a ö t ó 2 r a , t

kettős em eltyüszerkezettel a legnagyobb 
nyomás kifejtésére, a törköt ntinnxjto- 

lására is igen czél széniek ; továbbá

S Z Ú L Ö Z Ú Z Ó K A T
gyárt é» legolcsóbban á tá llít

G ro s s m a n n  és R au sch en b ach
első  magyar gazd. gépgyára

/{u d a p cst, k iil'tö  rá c? i-ú t 7.

Közgazdaság.
A m erika i szölövesszök.

A föidmivelés , ipar- és kereskedelem
ügyi minisztérium a következőket tudatja 
a/, amerikai szölövesszök beszerzési forrá
sairól : Amerikai szölövesszök az 1889. év 
tavaszán a következő árakon és feltételek 
mellett adatnak el: Ezreukint: 1 Kiparki 
sauvage, sima, 5 frt, 2. Kiparia sauvage, 
gyökeres, 20 frt, 3. Vitis solonis, sima, 15 
frt, 4. Vitis, solonis, gyökeres, 35 frt, 5. 
Vialla, sima, 25 frt, 6 . Vialla, gyökeres, 
50 frt (csak alanynak), 7. Jaquez. sima, 
10 frt, 8 . Jauqez, gyökeres, 40 torint, 9. 
Herbemont, sima, 25 frt, 10. Herbemont, 
gyökeres, 100 frt, 11. York Madeire, sima, 
20 frt, 12. York Maderie, gyökeres, 60 
frt, 13. Otkeiló, sima, 50 frt, 14. Othello, 
gyökeres, 125 forint (direkt termő). A ki
tett árakbau a csomagolás és a feladó 
vasúti állomásig való szállítás költségei is 
benfogialtatnak.

Az árakból való leengedésért, vagy 
esetleg, szölövesszök ingyenes adományo
zásért csakis gazdasági egyesületek, tör
vényhatóságok, községek vagy szövetke
zetek által a szegényebb sorsú szölögaz- 
dáknak szölövesszökkel leendő ellátása 
czéljaból létesített köztelepek folyamodhat
nak. Az errre vonatkozó kérvények ez évi 
október hó 31-ig a föidmivelés- ipar- és 
kereskedelemügyi minisztériumhoz intézem 
dök. A szölövesszök vételára és vasúti 
szállítási költsége utánvétel utján fognak 
a megrendelőktől beszedetni. A megren
delő alá veti magát anuak, hogy az eset
ben, ha az utánvéttel küldött vessző szál
lítmány átvétele iránt bárminemű okból 
nem intézkednék, a miuisztertum a vesszők 
vételárát a felmerült összes szállítási és 
egyéb költségekkel rajta behajthassa. A 
nevezett amerikai szőlő fajtákból az állami 
telepekeu következő készletek bocsáttatnak 
eladásra. A kecskeméti és istváutelki sző- 
löteiepek kivételével a többi állami szőlő 
telepekről szölövesszök csakis filloxera-zár- 
lat alat álló községekbe adatnak ki. Fii- 
loxeru zár alatt ncui lévő területekre csakis 
a kecskeméti és istváutelki telepekről s 

csak sima vesszők foguak kininen
adatni.

T á j  é k o z t a t á s u l .
1. Alanynak használható tajok.

1. Kiparia sauvage. A phylloxerának 
tökéletesen elleutáll és a legtöbb talajban 
jól díszük, kivéve a túlságosán száraz, so
vány vagy nyirkos talajokat. Mint sima 
vessző igen könnyen gyökeresedik.

2. Vitis Solonis. A phylloxeráuak jól el- 
lentáll és olyan oiészmárgás, uyirkos tala
jokban, a hol az előbbi faj már nem jól 
tenyészik, kiválóan alkalmas. Túlságosan 
száraz és sovány talajokra nem ajánlható 
Sima vesszői elég jól gyökeresednak.

3. Vialla, A phylloxerának sziutén 
elég jól elleutáll, kivált a termékenyebb 
száraz tatajokban. Mint sima vessző köny- 
uveu fögamzik.

II. Direkt termő fajok.
1. Herbemont. Későn érő, de elég 

bőven termő fekete faj, mely termékeny 
talajt kivan s ott filoxerának jól ellentáll. 
Gyümölcsű és bora minden kellemetlen 
mellékiztöl mentes; bora világos-vörös, 
de ha a must azonuak ieszürelik, fehér 
bor is készíthető belőle. Ott, a hol a ka
darka jól megérik, ez a táj is kellő idő
ben megérik.

Mint sima vessző nehezen gyökerese 
dik, e miatt legczéiszeríibben vagy bujtás 
utján, vagy más gyökeres vesszőkre, vagy 
régi tökékre való oltás utján szaporittatik.

2. Jaeqez.Szintén későn érő és bőven 
termő tekete faj, mely termékeny talajban 
a phylloxerának elleutáll. Gyümölcse és 
bora igen sok iratanyaggal bir, minden 
mellékiztöl mentes. Érési idejére és fo- 
gamzasi képességére nézve az előbbi faj
jal megegyezik.

3. Othello. Közép érésű és bőven termő 
fekete faj, melynek bogyói és bora az 
u. n. rókazamattal biruak, de ucm nagy 
mértékben. Termékeny talajokban jól el
leutáll a phylloxerának és szépen díszük. 
Sima vesszői könnyen gyökeresednek.

4. York-Madeira (Nádor-Izabella.) Kö
zépszerű tekete fajta, mely kivált bosssu 
metszésnek elég bőven terem. A phylloxe
rának igen jól ellentáll és még a sovány, 
száraz talajokon is jól tenyészik. Bogyói 
erős málnazamattal és igen sok festanyag- 
gal bírnak ; sötétvörös bora halvánv-vörög 
borok befestésére használható, aunál in
kább, mert a máluazamat többszöri lefej
tés ntán mindinkább csökken. Mint sima 
vessző könnyen gyökeresedik.

Gabona-árjegyzék
Pécs sz. k. városában 1888. évi szept. 29-én 
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K IS  J Ó Z S E F ,  V Alt A11Y FERENfZ.
lapvezér felelő* szerkesztő.

Árverési hirdetmény.
A pécsi kir. törvényszék mint telek

könyvi hatóság közhírré teszi, hogy Engl 
Ferenc* szt.-lörinezi lakós végrehajtatnak 
Margit József m.-mecskei lakos végrehaj
tást szenvedő elleni 170 frt tőkekövetelés 
és járulékai iránti végrehajtási ügyeben a 
szent lörinczi kir. járásbíróság területén 
levő Magyar-Mecske község határában 
tekvö a magyar mecskei 59. sz. tjkvbeu 
felvett 17. hsz. 53® sorszámú bázból, kert
ből, közös udvartérből, legelő és erdöillet 
ményböl Margit Józsefet illető */4 részre 
160 frt kikiáltási árban; a magyar mecs
kei 194* sz. tjkvbeu felvett * 4 telekből 
Margit Józsefet illető 14 részre b a magy.- 
mecskei 103. sz. tjkvben felvett 275. Iisz. 
számú szántóföldből Margit Józsefet illető 
részre az árverést 694 Írtban ezennel meg
állapított kikiáltási árban elreudelte. és 
hogy a fennebb megjelölt ingatlan az 1888. 
évi ok tóber hó 25 ik nap ján  d. e 10 
ó rak o r M -M eeske községházánál meg
tartandó nyilvános árverésen a megállapí
tott kikiáltási áron alól is eladatni fognak.

Árverezni szándékozók tartoznak az 
ingatlanok hecsárának 10  ° c-át. vagyis 16 
frtot, és 69 frt 40 krt készpénzben, vagy 
az 1881. évi LX. t.cz. 42. §-ábau jelzett ár
folyammal számított és az 1881. évi nov. hó 
1-én 3333. sz. a. kelt m. kir. igazságügy 
miniszteri rendelet 8 -ik § áhan kijelölt óva 
dékképes értékpapírban a kiküldött kézé 
hez letenni, avagy az 1881. LX. t. ez. 170. 
§-a értelmében a bánatpénznek a bíróság
nál elöleges elhelyezéséről kiállított szabály
szerű elismervényt atszolgáltatni.

Kelt Pécsett, 1887. évi jnlins hó 6 -ik 
napján.

A pécsi kir. törvényszék miut telek
könyvi hatóság.

Bogyay Pongrácz,
kir. törvKzéki Kiró.

11860 
tk. 1886

Árverési hirdetmény.
A pécsi kir. törvényszék mint telek

könyvi hatóság közhírré teszi, hogy Ba- 
ranyamegye gyámpénztára végrehajtatnak 
Taragyia Marton kükéuvi lakós végrehaj
tást szenvedő elleni 290 írt 97 kr. tőke
követelés és járulékai irauti végrehajtási 
ügyében a pécsi kir. járásbíróság területén 
lévő Kökény község határában tekvö a 
kökényi 38. sz. tjkvben fe.vett 79. számú 
házra, udvartér és kertre és */, telekre 
1010 frt, 11. '/• telekre 424 frt kikiáltási
árbau ; ----- j- 1502. hszsz. fekvőségre 8 frt,
1476. hszsz. fekvőségre 7 frt, 653. hszsz. 
fekvőségre 6  frt, 549. hszsz. fekvőségre 
53 frt, 2006. hszsz. fekvőségre 12 frt, 1995. 
hszsz. fekvőségre 157 frt, 1473. hszsz íek- 
vöségre 8  frt ezennel megállapított kikiál
tási árban elrendelte, és hogy a feuuchb 
megjelölt ingatlanok az 1888. évi novem
ber hó 2-ik napján d. e. 1 0  órakor 
Kökény község házánál megtartandó 
nyilvános árverésen megállapított kikiáltási 
áron alul is eladatui fognak.

Árverezni szándékozók tartoznak az 
ingatlan becsárának 10"/,-át, vagyis 101 frt, 
42 frt 40 krt, 80 krt, 70 krt, 60 kr», 5 
frt 30 krt, 1 frt 20 krt, 15 frt 70 krt. és 
80 krt készpénzben, vagy az 1881: LX. t. ez. 
42. § ában jelzett árfolyammal számított és 
az 1881. évi november hó 1-éu 3333. sz a. 
kelt igazságügymiuiszteri rendelet 8 . §-aban 
kijelölt óvadékképcs értékpapírban a ki
küldött kezéhez leteuni, avagy az 1881 : 
LX. t. ez. 170. §-a értelmében a bánat 
pénzuek a bíróságnál elöleges elhelyezé
séről kiállított szabályszerű elismervényt 
átszolgáltatui.

Kelt Pécsett, 1888. évi julius hó 20-ik 
□apján.

A pécsi kir. törvényszék mint telek
könyvi hatóság.

Bogyay Pongrácz,
kir. törvaxéki bíró.
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!!! Etablissement Reutter!!! :
Budapesten a magy kir. operaszínházzal szemben ♦

a m. kir. államvasutak palotájában levő, volt R U S C H E R

| R f  vendéglői összes helyiségeket bérbevettem ~ 9 |
és ott elagáus berendezéssel, minden igényeknek megfelelő

vendéglőt nyitottam,

♦  
♦  
♦  
♦  
♦  
♦

ahol fiuom Ízletes ételek sut

♦ kis adagu pecsenyék és ételek is kiszolgáltatnak, ♦
5  hogy ez á lta l az é tkezést m iné l olcsóbbá tegyem  ®
^  Az összes vendéglői helyiségeket — melyek a tágas ó stylü piuczei ^
+  söresarnokból és az 1. emeleten levő termekből allauak — újból kitataroz- 4
♦  tattam és földiszittettem. Mintán e helyiségek eddig is a külföldiek és az ♦  
Í  idegenek találkozási és gyülhel^ét képezte különösen ajánlom tehát vendéglő- |  
+  met - ahol kipróbált szakácsokat alkalmaztam — a v id ék i vendégek +
♦  f ig y e lm é b e . S z ín h á z i e lő a d á s o k  után mindig frissíti készült ételekkel 4
J  szolgálok. D réh er sö rt és legjobb borokat mérek. Kisebb társasagoknak ♦  
J  külön kis termek (chambre separee) álluak ingyen rendelkezésre. J
♦  Tisztelettel ♦
J l f  <3- n  Reutter Nándor.
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Üvegedény-kereskedés
t^ i k  B ó i s o i i ,  <3-2)

a legélénkebb helyen, egy különös keresletnek örvendő

Iff- koporsó-raktárral
elutazás miatt, teljes egészben e l a c L ó .

Bővebb  értes í tést  ad e lap k iadóhi vata la.

42970 szám. 
III

Nyomatott Taiza József könyvnyomdájában.

H i r d e t m é n y

a folyó 188S. évben megtartandó erdööri szakvizsgák ügyében.
Az erdööri szakvizsgák a folyó évi október hó 15-én és az erre kővet

kező napokon Budapesten, Pozsonyban, Beszterczebányán, Miskolrz.cn. Kas 
srin, Mrirmarosszigeten, lfebreczenben, Kolozsvárt, Brassóban. Nagy-Szeben- 
ben. Temesvárt. Zomborban, P é c s e tt és Szombathelyen a v á rm e g y e  házánál 
d é le lő tt 9  ó r a k o r  fognak megkezdetni és folytatólag megtartatni.

Felhivatnak mindazok, kik ezen szakvizsgát letenni szándékoznak, 
hogy hiteles bizonyítványokkal felszerelt fo lyam odványaikat a vizsgák 
székhelyére nézve az ille tékes k ir. erdfifelQgyelöhöz n y ú jtsák  be.

Föidmivelés-, ipar- és kereskedelmi m kir. Minisztérium.


