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A gyász.
Egész világ a bécsi jBurgra flig- 

gesatette a héten a szemét, közel s 
távolból a részvét őszinte üzeneteit 
küldik fejedelmi lakóinak, kiket mér
hetetlen földi boldogságuk közepette, 
mérhetetlen szenvedéssel snjtott a’sors.

Ellenség és jó barát mély megil- 
letődéssel áll meg e tragédia előtt: a 
végzet kezének titokzatos lecsapása 
megrázkódtatja a földön mindazt, a 
mi emberi. A múlandóság sirbolti szele 
lehüté a szenvedélyek hevét, egy pil
lanatra elszáll a gyiilölség az ember
szivekből és nincs köztük köznapi 
agyarkodás hitvány érdekekért. íme, 
Oroszország császárja is meggyászolta 
szivében Rudolfot s feledve, mily kö
zel volt hozzá, hogy mint ellenséges 
hadvezért lássa magával szemben, 
csak az jutott eszébe, hogy halandó 
ember ő is, mint annyi százmilliók, s 
a végzet nem kérdi, mennyire vagyunk 
életczéljainkkal ? Csak int felénk egy 
kikerülhetetlen pillanatban és menni 
kell!,

Es Francziaország e csodás összes
sége annyi széthúzó elemnek, miket 
csak egy érzés tart még együtt: a 
németség gyűlölete — mikor hirét 
veszi a szörnyű esetnek, csak tőle 
nem függő okok miatt nem szüntet
heti meg parlamenti tanácskozásait és 
megható részvétiratot irat elnökével 
legnagyobb ellensége legjobb barátjá
hoz, összetört szivü királyunkhoz.

De bárminő igazak legyenek is a 
gyász ama nyilatkozásai, melyektől a 
Burg talai visszhangzanak, egész vi
lágon sehol sem siratják oly őszintén 
Rudo í trónörököst, mint Magyarorszá
gon. Bármilyen feketébe öltözzék is 
Bécs és bármennyi sötét zászló lobog
jon alá utczáin, a házak erkélyeiről 
— a pompa nagyobb lehet az ősi 
császár-városban, de a keserűség és 
fájdalomérzés, mely a sziveket betölti: 
százszorosán nagyobb nálunk. Elhisz- 
szük mi Bécsnek, hogy a köztük lakó 
udvarhoz őszinte ragaszkodást mutat 
és a gyászoló királyi családdal való 
együttérzése a legönzetlenebb meg
nyilatkozása érzékeny szivü lakóssá- 
gának, de volna csak fordítva a hely
zet, volna nálunk itthon az udvar és 
náluk csak vendég, meglátnék a távol

ból is úgy együttéreznének-e a gyá
szoló uralkodóval, mint mi együtt- 
érésünk ?

Szent István koronájának orszá
gaiban általános volna a gyász, ha 
nem lakaának itt nemzetiségek, me
lyek szívesen tüntettek egy idei* lo
jalitásukkal, mert ezzel bennünket bo- 
szanthatni véltek, de mióta tapasztal
ták, hogy az ilyen lojalitás az udvarnál 
nem legkellemesebb, lassankint elhall
gattak vele, és duzzognak. Duzzognak 
ma is és úgy viselik magukat, mint 
némely elégedetlen osztrák tartomány 
lakóssága — a gyászt ráhagyják a 
hivatalos személyekre. Csinálják azok.

Legelői járnak e szép példával 
horvát testvéreink, kiknek ugylátszik 
a diakovári prófétájuknak adott, lecz- 
kétŐl még most is keserű a szájuk ize, 
és jogositatlan érzékenykedésüknek 
rideg részvétlenséggel akarnak kife
jezést adni. Erdélyi szász atyafiairól 
sem hallatszik, hogy példát vettek 
volna a magyaroktól, sőt ők mutatnak 
rossz példát az oláhoknak, akik kü
lönben nem szorultak -rá, — tudják 
ők azt maguktól is, mikéut kell az 
elégedetlenségnek kifejezést adni.

Bizony bizony, bármerre nézünk 
ebben a két birodalomban, melyek a 
Habsburgi monarchiát alkotják, sehol 
nem találunk olyan hűséges őszinte 
népet, mint mi vagyunk magyarok. 
Nem kérdezzük azt mi mikor az ural
kodóházzal állunk szemben, hogy 
miért nem teljesedtek be jogos vágya
ink, régi reményeink, csak odaadjuk 
a szivünket minden föltétel, minden 
kikötés nélkül, még csak sejtelmét is 
kerüljük a szemrehányásnak s ha öröm 
éri a királyunkat, boldogságának vissz
fényétől kigyulva látja arczainkat, ha 
szenvedés látogatja meg a házát, együtt 
sírunk vele, bármilyen messzire legyen 
is tőlünk.

Vajha megtudná érteni az uj trón
örökös, hogy micsoda roppant kiapad
hatatlan erőforrása a hatalomnak a 
magyar nemzetnek ez a hűsége ko
ronás királya és annak családja iránt, 
és levonni tudná belőle a következte
tést, hogy az ő uralma csak akkor 
lesz erős és hatalmas^ és boldog, ha 
Magyarország is erős, hatalmas és 
boldog lehet!

Pécs szab. kir. város köztörvény
hatóságának részvéte.

Városunk muuiczipiuma szerdáit rend
kívüli közgyűlést tartott, uelyuek tárgyát 
képezte a tróuörökös halála fölötti részvét 
kifejezése. A rendkívüli közgyűlés d. e. 
11 órára volt egybehiva a városház tanács
kozási nagytermébe. A bizottsági tagok 
nagy számmal jelentek meg. Kevéssel 11 
óra után lépett be a közgyűlési terembe, 
Kardos Kálmán főispán fekete magyar dísz
ruhában. Az egybegyült bizottsági tagok, kik 
mindig lelkes éljenzéssel szokták fogadni 
a közszeretetben álló főispánt, most siri 
cseudbeu a gyász őszinte meghatottságá
val fogadták.

Kardos elfoglalva az elnöki széket 
beusö megindulással, választékos szép sza- 
vakbau adott kifejezést a gyásznak s a 
részvétnek.

Megható beszéde következőleg hangzik : 
Tisztelt városi közgyűlés !

Hirtelen gyászba borult hazánk egén 
a láthatár; daló vihar sebességével szár 
nyalta be a rettenetes — hihetetlennek 
tetsző — rémhír a hazát, bogy a legjobb 
király elveszte egyetlen fiát, a tróu utódát, 
a haza legszebb reményét. Nem tudtuk, 
mert nem akartuk elhinni; — mint a hal
dokló végperczeibeu, megragadtuk az utolsó 
reméuy minden halvány sugarát.

8 midöu megvalósult, feljajdult az 
egész ueuizet, elbalaványult az öröm, a 
szenvedély lecsendesült — és kihalt még 
a magánemberek kebelében is a bánat és 
uiudeu érzés e sokat szenvedett hazának 
óriási fajdalmává változott át.

Gyaszlepel baritá e drága tőidet, 
tompa megadás lelkünket, s midőn újra 
töleszméitlluk, az első fájdalmas tekiulet 
a trén felé iráuyult; a trón felé, melynek 
magasztos félként tulajdonosa uetu szűnt 
meg soha miut király embernek lenni — 
és a ki a megpróbáltatás legnehezebb 
perczeibeu , a vérző sebnek sajgása alatt 
miut ember tadott király maradni; kinek 
emberlöiötti erőt adott a magas köteles- 
seg-érzet, s ki e sötét perczekben csak 
egyre talált kifejezést: bogy teljesíteni 
fogja, mivel népeinek tartozik.

llyeukor nincs vigasz, a szó elhal az 
ajkon, az érzés elfasul a kebelben s estig 
gedui kellene a halandónak, ba nem tar
taná föl az emberiség egyik legszebb 
érzésé: a részvét. Nem tartaná íönn a 
királyt a biztos öntudat, bogy a gyaszra- 
vatalt népei állják körül, kik szenvednek 
vele, miut bőn szeretett atyjukkal, az 
öntudat, hogy midöu egyetlen fiát veszté 
el, e houuak minden fia hozzája miut aty
jához tekint föl.

Egy jajkialtásban nyilvánult a fájda- 
lom, a gyász és a részvét.

Kinyilatkoztatá ezt már az egész or
szág, kiuyilatkoztatá minden törvényható
ság, melynek erre alkalma vált.

E mély és bánatos részvét él mind-

nyájnnk kebelében s élni fog, mig e bon 
fiai leszünk, e mély gyász és részvétnek 
kifejezést adandó, kérem föl a mai napra 
Pécs sz. kir. városának képviselőtestületét, 
melylyel együtt érez e törvényhatóság 
minden egyes polgára, hogy adjuuk kifeje
zést, bár kifejezni nem lehet, ez érzel
meinknek főiirat alakjában s e föliratot 
tegyük le a trón zsámolyánál.

Intézkedtünk, bogy a sz. kir. város 
részére a gyászistentisztelet e hó 7-én 
d. e. 9 órakor a város kegyurasága alatt 
álló templomokban megtartassék, a tanács 
pedig a hivatalos gyászbir vétele után in- 
tézsedett, bogy 3 napig szüneteljen minden 
nyilvános mulatság és vigalom.

Ez iutézkedés azonban fölösleges volt, 
mert iutézetek, egyletek, társulatok, ma
gánosok önként beszüntettek minden viga- 
dúst s helyette gyászlobogókat tűztek föl.

Imaszerü íobászszal zárom be a t. köz
gyűlést ; e lobasz erősebb ma, mint bar
mikor, visszhangra talál az egész hazában.

Az ég adjon testi és lelki erőt a 
királynak, -  az Ég tartsa meg öt népei
nek, — tartsa meg e drága hazának!

Beszéde után kimondotta a közgyű
lés, bogy részvétföliratot intéz a gyászsuj- 
tóttá koronás királyhoz.

A trónörökös temetése.
A legnagyobb fájdalom néma. Gyász- 

iudulók nem hangzottak Bécsnek utczáin, 
midőn a trónörököst sírba vitték. Pánczé- 
los lovag nem követte a koporsót, sortüz 
nem dördült, csapán a feketébe vont do
bok pörögtek és rövid gyászénekek baug- 
zottak fel a koporsó körül így akarta a 
király. Vérző atyai szive idegenkedett a 
gyászpompától.

Hajnal óta százezernyi tömeg tolon
gott a Burg körül, hogy utoljára lássa a 
boldogtalan trónörököst. Mikor délelőtt 10 
órakor az udvari kápolnát végképen el
zárták, a néptömeg még akkor sem apadt 
le a Burg kapuja előtt. Az elhunytat még 
egyszer ünnepélyesen beszentelték, aminél 
a király és a trónörökösné is jelen voltak 
s aztán Rudolf délután 4 óráig egyedül 
maradt. Ezalatt az utczákou leírhatatlan 
mozgalom uralkodott. Nem túlzás az az 
állítás, bogy a belvárosban 3—4u0,000 
ember tolongott. Voltak pillanatok, midőn 
ez óriási tömeg rendben tartasa tiszta le
hetetlenségnek tetszett. A hullámzó soka- 
dalom áramlása olyan hatalmas volt, bogy 
számos boltot már délelőtt bezártak, mert 
azok biztosságát veszélyeztetve látták. A 
közönség a tribünöket már délelőtt elfog
lalta. Aki később jött, az a lármázó, ve
rekedő tömegben nem tadott helyére jutni. 
Az Albrecbt-téri tribünöket oly beveseu 
rohanta meg a tömeg, hogy azok jófor- 
máu összetörtek. Újabb és újabb lovas 
szakaszoknak kellett kivonulni, bogy a 
közlekedést szabadon tartsák. Az ntezák 
torkolatát hatszoros lovas sorfal őrizte,

hogy a tömeg rettenetes nyomását visz- 
szatartsa.

Negyedfél órakor a Burg dlött álló 
teogersokaság ballámzani kezdett: az ud 
vari halottaskocsi lassan begördült a régi 
várkastélyába. Ragóin, szijjaiu lassan him
bálva haladt a három pár fehér ló után 
az a gyászos szekér, mely bosszú idők 
forgása alatt már oly sok szomorúság ta
núja volt, de ily iszonya szerencsétlensé
get nem látott még soha. A balottaskocsi 
az úgynevezett botsebafter-stiege élőit állt 
meg és ott várt 4 óráig, mikor egyszerre 
megkondultak Bécs főváros összes harangjai.

E pillanatban vették le a díszravatal 
ról a koporsót és fáklyafénynél nemes 
apródok, testőrök, valamint Resenberg és 
Giesl hadsegédek, továbbá Bombeles gróf 
föodvarmester kíséretében levitték az ad 
varra. Most tisztelgett utoljára a holt 
királyfi előtt a palotaőrség; utoljára haj
lott meg a zászló, utoljára pörögtek a fe
kete posztóval bevont dobok és Rudolf 
távozott az elevenek hajlékából, bogy be
költözzék a halottak házába.

Lassan léptettek a menet élén a huszá
rok. Utánok egy szakasz gyalogság. Köz
ben gyászrubás udvari hivatalnokok, furirok 
és lakájok, mint azt az udvari gyászszer 
tartás rendeli. Nagy, fekete kocsiban jött 
ezután Roaenberg gróf és Giesl báró; 
nyomukban pompás udvari gyászfogatou 
Bőm belles gróf és végre a halottas szekér. 
Remek munka ez a roppant nagy gyász
kocsi, csupa pompás faragás, szépségeit 
azonbau elfödik a tekete gyászleplek. A 
faragásokon kívül semmi ékesség rajta. 
Sötét meuuyezete fölött fekete korona le
beg ; a baldachiuum alatt azonban fénye
sen ragyog az arany : ez Rudolf koporsója, 
melynek bársony fedele, arany kétfejű 
sasai, koronái fölött pompás koszorúk vi
rágai tarkállanak. A letarolt kertek ékes
ségéből csak bárom koszorút választotottak 
ki, begy ott legyen a szemfödél fölött: az 
anya, a feleség és a gyermek utolsó aján
dékait. A többi töméntelen sok koszorút 
később fogják leszállítani a sírbolt mélyébe.

A halottas kocsi két oldalán nemes 
apródok és ragyogó egyenruhája testőrök 
baladnak. Azntán ismét katonaság és ka
tonaság következik s köztük, a kik feltű
nést keltettek: a honvédség küldöttei. így 
haladt a beláthatatlan gyászmenet a tiszta 
kék ég alatt a téli veröfényben, mely be 
világítja az ősi Burg vibarlátta szürke fa
lait, nagy udvarait, boltíveit. Így haladt 
a város régi terein át az ntezákra, me
lyeken már a legújabb kor fényes palotái 
pompáznak. Mindenütt óriás sokaság, em
ber ember hátán, minden ablakban nézők 
fejei. A tömérdek ember kivétel nélkül 

, gyaszruhában és gyász-zászlók sokasága 
int utolsó bacsót a végső alján meuö ha
lottnak.

A menet egynegyed öt órakor érke- 
i zett a Neuer-marktra, a kapuczinnsok 
í temploma elé.

A kapnezinusok templomában már

T Á R C Z A.

Meghalt a királyfi.
— Irta S z á v a y  G y u l a .  — 

Kincses Keletről, a regék honából 
Rideg Nyagotra hány bús mese jö tt?  
Öreg királyról, kit száz baja gátol 
Boldoggá lenni kincsei között,
Őrá a föld. ameddig szem tekinthet, 
Uralg legyőzött milliók felett,
Kincses kamráját, ha csak egyet intett, 
Aranynyal, gyöngygyei tölti napkelet;
És annyi földön nincsen egy darabka, 
Hol feje megnyugbatnék csendesen,
És milliók közt nincsen egy. kit ajka 
E szókkal szólíthatna : „gyermekem!“

8 ndeg Nyugotról kincses Napkeletre 
Szállt viszonzásai rege, csodaszép :
Hogy milliók közt, boldogan szeretve 
Van egy király itt, ólő mintakóp.
Fejón kót ország koronája fánylik,
Érette halni népek ezre kéez,
Imádat áldja királyi erényit,
Aranymezét lát, ha jövőbe néz. 
Megtelvén népe hű szere tétével 
Hitvesi karok kulcsolják nyakát, 
Homlokredőit simítani széjjel 
Jönnek csókos gyerekek, unokák.
Eleőfil áll ott büszke szemefénye,
Két trónt öröklő nemes dalia,
A család dísze, uemzetek reménye, 
ő  egyszülött, szerelmetes fia.

Vigyétek hírül, vándor utasok,
Szellő, madár, mind, mind indúljatok, 
Mondjátok el a nagyon bús regét,
Egy peres viharja mind hogy fútta zzét, 
Mikép lett a legboldogabb király, 
Boldogtalanabb miuden tárainál !

Fölkent fejekre glóriát sugároz 
A küldetésnek égi napja le,
Apró embernek e fény forrásához 
Ködön keresetül jut tekintete.
Lát odafenn, látóhatára szélén 
Arnyéktalan fényóriásokat,
Az embert már-már Isten-számba vévén 
Róla költött képekben válogat.
Pedig a trónon is ember az ember,
Megáldva, verve földi érzelemmel,
Születik és hal ; gyűlöl éa szeret;
Kelt és igáz nagy szenvedélyeket,
Tavasz van itt is, mely rózsát fakaszszou,
És — asszony ott is mindenkép az asszony !

Meyerliug csendes. Vára elhagyott.
Holt erdején ijedve fut a vad.
Sikolté szellő zörget ablakot,
Kémes hangjára denevér riad.
Aa elátkozott kaatély termiben 
Fáradt vándor többé meg uem pihen,
Vidám vadásanép nem keresi fel,
Nem mulattatja örömeivel
Őt, kinek a s z ív  bősz viharja itt
Szétpattantotta életburjait.

De néha-néha, rémes éjszakán,
Mikor a vihar tombol künn vadul,
Fát-fára tördel le egymásután 
8 etikázó villámnak világa gyűl.
A lelkek órája, ha elközelget,
Úgy látni, benn a  villám fénye mellett, 
Mintha aa égő csillárok alatt 
Egy végtelen bús királyi alak 
Le és fel futna kínban tépelődve,
Lidérczek ingadoznának előtte,
Verő azivét két keze csillapítja,
Izzó fejét kideg falhoz szorítja,
És mindig rémesb, rémesb lesz az arcza, 
Mindig nagyobb a nagyobb leaz lelke harcaa, 
Leroskad végre, úgy esd uj erőt,
S egy kép jelent meg tört szeme előtt:
Egy oldalon a kettős korona,
Édes gyermeke, ezive otthona,

Család, szülő, nő, sok szent köteles ség,
És tetején boldogtalan sötétség.
Más oldalon egy fegyver néz szemébe 
E felira tta l: „De mindennek vége.*

Lecsap a villám ! Kél nyomába éj.
Dörren a fegyver ! Csend utáua — mély.

MoBolygva bútt a kelő uap elő,
Bűvös illatot lehelt a fenyő,
Riadt a k ü r t : vadászok, erre, e rre !
Csak ő, csak ő ntm ébredt fel e jelre. 
Bemennek, költik s a nyugvóbelyen 
Viaszos arczcxal, hideg mereven,
Átlőtt agygyal vérben feküdt szegény,
Keze ott uyugvott még a fegyverén.

Vigyétek hírül, vándor utasok,
Szellő, madár, mind, mind indúljatok, 
Mondjátok el a nagyon bús regét,
Egy perez viharja mind bogy fútta szét, 
Mikép lett a legboldogabb király 
Boldogtalanabb miuden társiuál.

Rudolf trónörökös életéből.
Az iíju királyfi, ki egy-két nap előtt 

még életvidoran űzte az erdők dfivadját, 
immár ott fekszik kiterítve, mereven a 
bécsi Burg ódon falai között.

Halántékán piros lőseb. A revolver
golyó helye, mely ifjú életét kioltá. Halála 
igy kétszeresen megrendítő.

Tehát már a trónusokig is elhatott 
az a szörnyű modern betegség, mely annyi 
embert Uz az öngyilkosság karjaiba. Hát 
már a fény, gazdaság, hatalom, viruló 
egészség, ifjúi erő sem elég biztosíték az 
életnnalom ellen?!

Valóban megdöbbentő. Sokkal meg
döbbentőbb, mintha az a másik bir bi
zonyulna igaznak, bogy gyilkosság áldo
zata jön.

És ezek után dobjatok követ aunak

a szegény embernek a sírjára, aki nyomor
tól, ínségtől környezve, a kenyérharcz ször
nyű tusájában kifáradva, elveti magától 
nyomorult életét . . .*

A részvét, mely a tragikus véget ért 
királyfi ravatalát környezte, számos apró 
Ságot elevenített fel életéből.

S ez apróságok, mint a mozaik töre
dékei, egymás mellé rakva kiszínezik jel
lemét, gondolkozásmódját, széleskürü mű
veltségét. Ezekből láthatjuk leginkább, hogy 
szabadságszeretö, felvilágosodott uralkodó 
lett volna, ba a balsors nem oltja ki ifjú 
életét.

Hadd mondjunk el mi is egy-kettőt:
Vagy hat éves fiúcska lehetett, midőn 

egy gyalogsétán elmaradt a práterbau ne
velőjétől : Latour gróftól. Nagy volt az 
ijedtség, mi lett a gyermekkel. Szerencsére 
egy bécsi polgárcsalád megtalálta a nagy 
fasor szélén, amint magában sirdogált. Eleinte 
nem ismertek rá s kérdezték nevét.

A kis főherczeg azonban nem tudta 
megmoudani nevét. Nagy biztatásra végre 
megszólalt:

— Mama azt mondja: pnbi, papa azt 
mondja: Rudi!

A bécsi polgár csodálkozva fitatta 
tovább:

— Hát mások bogy hivnak?
— Császári fenség! — feleli a gyer

mek.
Képzelni lehet a 'polgár örömét, amint 

e válaszból megtudta az eltévedt gvermek 
kilétét. »

Húsz éves korában nyivánittatott nagy
korúvá. Természetesen miudjárt megindul
tak a találgatások jövendőbelije iránt. ,

Születése, rangja nem tűrt nagy válasz- | 
tást. Csak uralkodó házból való s a csa- . 
ládi hagyományok szerint csuk katholisus ' 
herczegkisasszouyt volt szabad nőül vennie. !

Ilyent miudössze 13-at ismert a gótbai al
manach. Babonás szám s babonája be is 
teljesült.

A királyfinak a bécsi Teréziánumban 
nevelkedett Alfonzo spanyol király gyér 
mekkori jó barátja volt. Nyugat-európai 
útjában ezt sietett Madridbau meglátogatni 
8 a spanyol udvarnál pillantotta meg Ru
dolf a portugál Braganza ház egy gyüuyörü 
virágszalát, három nővér közül a légiijab- 
bat: Mária Piá t. Mély érzés vonzotta egy
máshoz a fiatalokat. A királyfi leánynézöbe 
is készült a portugál Lisszabonba. De az 
utazásnak el kellett maradni: a szép vá
lasztott, a választhatók közül tán épp a 
tizenharmadik, himlőbe esett s meghalt.

Ideális szerelmi regényük tragikusan 
végződött

•

A királyfi két évig folyvást utazott, 
hogy feledést keressen. Megtalálta 1880- 
bau a belga udvarnál Laekenben. Ott is
merkedett meg Stefániával. A főherczeg 
agyszólva az első látásra megszerette a 
bájos, mosolygó gyermeteg leánykát. A 
szülök beleegyezését mindkét részről csak
hamar megnyerte s a fiatal pár a lackeni 
palota téli kertjében márczius 6-án talál
kozott.

— Madame — szólt a királyfi, kezét 
nyújtván a fiatal leányuak — akar e élet
társam lenni?

— Szívesen, felelt a herczegnö elpirulva, 
8 meglehet fenséged győződve, hogy köte
lességemet mindig teljesítem logom

Másnap ezt sürgöny özte a királynak 
Bécsbe :

„Ebédre vagyok hiva a királyi udvar
ba/.. A herczegnö uagyon tetszik nekem. 
Csókolom kezeit."

Az eljegyzést pár nap múlva megtar
tották. Egy évvel rá Bécsbeu ünnepelték 
nagy pompával egybekiesüket. A/ntuu 
Budapestre is elhozta a  királyfi itju nejei,
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délután két érikor megkezdődött * ven- 
dégek gytllekezé.e. A monarchia »“ “ • 
fényes neyei ott Töltik. A templom lépeséi
től jobbrs és bslri két érdekes csoport 
rolt. Itt több mint bsrmincs tábornok löm 
tollforgóTil, ott mintegy busz Ubornok 
msgysr kitörni egyenrubibin. Minden 
tekiutetetet odi bilincseltek nyusztprémes 
fehér ittilájuknik és irinyssinoros dol- 
miuynknik pompáji és fehér toliforgójuk 
áltil. De legnagyobb figyelmet i  magyar 
mágnások keltettek, kik fekete duzmá- 
gyirbáo, gyászszil beront kirddál, kucs
májukon hatalmis fekete tollái jelentek meg.

Ott Tolták még a legtöbb udvart tiszt
viselők a gárdakapitányok, a király 
hadsegédei, a diplomácziai kar, a külön 
követek, a miniszterek, titkos tanácsosok, 
kamarások, az osztrák és i  « ágy«  kép
viselő- és főrendiház elnökei, Bécs és 
Budapest város küldöttsége, a tábornoki 
kar s a katonai küldöttségek.

A templom előtt nagy feltűnést kel
tett a honvédtisztek küldöttsége, melyet 
Graef vezetett. Feltűnést keltett Tisza 
Kálmán, a ki miniszter társaival érkezett 
meg. Tisza fekete diszmagyarban volt s 
bosszú fehér szakállával a templomkapu 
sötét keretében különös képet nyújtott. 
Fejérvári magyar tábornoki egyenruhában, 
daliás alakjával szintén élénk mozgást 
idézett elő a többi tisztek tömegeben, mely 
a templom előtti tért elfoglalta. Andrassy 
Gyula, Kálnoky Gusztáv grófok szintén 
magyar tábornoki egyennhában jelentek 
meg. Érdekes alakok voltak a kinai követ 
mandarin- ruhájával, melyre sárkányok 
Toltak hímezve és hossza czopfjával, to
vábbá a japáni követ, ki nejével együtt 
európai ruhát viselt. Mindenki figyelmet 
magara vonta egy agg tábornok, aki folyto
nosan sirt. A kérdézösködésekre megmond- 
ták, hogy ez Odonel gróf, ugyanaz a tiszt, aki 
36 év előtt, a Libényi-féle merénylet al
kalmával, ö felsége életet megmentette.

A kolostor templom lépcsőit és az egész
teret úgy ellepte már a sokaság, hogy ott 
nem maradt többé egy talpalattnyi hely. 
Maga a templom is tömve volt. Mindössze 
pár pillanatba telett, hogy a koporsót le
vegyék a kocsiról, a szt. Mihály lovára 
tegyék és tülvigyék a lépcsőkön a nagy 
kapu alá, mely mindkét szárnyát föltárta, 
befogadni a halott királyfit. Még csak egy 
másodperoz és a koporsó eltűnt a gyász- 
szál bevont templom homályába. Föurak, 
tábornokok, udvarbeliek tolongtak utána. 
Erre becsapódtak a portálé hatalmas ajtói. 
A kívül állók már a trónörökös koporsóját 
sem láthatták többé.

A kapuczinusok templomának falait, 
boltiveit fekete gyászszönyegek fedték; 
közepén a viaszgyertyák százai között 
emelkedő aranytól ragyogó ravatal. — 
Pont negyedfél órakor jelent meg az osztrák 
és a magyar püspöki kar. Jelen volt a 
p é c s i  püspök dr. D u l á n s z k y  Nán• 
dór is. Sem Simor kardinális, sem Haynald 
kardinális nem jött el; az utóbbi beteg
séggel mentette ki magát Ausztria és Ma
gyarország bibort viselő főpapjai közül 
tehát csak a bécsi érsek, Ganglbauer Cze- 
lesztin volt jelen. A pápai nuncius: Mon 
signore Galimberti, latható volt a követek 
sorában. Ott sorakoztak a német katonai 
küldöttség is, a német császár sógorának 
a szász-meiningeni herczeg vezetése alatt. 
E szerint a német udvar mégis képvisel
tette magát a temetésen. Az orosz katonai 
küldöttség távirattal jelentette, hogy a vo
nat elakadt a hóban és azért nem érkez
hetett kellő időben a temetésre. Uhl bécsi 
polgármester mellett álltak Budapest vá
ros képviselői: Ráth főpolgármester, Ka- 
mermayer polgármester, Gerlóczy alpol
gármester, egy városi képviselő. A ravatal
tól jobbra foglaltak helyet a szertartásos 
rendben a miniszterek, valóságos belső 
titkos tanácsosok, valamint a magyar és

kivel fényes mágnás bandérium élén vonutt 
be a variakba s két napig tartottak a 
fogadási ünnepek.

Nagyon érdeklődött a külügyek iránt, 
de aktív részt a politikában sohasem vett. 
Legjellenzöbb vonásai voltak : ósága, mely 
kedvenezeivel szemben gyakran gyönge- 
séggé is változott s végtelen rajongása ki 
rályi atyja iránt. Egy Ízben igy nyilatko 
zott a társaságban.

— Az ember legnagyobb boldogsága, 
ha oly atyja van, kire a fiú természetes 
szeretetén kivül csodálattal és büszkén is 
tekinthet.

Soha sem tett semmit anélkül, hogy 
atyja tanácsát ki ne kérte volna.

Szeretett olykor természetfeletti kér
désekről vitatkozni. A lélek természete s 
a halhatatlanság gyakran foglalkoztatták. 
Nemrég beszélgetett egy társaságban s a 
társaság egy tagja éppen a lélekvándor
lás valószínűségét fejtegette.

— Mit gondol — kérdezte a királyfi 
mosolyogva — az én lelkem is csak ván
dorállomáson van nálam?

— Meg vagyok róla győződve — volt 
a felelet.

— Nos, és vájjon kiben élhetett előbb 
az én lelkem?

A lélekvándorlás apostola igy felelt:
— Meg vagyok győződve, hogy fen

séged már egyszer élt I. Miksában s II. 
Józsefben s azt hiszem, hogy fenséged e 
két nralkodó erényeit egyesíteni fogja ma
gában.

A királyfi elkomolyodva jegyezte meg:
— Bár agy volna, meg volnék elé

gedve !

Az elhunyt királyfinak az irodalom 
iránti előszeretete köztudomású. Nemcsak

osztrák képviselőházak küldöttségei. Kö
zépen a ravatal előtt a tábornokok, élü
kön a festői egyenruhája testőrökkel.

A királyné és a trónörökösné nem 
voltak jelen a temetésen, uk ezalatt a 
Jó zsef-kápoluábau áhitatosan imádkoztak.

3 óra 40 perczkor kezdődött az udvar 
felvonulása. Az uralkodók, valamint a fó- 
herczegek a szűk sekrestyén át mentek a 
templomba.

Legkésőbb érkezett a gyászoló kö
zönség közé a király, Lipót belga király 
és a belga királyné kíséretében. Hintáik 
kis távolságban követték a gyászmenetet. 
A király az egész utón barátságosan kö 
szöngetett minden oldalra; mindenki ka
lapot emelt a kettős fenség előtt: az ural
kodó és a gyászoló apa fensége előtt. A 
király bámulatosan uralkodott magán. Nem 
jött köny szemébe, mig a belga királyné 
félájultan támaszkodott hátra a kocsiban.

A király megérkezése után kezdődött 
az ünnepies beszentelés szertartása, mely 
alatt a gyászoló családban megrendítő 
jelenetek folytak le. Mikor az udvari ének
kar rázendítette a Libera megható hang
jait, a gyászolók felzokogtak és a belga 
királyné hangosan feljajdult fájdalmában. 
II. Lipót belga király folyton szeméhez 
szorította keszkenőjét és görcsösen zoko
gott. Lajos Viktor föherczeg és Koburg 
Fülöp herczeg is hangosan sírtak. Csak a 
a magyar királynak nem voltak könyei. 
Emelt fővel ült és nézett a ravatalra. Mi
dőn végre a feloldozás után a koporsót 
leemelték az állványról, hogy fáklya-világ
nál és halottas imádságok mellett levigyék 
a kriptába: ekkor fájdalom czikázott át 
a szegény apa arczán; kezével takarta el 
szemét, egy pillanatig ingadozott, aztán 
odarobant a koporsóhoz, mellé térdelt és 
hosszas, görcsös zokogás tört ki melléből. 
Az egész gyászoló gyülekezet együtt ja- 
jongott ő felségével, ki arczára szorított 
kézzel térdelt a koporsó mellett, soká, soká 
imádkozott, azután megcsókolta a szem
födél szélét és nehezen fölkelt és intett, 
hogy a nyilvános szertartás végződjék.

Erre ismét fölemelték a koporsót és 
ének, imádság mellett vitték a szokott 
szertartás szerint a főudvarmester kísére
tében utolsó útjára a sötét sírbolt nyí
lása felé.

Az apa, a király, fájdalma azonban 
ismét megszakította a szertartás hagyo
mányait. Lekisérte egyetlen fiát a krip
tába, vele mentek Károly Lajos, Estei 
Ferencz, Ferdinánd föherczegek, Koburg 
herczeg és Kálnoky gróf. Lent ismét oda
borult a boldogtalan apa a koporsóra, 
8zivtépő hangos sírással és hallania kel 
lett, a mint a föudvarmester a kapuczi
nusok gvardiánjának e hagyományos sza
vakkal adta át a holttestet:

— Ráismersz a boldogultban a trón
örökös ő-fenségére ?

_ Igen, a fenséges halottat köteles-
ségszerü gonddal fogjuk megőrizni, — 
hangzott a válasz.

Mire Hohenlohe átadta a koporsó 
kulcsát a gvárdiánnak, aztán valamennyien 
visszatértek a sirboldból a templomba, csak 
Rudolf trónörökös maradt ott lent őseinél.

Közös érdekünk!
A francziákról mondják, hogy úgy 

gondolkoznak midntha holnap már meg
akarnának halni, de úgy dolgoznak, 
mintha örökké élűének.

Hát mi rólnnk magyarokról mit le 
hetne mondani ? Hogy valami nagyon oko
san gondolkoznánk, no azt még az ellen
ségeink se foghatnák ránk tréfás malicziá- 
ból sem. E tekintetben a francziáknak 
egy talpalatnyit se engedünk; egy szikrát 
se szeretjük jobban a megfontolást, mint 
ők. Heves vérüek vagyunk, szeretjük az 
élvez teket s mértékteleuséget, szalmatüz

kedvelte az irodalmat, hanem művelte is. 
Több könyvet irt, amelyek éles elméről, 
n>gy megfigyelő tehetségről, igazi hivatott- 
ságról tesznek féuyes tanúbizonyságot. Első 
müvét Brehm, a kiváló természettudós ka
lauzolása mellett irta meg. Czime: „Tizenöt 
nap a Dunán.“ Vadászélményeit írja le 
benne, szakszerűen ismertetve az A1 Duna 
madárvilágát. Második nagy munkája „Ke 
létén* czim alatt jelent meg néhány év 
előtt. E müvében keleti utazása közben 
szerzett tapasztalait irta meg ragyogó szí
nekkel.

Nagyszabású vállalata: „Az osztrák- 
magyar monarchia írásban és képben* kö
rülbelül fele részéig jelent meg. Kinek a 
vezetése alatt fejeztetik be?? ma még nem 
lehet tudni. E munkának az elhunyt ki
rályfi irta bevezető részét. Ezenkívül több 
ismertetés, czikk jelent meg az egyes fü
zetekben elszórtan tőle. Mondják, hogy 
Mayerlingbe is főkép azért ment, hogy a 
vállalat részére egy czikkét befejezze.

Mint iró, az iróembereket nagyon ked 
velte. Jókai, Weilen lovag beszélhettek 
vele a mikor akartak minden czeremónia 
nélkül. S e rokonszenvének egy bankett 
alkalmával, — a melyet magyar munka
társai tiszteletére adott, — kifejezést is 
adott.

— Viseljék magukat az urak, — úgy
mond — fesztelenül. Hiszen kollegájuk 
vagyok.

•

Mi, kik tollal keressük kenyerünket, 
nemcsak a magyar királyfit, nemcsak a 
trónörököst, hanem az irótársat is gyászol
juk elhunytában.

Emlékét a világhistória mellett a ma
gyar irodalomtörténet is mindenha meg I 
fogja őrizni. |

gyanánt föllángolunk és igen természetes 
dolognak tartjuk, hogy elhatározásunkat 
a pilanat hatása alatt szoktak megálla
pítani. Mintha egy napunk se lenne már 
hátra az életből ! Segíts Uram Isten, • • 
de hamar! még a közmondásunkban is 
benne van.

Hanem a munkával egészen máskép 
vagyunk! Ebben már sehogysem hasonlí
tunk a szívós kitartással dolgozó francziák- 
hoz, akik éjjel nappal azon fáradnak, 
hogy míg fiatalok mentői többet kereshes
senek és gyüjthessenek maguknak késő 
aggkorukra. Nálunk elvvé vált, csak any- 
nyit dolgozni, amenuyi az ember eltartá
sához, napi élelméhez elegendő. Nem a 
késő aggkorral, de még a holnapi nappal 
se törődik senkise, elannyira, hogy még 
ha valakinek szerencséje vau is, s fölös
leghez jnt, arra használja, hogy szokatlan 
élvezetekben részesítse magát.

Az iparos-osztály körében sok elszo
morító példájára akadunk az ilyen gondol
kodásmódnak. Nem mondjuk, számos di
cséretes kivétel nincseu, de a többség 
fájdalom olyanokból áll, akik a legjobb 
esetben megelégszenek annyival amiből 
meg tudnak élni és magasabbra való tö 
rekvést csak nagyon keveseknél találunk.

A legtöbbje panaszkodik a súlyos adó 
és az erős verseny ellen, de a módokról, 
melyekkel a nehézségeken győzedelmes 
kedhetuék, alig gondolkozik egy kettő.

Pedig vannak rá módok, megmutatták 
a franczia iparosok, akik készítményeiknek 
azért tudtak az egész világon piaczot 
teremteni, hogy Ízléssel állítottak ki min
dent, utálják a sablont és eredetiségre 
törekszenek. Hány iparág van hazánkban 
melyet uj életre lehetne ébreszteni, ha 
mivelök a megszokott kényelmes slendrián 
helyett apró újításokkal állanának elő és 
valami különlegest igyekeznének létre 
hozni ? Csakhogy persze ez sok tejtörésbe, 
próbálgatásba, nagy szorgalomba kerülne, 
s ez nálunk nem tartozik a mindennapi 
dolgok közé.

Példákat tuduánk fölhozni, hogy azok 
az iparágak, melyek ilyen mivelökre talál 
tak fölvirágoztak nálunk is, sőt annyira 
fölvirágzának, hogy czikkeikböl évenkint 
milliókra megy a kivitel külföldre.

Ilyen iparosokra volna Magyarország
nak szüksége és minden hábortikészülődés 
daczára megszűnnék nálunk a deficzit 
ul tiz év múlva még az államadósságaink 
visszafizetését is megkezdhetnők, csak 
meghódíthatnék Európa keletét az ipar- 
czikkeiuknek.

Íme — itt * is oda jutnak, amit sok 
tudós és bölcs nemzetgazda állított, hogy 
a legigazibb hazaszeretet és a legjóza
nabb politika — a munka. Az örök muuka 
mely sohasem pihen, de éjjel nappal mű
ködik, porszemeket halmoz porszemekhez 
s végre hatalmas, égig érő bérczeket teremt.

Vajha megértené minden ember Ma
gyarországon, hogy dolgozui hazafias kö
telesség ! és tétlenül hagyni vesztegelni 
Istentől adott tehetségeinket árulás a 
nemzet ellen, melynek miudeu fia munka- 
képességére nagy szükség vau !

K ü l ö n f é l é k .
— Az udvari gyász. A hivatalos lap 

közli a három havi udvari gyászra vonat-
-4 rendeletet: A cs. és kir. tábornokok,

valamiot i  Wr“ -é8 ,<ili*ít«k .* 
elst'í .zakóban, r . ^ ' 8 íebruar ,hó. f '1"1 
bezárólag mórczius bó 8ZÜ ^a a ,ai1
és szolgalaton kivül balkarjukon *** 
tyolt viselnek, s a kardbojtot — a tábo. ‘ 
uokok ezenkívül az arauy tábori szalagot 
(övét) is — fátyollal bevonva hordják ; a 
gyászidö hátralevő részében azonban szol
gálaton kivül csupán balkarjukon viselnek 
gyászfátyolt. A cs. és kir. titkos tanácsosok, 
a kamarások és asztalnokok az első hó
napban, vagyis február hó 5-étöl, bezáró
lag márczias hó 4-ig nemsima posztokból ké
szült fekete ruhában, feketén bevont kard 
dal, fekete kesztyűkkel, és kalapjukon 
gyászfátyollal tartoznak megjelenni; a ru
hák hajtókáiról a gombok ez alkalomra 
eltávolitandók, de a kamarási és asztal- 
noki díszjelvények nem vonandók be fá
tyollal. A következő hónapban, vagyis már 
cziu8 hó 5-töl bezárólag április hó 4 ig, 
ugyanazok sima posztóból készült fekete 
ruhában befuttatott karddal és fehér kész 
tyűkkel, — az utolsó hónapban, vagyis 
április hó 5 étöl, bezárólag május hó 4-ig 
pedig ugyanolyan ruhábau, de sziues (ara
nyozott) karddal jelennek meg. A legt. 
uralkodóház nötagjai, valamint az udvar
hölgyek az első hónapban, vagyis február 
hó 5-től bezárólag márczias hó 4-ig fekete 
gyapjúszövetből készült ruhában, fekete 
fejdiszszel, vagy fekete crépe-kalapokkal, 
fekete ékszerrel, fekete keztyükkel és fe
kete legyezővel; — a következő hónap 
bán, vagyis márczias hó 5 tői bezárólag 
április hó 4-ig, fekete selyemruhában, fe
kete fejdiszszel, fekete ékszerrel, fehér 
keztyükkel és fekete legyezővel: — 
utolsó hónapban, vagyis ápriris hó 5-töl 
bezárólag május hó 4-éig, pedig fekete 
selyemruhában, fehér csipkediszszel és 
ugyauolyau fejdiszszel és valódi ékszerrel, 
vagy pedig szürke és fehér ruhában, fe
kete csipkediszszel és fekete ékszerrel, 
vagy gyöngyökkel jelennek meg.

— A király köszöneté, a hivatalos lap 
a király következő kéziratát közli: Ked 
vés Tisza ! Valódi szükségét érzi szivem, 
még a legfájdalmasabb gyász napjaiban 
közvetlen szeretett népeimhez fordulni, hogy 
a megható ragaszkodás és kegyeletteljes 
hűség számtalan jeleiért, mindnyájuknak 
legbensöbb és kifogyhatatlan köszönetemet 
kifejezzem. Evégböl mellékelve küldöm 
ebbeli nyilatkozásomat, melynek magyar

koronám 88MW..ornágaibaD való megfeleld 
kihirdetésére Ont ezonnel utasítom. Kelt 
Bécsben, 1889 évi febr. hó 5-éu. Ferenci 
József, s. k. „Népeimhez! A legsúlyosabb 
csapás, mely apai szivemet érhette drága 
egyetlen fiamnak pótolhatatlan elvesztése. 
Engem, Hazámmal és htt népemmel a leg
mélyebb gyászba borított. Bensőmben meg 
rendülve, alázatossággal hajlok meg az 
Isteni gondviselés ki nem fürkészhető 
határozata előtt s népeimmel a Minden
hatóhoz könyörgök: Adjon erőt, hogy 
uralkodói kötelmeimnek lelkiismeretes tel
jesítésében ne lankadjak, hanem követve 
ugyanazt az irányt, melynek változatlan 
megtartása ezentúl is a jövőre biztosítva 
van, a közjó s a béke áldásainak megőr
zésére irányzott folytonos törekvésben 
bátran és bizalomteljesen kitartsak. Vigaszt 
nyújtott azon tudat, hogy a legkeserübb 
lelki fájdalom e napjaiban népeimuek 
mindenkor tapasztalt szívélyes részvéte 
környez 8 hogy minden oldalról, minden 
körből, közelből és távolból, városból és 
faluról e részvétnek oly sokféle és oly 
anynyira megható nyilatkozásait veszem. 
Benső elismeréssel érzem, hogy a kölcsö 
nős szeretet és hűségnek az a köteléke, 
mely Engemet és Házamat Monarchiám 
minden népével összeköt, a megpróbálta
tás ily nehéz óráiban csak még inkább 
megerősödik s megszilárdul s azért szük
ségét érzem annak, hogy részemről s a 
Császárné és Királyné forrón szeretett 
Hitvesem részéről, valamiut mélyen sújtott 
menyem nevében is a gyászunkon való 
szeretetteljes részvétnek mindezen nyilvá- 
nulásait szivem mélyéből megköszönjem. 
E mélyen érzett köszönettel hű népeimmel 
egyetemben fohászkodom az Isten kegyel 
mes segedelméért, a további együttműkö
déshez egyesült erővel a haza üdvére. 
Kelt Bécsbeu, 1889. évi febr. hó 5-én. 
Ferencz József, s. k.

— Gvészi teni tiszteletek. Rudolf trón
örökös lelki üdvéért az első gyász-isteni 
tisztelet keddeu délelőtt volt a Lyceum- 
templombau, a hol ez alkalommal megje
lentek: K a r d o s  Kálmán főispán, a megye 
és város tisztviselői, a varosbau levő ősz 
szes államhivatalok tisztviselői és hivatal 
nokai, a közös hadsereg és honvédség 
tisztikara — a tisztek gyászkarszalaggal 
és kardjukon gyászszal bevont bojttal — 
a közlegénység minden fegyverneméből 
egy-egy kivezényelt szakasz — egyszerűen 
oldalfegyverrel — s nagyszámú előkelő 
közönség. Az oltár előtt fényesen kivilágí
tott, díszes ravatal állott, tetején koroná
val. A misén S l a b y  Ferencz czimz. 
püspök, nagyprépost czelebrált — miután 
Dulánszky püspök a trónörökös temetésén 
Bécsbeu időzött;— a mise alatt a székes- 
egyház megerősített énekkara és teljes ze
nekara Trobisch requiemjét adta elő HofFer 
Károly regenschori vezetése alatt. — 
E uapou — mint a tróuörökös temetése 
napján a közoktatásügyi miniszter reu- 
delete folytán az összes fő-, közép és 
népiskolákban az előadások szüneteltek. 
— Pécs város köztürvéuyhatósága része 
röl a gyászisteui tisztelet csütörtökön d. e.
9 órakor tartatott meg a belvárosi plebá- 
nia-templombau nagy pompával. A díszes 
ravatalt a Concordia temetkezési vállalat 
állította föl, a mély gyászt fenséges fény- 
nyel övezve. A misén Troli Fereucz pápai 
praelatus celebrált A kórusou a „Pécsi 
dalárda* éuekelt, Hotfer Karoly mise-ének 
szerzeményét énekelte nagy hatassal. A 
templom tömve volt, nagy részben a meg
hívott hatóságok, hivatalok s egyesületek 
küldötteivel. — Ugyancsak e uapou d. e.
10 uz’V^or tartatott gyászmise a föreálta
noda részéru.1 ** irgalmatok templomában, 
mely a tauari karrá.', tanuló ifjúsággal s 
nagyszámú hölgyközöuséggel szintén zsu 
folva volt. Itt az intézet hitoktatója Auer- 
bach László szent-ferencz-rendi áldozár 
misézett. — Pénteken a bánya-telepen a 
Dunagözhajózási táisaság részéről tarta
tott gyaszmise. A díszes ravatalt itt is a 
Concordia pécsi temetkezési vállalat állí
totta föl.. — A belvárosi plebáuia tem
plomban ma féuyes rekviem tartatik A 
templomot díszítette s a ravatalt fényes 
pompával állította föl a „Kegyelet.*

— Gyászmise az egyházmegyében. Ér
tesülésünk szeréut a pécsi egyhazm<-gyében, 
megyés püspökünk dr. D u l á n s z k y  Nán
dor rendeletére a gyaszistení tisztelet 
valamenuyi községben — ma tartatik meg.

— Az ügyvédi k mara gyásza. A pé
csi ügyvédi kamara f. évi február hó 1-re 
összehívott közgyűlésén elnök előterjeszti, 
hogy u  cs. és kir. Fensége Rudolf trón
örökösnek f é. január hó 30-án bekövet
kezett megrendítő bal .la az egész orszá 
got a legmélyebb gyászba borítván, minden 
magyar honpolgár keble Őszinte fájdalom
mal vau eltöltve olyaunyira, hogy ily 
érzelmek közt a nyugodt tanácskozás 
szinte lehetetlen, miért is indítványozza, 
hogy a közgyűlés fájdalmának jegyző
könyvileg kifejezést adva határozza el, 
hogy az ügyvédi kamara a tartandó gyász 
isteni tiszteleten testületileg részt vesz s 
a 7-éré hirdetett közgyűlés f. évi fekruár 
hó 16 ára elhalasztassék. A jelen volt 
tagok, kik az elnök előterjesztését állva 
hallgatták végig, ez indítványt egyhangú
lag elfogadták. Ezzel kapcsolatban a feb
ruár hó l ére tervezett ügyvédi társasva
csora is február bó 16-ra halasztatott el.

— Megyei rendkívüli közgyűlés. Bara
nya vármegye köztörvényhatósága február 
hó 11 én délelőtti 10 órakor, Pécsett a 
megyei gyűlési teremben rendkívüli köz
gyűlést tart. Tárgy: boldogult Rudolf fő
be rezeg és trónörökös halála fölötti rész- 
vétuyilvanitás.

— Nem lesz álarezos bál. A vörös
kereszt-egylet pécsi fiókja által e hó 9-ére
_ szombatra — hirdetett álarczos-bál,
tekintettel az országos egyesület fővédnök 
nőjének, a királyné ö felségének mély 
gyászára — nem tartatik meg s igy az 
idei farsang alatt egyetlen elite-álarezos 
bálja sem lesz Pécsnek, holott más évek 
ben kettő is jutott.

— Polgári bál. Dollinger Audrás feb
ruár hó 14-én a „Hét Fejedelem* termé- 
beu zártkörű polgári bált rendez. Az es
télyen Jónás János kedvelt zenekara fog 
közreműködni. Belépti dij személyenkiot 
60 kr. Kezdete 8 órakor. ízletes ételekről 
és jó italokról gondoskodva vau. Ezen 
estélyre egyszerű öltözék kéretik.

— Az l-ső munkás betegsegélyző-egylet 
szombaton, f. évi február hó 16-án a 
Scholz-féle sörház termeiben Jónás János 
közkedvelt zenekara közreműködése mellett 
tánczestélyt rendez. Jegyek előre váltva 60 
krért kaphatók: Alt és Böhm, Lili János 
(Sörház-utcza), Gyimotby Gyula (Búza tér), 
és ifj. Rézbányay János uraknál. Este a 
pénztárnál 70 kr. Kezdete esti 8 órakor. 
Fölülfizetések a munkás betegsegélyző- 
egylet alapja javára köszönettel fogad 
tatnak.

— Hat napi phylloxera-tanfolyam. A
földmivelési minisztérium rendel >te folytan 
szőlővédekezési tanfolyamok tartatuak az 
ország különböző pontjain. így Pécsett is 
6 napra terjedő tanfolyam tartatik folyó 
február hó 12-, 13-. 14 , 15-, 16- és 17 ik 
napjain. D e z s ö Miklós szölőszeti vándor 
tanar fölhívja e végből a szőlőbirtokosokat 
és szőlősgazdákat, hogy vinczetléreiket e 
tanfolyamra beküldjék, a kisgazdák pedig 
maguk is jelenjenek meg azon, mert c 
tauulmányosnak ígérkező tanfolyam kizá
rólag a phylloxera elleui védekezés ttgyé- 
beu tartatik. A jelentkezők a nevezett 
vandortauárt mielőbb értesítsék, hogy a 
távollakó vidéki viuczellérek részére a va
ros által adandó szállásról gondoskodhas
s á l  A tanfolyamét hallgatni szándékozó 
vinczeilérek február hó 12 én a városbázáu 
jelentkezzenek.

— A reáliskola tanárikara elható 
rozta, hogy szintén részt vesz szellemi 
tevékenységével a pécsi uj szinház fölépí
tésének nagy muukajahan. Midöu a gyűj
tés megindult az uj szinház alapjára, a 
pécsi föreáitauoda hazafias és lelkes tanári 
kara egyet gondolt s a gondolat, azt 
hisszük, szerencsés s meggyőződésünk, hogy 
örvendetes és dicséretes eszmét szült. El
határozta ugyanis az érdemes tauari kar, 
hogy a müveit közönség számára fölolva
sási és előadási cziklust rendez a uőegv- 
let helyiségében csekély belépti dij mellett. 
A tölolvasas tárgyát a tudomány külön
böző szakmájából választják s fölváltva 
elméleti es gyakorlati előadásban bocsát
ják a közöuseg elé. Értesülésünk szerint 
a gyakorlati előadások experimentácziók 
kai lesznek egybekötve. A fölolvasásban 
mint fölolvasók és előadók részt vesznek : 
Gerecze Péter, Katona Lajos, Szemük An 
tál, Heckiuger István, Maksay Zsigáimul, 
Kosztka György rendes tanárok és dr. 
Loewy Lipót az egészségtan rendkívüli 
tanára. Lesz összesen 8 fölolvasás. Az 
első fölolvasás vasárnaphoz egy hétre, azaz 
február hó 17 éu tartatik meg. A fölolva
sási cziklust dr. Gerecze Péter nyitja meg. 
Utána minden vasárnap tartatik fölolvasás. 
Egyes fölolvasásra egy jegy föluötteknek 
50 kr, tanulóknak 20 kr. Mind a 8 föl 
olvasásra egyszerre váltva tölnöttekuek 3 
frt 20 kr., tanulóknak 1 frt. — A jöve
delem az építendő uj sziuházra fordittatik.

— A gyűjtés az uj színházra. 
múlott el két hete, hogy a ifi-ivek ki
bocsáttattak s varosunk lelkes polgárai 
megkezdték a nagy és terhes munkát, a 
mutatkozó eredméuy már is biztos sikert 
helyez kilátásba. Az újabb adoiuauyok 
közt ott látjuk Kardos Kálmau főispán 500 
Írtját, a zircziek pécsi házának 200 frtját. 
Mind a kettő igen szép összeg. Lehetetlen, 
hogy meg ne emlékezzünk Papp József 
biz. tag és Zsoluay Miklós gyáros polgár 
társuuk ivéről, melynek megtekintése való
ban rendkívül örvendetesen lepett meg 
benuüuket. Eddig még csak mindössze hat 
helyeu fordult meg az iv, csak hat név
aláírás van rajta s már is 750 frtot ér az 
iv az uj szinház javára. Papp József 100 
frtot, Zsolnay Miklós a maga részéről ICO 
frtot (atyja és család külön fog adni), 
Jankovics Hugó 200 frtot, Ratkovics Fe
reucz  2 0 0  frtot,  K o r á c a ic e  An ta l  100  frtot,  
Ruepprecht János 50 fr ot irt alá. Igazán 
szép és dicséretes derék polgártársaink 
szives áldozatkészsége, melyet az uj szin 
ház, a nemzeti kultúra, édes anyanyel
vűnk istápolása és fejlesztése érdekében 
kifejtenek. Csak most látszik meg igazáu, 
hogy kik azok, a kik az uj sziuház léte
sítését valóban akarják ; s majd kiviláglik 
az is, hogy kik azok, a kik csak hangoz
tatni tudtak, hogy: beli szinház s most a 
mikor a tettre kerül a sor, távollétükkel 
tündökölnek. A gyűjtés nehéz munkájában 
fáradozó polgártársainknak kitartást, ada
kozó polgártásainknak pedig jólétet, jó 
módot s jó kedvet kivánuuk az adakozáshoz.

—  A pécsi takarékpénztár közgyűlése
A pécsi takarékpénztár részvénytársaság 
folyó évi márczius 3-án délelőtt 10 órakor 
tartja meg évi rendes közgyűlését az in
tézet helyiségében. Tárgysorozat: 1. Köz
gyűlési elnök választása. 2. Igazgatósági 
évi jelentés az 1888. évi üzlet eredményé
ről. 3. A felügyelő bizottság jelentése a 
megállapított mérleg (bilanceV * jö
vedelem felosztása és a felmeutvéoy Meg
adása iránt. 4. 5 felügyelő-bizottsági tag
unk 3 évre titkos szavazás utjáu leendő 
megválasztása. 5. Igazgatósági elöterjesz*
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tések a n. éri közgyűlés határozata foly
tán nyert megbízások érdemében. 6. Kér 
vények előterjesztése 7. Két közgyűlési 
tagnak a közgyűlési jegyzőkönyv hitelesí
tésére leendő választása. Az alapszabályok 
16. §-a értelmében szavazati jogát szemé 
lyeseu vagy meghatalmazott által csak oly 
részvényes gyakorolhatja, kinek részvénye 
1888. év utolsó napjáig nevére Íratott és 
a közgyűlést megelőzőleg 3 uappal a tár
saság pénztáránál szelvényeivel együtt le
tétetett. Azonban a szavazat és választási 
jogot — a távollevő részvényesek is meg 
tiatalmazottjaik által — kiknek részvénye
seknek lenniük kell — agy basonlóképen 
a kiskorúak, szülőik vagy gyámjuk, — a 
gondnokság alattiak gondnokuk — és a 
hatóságok, iutézetek s egyletek elnökük 
vagy anuuk meghatalmazottja által — 
gyakorolhatják. A már 20 éves egyleti ta
gok joguk Önálló gyakorlatara jogosítottak. 
Az évi mérleg a közgyűlést megelőzőleg 8 
uappal közzé fog tétetni — illetve a rész
vényeseknek megküldetni — a közgyűlés 
elé terjesztendő igazgatósági jelentés, úgy
szintén a tennebb említett igazgatósági elő
terjesztések pedig az intézet igazgatósági 
helyiségében betekinthetés végett kitétetni 
fognak.

— Hymen. 0  1 a s z i Gábor oki. jegyző, 
b. szalautai segédjegyző, e hó 6-an — 
szerdán tartotta esküvőjét U l l e i n  Ga
briella kisasszonynyal agörcsöuyi plébánia
templomban.

— Izgalmas jelenetek a Dunán. A jég
a Dunán összetorlódás folytan megállott 
ugyan, de miután ennek megtörténte óta 
csak csekély időig volt hideg, sőt az idő
járás az utóbbi uapokbau nagyon is eny
hére változott — Írja a „Mohács és Vi- 
dékeu — a jég oly vékony és korhadt, 
hogy isteokisértés e jégre rameuui, a mint 
a következő esetek mutatják: Males Ist
ván, molnár a Dunara ment csúszkálni; 
egyszerre leszakadt alatta a jég s Ő nya
kig a vízbe esett; az elmerűléstől csak 
azaltal menekült meg, hogy sikerült a rés 
melletti jégbe kapaszkodni, kivergödni azou- 
bán sehogy sem tudott. A parton levők 
ezt látván, a tömeg közül kivált Keczig 
Lajos és dereka körül hosszú kötelet köt
vén, végét nehauy egyéunek adta, ö maga 
pedig hason oda csúszott Males Istvánhoz 
és éppen jókor, mert ezt már elhagyta 
ereje. Keczig megfogta Malest s kisegí
tette a vízből a jégre, iunen pedig a partra, 
hol az időközben mintegy 300 főre sza
porodott embertömeg hangos éljenzése fo
gadta az életmentőt. — Másnap pedig a 
varos déli részén levő átjaróu Küllősi Sán 
dór akart a szigetből egy kocsival fát az 
inoeusö partra átszállítani. A kocsi alatt 
azonban a jég szintén beszakadt. Szeren
csére még közel volt a szigeti parthoz és 
az esetet több ember szemlélte, kik gyor
san segítségére siettek s igy sikerült a ko
csit lovastul, gazdástul kimenteni, anélkül 
hogy nagyobb baj esett volna.

— A kuruzsoiás áldozata. Blandl Jó- 
zsefné töttösi lakos múlt hó 21-én a 
maissi vásárbau meghűlvén 8 utána otthon 
nehéz fát emelvén, ez által — mivel tud
tán kívül rövid idő óta áldott állapotbau 
volt — fekvő beteg lett. Elhívták a falu
ban lakó bábát; ez kenegette, füstölte, de 
a beteg még rosszabbul lett. Erre elhívták 
az egyik uagy-nyárádi babát, ki oly kije
lentéssel, hogy ö jogosítva van, orvosságot 
alkalmazni, orvosságot adott be a szegény 
nőnek, ki erre még rosszabbul lett. Erre 
a baba nyolez pióczát rakott az asszonyra. 
Az erős kúra még súlyosabbá tette 
állapotát, (idétlen szülés is beállván) 27-én 
elküldött Német-Bólyba, dr. Bors Lajos 
orvosért, ki megjelenvén, kijelentette, hogy 
a baba avatatlau, ügyetlen kezelése foly
tán a beteg néhány óra múlva meg tog 
halni, s utasította a beteg hozzátartozóit, 
hogy ha a halai bekövetkezik, nyombau 
tegyenek jelentést és hatósági intézkedés 
nélkül ne temessék el. Egyúttal pedig je
lentést tett az esetről a járási főszolgabí
rónak. Jeszenszky Gyula szolgabiróuak 
29-én délután Kácz-Töttösön hivatalos dolga 
lévén, arról értesült, hogy Blandiné 28-án 
reggel 4 órakor meghalt 8 29-én délelőtt 
el is temették. A szolgabiró a büntető tör
vénykönyv 291. §-ába ütköző emberölés 
vétséget látván fennforogni, az iratokat 
illetékes eljárás végett áttette a kir. járás
bírósághoz, mely dr. Bors kihallgatása 
után az iratokat — miután valószinüleg 
az eltemetett h o ltte st k iá s a tá s a  válik  szük
ségessé — indítványtétel végett a pécsi 
kir. ügyészséghez tette át.

— Hernyóirtás. A mohácsi járás fő
szolgabírója a mohácsi járás községi és 
körjegyzőihez a következő rendeletet in
tézte: 438/k. i. 1889. sz. T. Jegyző ur
nák . . .  A kerületéhez tartozó községek
ben dobszó hirdetés mellett tegye köte
lességévé a lakósságnak, hogy kertjeik, 
szöleik és gyümölcsöseikben a hernyófész
keket, február hóban leszedjék. A közsé
gi elöljáróság kötelességévé teszem, hogy 
rendeletem végrehajtását ellenőrizze, és a 
mulasztókat nekem feljelentse. Mohács, 1889. 
január hó 30 áu Sey Lajos, s. k., főszol 
gabiró.u

— Dunaszekcsöi tűzoltó bál. A dana-
szekcsői önk. tűzoltó egyesület múlt hó, 
azaz január hó 26 án tartotta saját alap
tőkéjének gyarapítására rendes évi táncz- 
vigalmát. a  bálok az egyesület fenuálasa 
óta mindig igen sikerültek; de annyira 
mint az ez évi, még soha. A bevétel volt 
összesen 164 írt 20 kr., a kiadás pedig 
119 frt 44 kr. tehát maradt tiszta jövede- 
em 40 frt 76 kr.

Vizsgálat Mohácson Kétféle vizs
gálat teljesítetik mostanában kir. járásbi 
róságunkuál — írja a „Mohács és Vidéke

— az egyik bttntetőttgyi, a másik fegyelmi
vizsgálat, mind a kettő pedig a Jankovits- 
Tárnái féle sajtóperből folyólag Jankovits 
Dénes kir. aljárásbiró ellen iráuyul — 
részben ennek saját kérelmére is. Saághy 
Vincze kir. törvényszéki vizsgáló bíró esz
közli a bttuvizsgálatot, mely tulajdonképpen 
folytatása, illetve befejezése a január hó 
elejéu megkezdett, de a vizsgáló bíró hir- 
telen megbetegedése folytán félbeszakadt 
vizsgálatnak. A fegyelmi vizsgálatot Czig 
lányi Béla, a budapesti kir. ítélő tábla fe
gyelmi tauácsa által kiküldött pécsi kir. 
törvényszéki biró eszközli. Saághy Vincze 
múlt pénteken fejezte be a bünvizsgálatot; a 
fegyelmi vizsgálat még folyik.

— A batyu-bál megtartási idejét végre 
valabára, több rendbeli akadály elhárítása 
utáu, sikerült biztosan megállapítani a 
rendezőségnek. E szerint, miután a „Nem
zeti CasiuoM ez idei bálja csakúgy au el 
marad, ezen napon (febr. hó 23 án) leend 
a piknik. Kik még uetalán meghívót óhaj
tanak, forduljanak a rendezőség bármely 
tagjához.

— Bianchi hang ersenye Bianchi 
Bianka kisasszony cs. és kir. udvari és 
kamarai énekesnő csütörtökön este tartá 
meg a „Hattyu“ nagy termében változa
tos és gonddal összeállított műsorral biró 
hangversenyét. A hírneves művésznő sike
reinek, melylyel a hallgatóságot valósággal 
elbűvöli, alapja gyönyörű, lágy, hajlékouy, 
de e mellett épen nem gyenge hangja, 
melybe művészetének finomságával önti 
a drámai erőt, a kifejezés tüzét, kitűnő 
technikája pedig lehetővé teszi, hogy a 
legnehezebb részleteken a koloratura lég 
apróbb titkainak kizsákmányolásával játszi 
könnyedséggel siklik tova. Az első szám, 
a nagy ária az „Alvajáróuő“-ből, mely 
Pattinak is egyik híres énekszama volt, 
már feltárta egész művészetét, hangjának 
báját, nemes művészi felfogását, és techui- 
kájáuak miutaszerü finomságát. Az „Ibolya" 
„A madár az erdőbeu" és a műsoron kí
vül énekelt „Kokuk“ czimu dalokkal együtt 
ez képezte az est fénypontját. Hallottuk 
énekében a távoli furulya sejtelemszerü 
tremolóit, a pacsirta bámulatos, híven utáu 
zott dalát, s a kakuk jóslatszerü feleleteit.
A nagy ária „Figaró“-ból és egy dal 
„Merellá'‘-ból szintén zajos tetszésnyilvání
tást idéztek elő a közönség részéről. S mi
dőn a több ízben kihívott énekesnő „Le
hullott a rezgő nyárfa levele “ czirnü 
magyar népdalt éuekelte el, a közönség 
szűnni uem akaró éljenzéssel jutalmazta 
meg a művésznőt. A zougora kíséretet 
Preusz Adolf ur volt szives elvállalni a 
közönség általános örömére, mely már 
régóta csak hírből ismeri miut kiváló mű
vészt, de tapasztalni, sajnos, csak ily rend
kívüli esetekeu van alkalma s ilyeukor 
sem önálló zongora számokban. Hogy kí
sérete minden tekintetben méltó volt a 
nagy müvészuö éuekéhez, talán felesleges 
is mondanunk Még egyszer őszinte sajnála
tunkat fejezzük ki, hogy a pécsi közönség, ki
tűnő zongoraművészét oly ritkán hallgathatja. 
Pedig alkalom erre kínálkoznék. Oly jeles 
zenei erőkkel karöltve, milyeneknek özv. 
Kaltnecker Maria úrnő, Zoller Ferdiuánd 
és Lőhr Vilmos urak is bizonyultak ateg- 
napelötti hangversenyen, melyen Schumann 
„Ábránd“-jait és Volkmanu B. moll hár
masát játszották sikerrel, kiváló techniká
val, a müvek átél tett és átérzett előadá
sával járulván a kiváló műélvezet teljessé 
és változatossá tételéhez, -  ezen és egyéb 
jeles zenei erőkkel karöltve néhány hang
versenyben többet lendítenének a pécsi 
magyar állandó színház ügyén, miut még 
egy pár tuczat városi közgyűlés. Megem
lítjük még, hogy a közöuség -- ami ritkán 
szokott megtörténni — a „Hattyu“ t zsu 
tolásig megtölté.

— Jótókonyczólu tánczestóly. A pécsi 
keresztény polgári társalgó kör f. év feb
ruár hó 16-án a kör helyiségében gyár 
utcza 7. szám, Udvardy Nándor vendéglős 
nagytermében tanczestélyt rendez. Több 
féle szórakozással 30 tombola uyeremeny 
fog kisoroltatui; ezek közt a főnyeremény 
12 fór. értékű. A tiszta jövedelem a Pé 
esett építendő színház javára fog fordít- 
tatni. Jó zenéről, tiszta italokról és jó 
ételekről gondoskodva van. Az estélyen csak 
a kör áltál kibocsátott meghívók elömuta 
tása mellett lehet résztvenni. Belépti jegy 
személyenként a kör tagjának 40., nem
tagnak 60 kr. Jegyek előre válthatók : 
Gyimoti Gyula, (B.-város), Kimer János 
(Király-utcza), Paczolay és Száibert (Fő
tér), Herthláin Lajos (Ferencziek utcza), 
ifj. Kézbányai Jáuos (Szigeti város) és 
Dobszay Antal urnái (Szigeti városrész) és 
este a pénztárnál.

— Kérelem. Egy jészivü emberbarát 
megkeresése folytán, szent kötelességet 
vélünk teljesíteni, midőn városunk áldoz- 
kész lakóinak becses figyelmét, egy nyo 
mórban sinlödő helybeli becsületes és is
tenfélő polgári család szomorú helyzetére 
felhívjuk. A 80 évet meghaladott családfő, 
aggkoránál fogva munkaképtelen; ennek 
köszvényes bántalmakban szenvedő neje, 
2 év óta teljes bénultságban tengődik; 
ezeknek leányok, az egyetlen kenyérke 
reső családtag pedig, a varrógépen való 
folytonos megerőltető munkája által, most 
már vérbányással egybekötött mellheteggé 
vált és ágyban fekvő beteg lett Teljes 
bizalommal fordulunk ennélfogva Pécs ne 
meskeblü lakóihoz, azon kérelemmel, mi
szerint, bármily csekély kegyadománya 
ikkal, a szereucsétleu család sanyarú hely
zetén segíteni és azokat kézhez juttatás 
végett sserkesitőségünkhez juttatni kegyes
kedjenek. „Kétszer ad, aki hamar ád !J

— Fölolvasás A pécsi kereskedelmi 
önképző és beteg-egélyző egylet helyisé

geiben vasárnap f. hó 10-én esti 6 órakor 
Bartosságh Józsa úrnő „A fejedelmi nők 
befolyása nemzetünk történetére az Ár
pádok korszakában4 ez. a. felolvasást tart. 
Vendégek szívesen táttatnak.

—  A pécsi kiállítási sorsjegyek húzása 
e hó 10 é n (vasárnap) d. e. 10 órakor a 
városház közgyűlési termében hivatalos 
pénzügyi kiküldött és a kiállítási végre
hajtó bizottság jelenlétében történik a sors
húzáson bárki is megjelenhetik. Az elsőnek 
kihúzandó sorsjegy szám tulajdonosa a 
főnyereményt (600 frtos olajfestményt) kapja. 
Összesen 15 szám huzatik ki.

— Halálozás. Dr. Tárnái (Sulik) Ká
roly mohácsi ügyvédet súlyos veszteség 
érte, fivére dr. Tárnái István cs. és kir. 
ezredorvos február hó 4-én életének 33-ik 
évében Bécsben meghalt.— Béke poraira!

— Uj plébános. Br. Puchner Hannibál 
nyug. tábrnok és bikali nagybirtokos, mint 
kegyur a halálozás által megüresedett köb- 
lényi plébániára S c h mc l l e r  József ola- 
szi káplánt prezentálta a megyés püspök
nek a hét folyamán.

— Az állatvilágból. A pécsi kereske
delmi ifjúság önképző és betegsegélyzö 
egyletének helyiségében február hó 24-én, 
azaz vasárnaphoz egy hétre, V á r a d y 
Ferencz, lapuuk szerkesztője, az állatvilág 
nagy kedvelője, a fenti czim alatt föl fog 
olvasni egyetmást. A fölolvasás nem annyira 
tudományos jellegű, mint inkább ismeret
terjesztő és szórakoztató lesz. Az emlősök 
közül különösen a négykezüekröl (majmok) 
fog megemlékezni és a madárvilágból a kaj- 
dácsokról, szövő-madarakról s a hazai ma
darakról általánosságban. Érdekes ismer
tetéseket olvas föl, Brebm és dr. Kuss a 
világ két legnagyobb ornythologusai után; 
s a saját tapasztalatait is elő fogja adni, 
melyek ha valami nagy fontossággal nem 
is bírnak, érdekesek és tanulságosak ieszuek.

Városi gazdálkodás Lapunk előző 
számainak egyikében megírtuk a hozzánk 
érkezett és hitelt érdemlő pauasz alapján, 
hogy a városi majoros olyan napszámokat 
is vesz föl a heti kimutatásba, a minők a 
város javára egyátalán soha sem teljesít- 
lettek. A midőn ez ügyben Aidinger János 
kir. tanácsos polgármesterhez egy két biz. 
tag magau utón kérdést intézett, a polgár- 
mester azt mondotta, hogy: nem  i gaz .  
Ezen erős kijelentését lehetetlen szó nél
kül hagyuunk, daczára, hogy direkt uem 
ueküuk mondotta, de tagadhatatlan, hogy 
a „uem igaz4 éle oldalkost ueküuk vau 
szanva. Nos hát igenis — i g a z !  A leg
utóbbi gazdasági ülésen Jilly Alajos ta 
uácsnok ur, mint a gazdasági választmány 
eluöke, interpelláltatván, vájjon mi alapja 
vau a „Pécsi Figyelő" e tárgyban hozott 
közleményének, bár enyhíteni igyekezvén 
a vád súlyát, megerősítette annak valósá
gát, igazolváu, hogy c s a k u g y a n  tör 
t é n t  „ t évedés" .  Schmeltzer szig. külv. 
bizottsági tag is felszólalt ezen a gyűlésen 
s egy újabb „tévedésére figyelmeztette a 
bizottságot. Ugyanis a majoros egy olyan 
fuvaros után ment, a ki az ö kimutatása 
szerént többet vett föl a városi pénztárból, 
miut a mennyi megillette s azután utólag 
visszakövetelte a fölös összeget, de a város 
pénztárába „elfelejtette" visszafizetni. Papp 
József biz. tag ez Ugybeu vizsgálatot kért 
s a bizottság helyeslésével találkozván az 
indítvány, elhatároztatott, hogy meg fog 
az ügy vizsgáltatni s a jövő gyűlésen je 
lentés tétetik.

m
így fog minden egyén nyilatkozni, aki 

már egyszer kísérletet tett a hírneves és 
dijjutalmazott

melyekre t. ez. olvasóinkat ezúttal figyel
meztetni kívánjuk.

Ezen kitűnő hatású mellpasztillák 25, 
50 kros és 1 frtos dobozokban kaphatók 

Pécsett:
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Gobetzky I., Dávid Gyula ós Dines S. K. 
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Irodalom.
j =  A gyakorlati kereskedelmi tudományok most 

megjelent 49-ik füzetével Ill-ik évfolyamát kesdi 
meg, bizonyságául a kiváló szaklap életre valósá
gának — a legújabb füzetben a pénzintézeti üz
letvitel első ivén kívül a kereskedelem isme foly
tatódik 1 ivén, — Melléklapjai kívül a keresk. 
és pénzügyi szemle a szakok gazdag tartalommal 
ékeskedik, míg a keresk. ét pénzintézeti szaktan
folyam czirnü rész folytatja az üzleti könyvvitel, 
a kereskedelmi levelezés és a keresk. számtan 
(arany pénz és külföldi bankjegyek) gyakorlását. 
E rövid pár sorból is látható a tartalom kiváló 
gazdagsága, melykez méltó a lap csinos kiállítása 
is. Valóban nem tudjuk elég melegen ajánlani b. 
olvasóink szíves figyelmébe a gondosan szerkesz
tett nagybecsű folyóiratot, mely a gyakorlati keresk. 
igényeit minden irányban oly bőven kielégíti s 
melyből a saerkesatóség (Budapest II albrecht-ut 
8. sz) mutatványssámot mindenkinek díjtalanul 
küld

=  Egyetemes közoktatásügyi szernk ezimü
tanügyi folyóirat jelent meg dr. Jaucaó Beuedek 
szerkesztésében — ax első azám a tájékoztatón 
kívül a követkeiő czikkeket tartalmazza: a túlter

helésről (Sebetha K) középiskolai nevelésünk eU 
intésetlen kérdései (Kuncz E.) a tanárképzésről 
(Dr. öreg J) és vegyesek. — A 2-ik szám tartalma : 
a közoktatásügvi tanács (Hock) Jelentés a képvi- 
selőház közoktatásügyi bisottaágáhos (Schwarx 
Gyula( a latin nyelvtanítás medhodikájákos (Tel- 
mányi E) vegyesek. — A havonkint 2-szer megje
lenő lapra előfizetéseket elfogad Lampel R. (Bu
dapest andráasy-ut 21) a kinek k isd iáb an  jelen 
meg.

Közgazdaság.
A tavaszi munka előtt.

A hagyomány azt regéli, hogy január
25-én vagyis Pál fordulása napján van a 
tél közepe. Ilyenkor fordul a medve má
sik oldalára, hogy a tél másik felét is al
vással töltse.

Nagyon megjárja ez holmi mesebeszéd- 
uek, hauem a föídmüvesgazda ilyenkor 
már egészen másként gondolkodik. Noha 
még a fagy és hó nem engedi az ekét a 
földbe juthatni s a meleg kályha még 
mindegyre kedves marad; azonban ilyeu
kor már e nappalok hosszabodnak s igy 
több ereje vau a ki-kibukkanó napsugár
nak is. A gazda is egyhangú téli teendői 
közepette nyugtalankodni kezd mintegy 
érezve, hogy már most a tavasznak kell 
közelednie.

Nem lehet ilyeukor eléggé tanácsolni, 
hogy a ki csak félig-meddig is igényt tart 
a jó gazda elnevezésre, hogy figyelmét 
különösen két irányban ne foglalkoztassa. 
Ezek elseje pedig a tavaszi vetőmag, máso 
dika pedig földmuukáló eszközei.

Jaj aunak a gazdának, kinek csak 
akkor jut eszébe vetőmagja, midöu a vetés 
már elérkezett. Az ilyen gazdának az ara 
tás rendeseu sem örömet, sem pedig hasz
not nem szokott hozni; mert régi dolog 
az, hogy a ki vetőmagjára uem ügyel, az 
ne is várjon jóféle termést

Azért legyen első sorban is a vetőmag 
mennyiségre nézve elegendő. Igaz ugyau 
az, hogy odavetöleg tudhatjuk, hogy meny
nyi vetőmagra lesz szükségünk; csakhogy 
azt az utolsó szemig pontosan még sem 
lehet kiszámítani s uagy baj aztáu az, ha 
vetéskor vesszük észre, hogy bizony kevés 
a mag, vagy legalább is még valamelyes 
elcsúszott volna. Ilyeukor kapkod a gazda 
ide s tova fut Pétertől Pálhoz, miküzbeu 
múlik az idő 8 ö azou veszi magát észre, 
hogy egyéb vetésével megkésik. Legyen 
azért is a vetőmag inkább több miut ke
vesebb s jobb ha marad, mintsem, hogy 
elegendő ue legyen. Mivel pedig ilyenkor 
még van idő, a vetőmag beszerzésére s 
idöpazarlás nélkül még be lehet szerezni, 
el ne mulassa mioden gazda, hogy e te- 
kiutetbeu szükségletét rendbe hozza.

De ne csak a mennyiség, hauem a 
minőségre is gondja legyen. Már a régiek 
is tudták tapasztalatból azt, hogy a ki 
ocsut vet, az szemetet arat. Nem lehet a 
gazda előtt közömbös dolog, valjou a vető
magja megfelel-e minőségileg is.

A megfelelő minőség mar legelsöbbeu 
is a jó tájtól függ. Mindig nagyobb ha- 
szou jobbtéle fajtát termelni, miutsem akár
milyennel megelégedni. Azért, ha például 
észrevennök, hogy akár árpa, akar zab, 
vagy bármelyik más vetőmagunk korcsu 
lasnak indul, sohase habozzuuk sokáig, 
hogy frisset és jobbat szerezzünk be.

Még az sem elegendő, ha esetleg ve 
tömaguuk valami jobbféle, mert még ak
kor is hátra vaa annak szorgalmas és gon
dos megtisztítása.

No de ha aztán a vetőmaggal rendben 
volnáuk, akkor meg szántóvetö eszközein
ket vegyük szemügyre. Ilyenkor még van 
idő azt kijavitatni vagy egyben másbau 
igazítani rajta; legalább hogy aztán akkor, 
a midón a mezőre kerül, minden íenuaka 
dás nélkül folytathassuk munkánkat vele. 
Eke. borona sat. tehát ilyenkor hozaudó 
rendbe, hogy készen legyeu a midőn szük
ség lesz teája.

Végül még arról sem feledkezzünk 
meg, hogy az ekét a jószágnak kell huz- 
uia; hogy pedig a jószág ezt tehesse, 
elegendő erőben kell lennie. Tápláljuk 
tehát baruiaiukat kü öuöseu azou idöbeu, 
a midőn a közeli tavasz fakadása előttünk 
vau. Ilyenkorra hagyjuk a legjobb s leg
erőteljesebb takarmányt s ue feledjük el, 
hogy: „Széuás ökör szalmás ló ; — abrak 
uélkül egy se jó."

Liebbald Béni.

A zab-vetőmagról.
Akkora feneket keríthetnék mondó- 

kámnak, hogy a nagy kerületétől akár a 
közepét sem lehetne meglátni; dehát a 
magyar ember kevés szóból is szokott ér
teni s igy hiszem, hogy ekkép is megért 
a ki megérteni akar.

Meg van pedig az oka, hogy miért 
vagyok e tekintetbeu különleges, mert uem 
akarok szóhalmazból laptölteléket fabri
kálni, hauem igenis röviden és egyszerűen 
elmondani azt, ami megtörtént saját ári 
csekélységemen 8 a mely a példából az
tán okulhatnak mások is.

Nem történt sem Bergengócziában, de 
még csak Amerikában sem, hanem saját 
hanyagságom és rövid esőrelátásom volt 
az oka, hogy egyik évben a magnak való 
zabot is a lovaim szépecskén elfogyás* 
tották. Mi szégyen és tagadás benne; de 
hát többet találtam a jó ár fejében a zab
ból eladni, mint a mennyit szabad lett 
volna 8 igy amtán a magnak való zab is 
a lovak abrakjába került.

Még nagyobb dolgok fölött sem szók- 
| tam kétségbe esni s igy ekkor is csat azt 
r gongoltam, hogy tavaszra kelve majd csak 

lesz egy kis apró pénzem, a melyen mag- 
I zabot vásárolhatok.
I Szép egy pár bankót tettem a bugye-

lárisomba s elmentem a városba az isme
rős gabonakereskedőket meglátogatni, a 
kikről biztos voltam, hogy padlásukon még 
akár garmada számra találok magamnak
zabot. És őszintén megvallom, hogy elő
ször csalódtam volna életemben, ha csak
ugyan válogatni valót nem találtam volna. 
Arról persze nem beszélek, hogy milyen 
árt szabtak nekem; de hát erre amúgy is 
el voltam készülve s igy nem is lepett 
meg valami különösen. A sok közül nem 
volt nehéz választanom, mert egyik helyütt 
oly szép súlyos és öregszemü zabra akad
tam, hogy tán a magamé! sem volt szebb. 
Felmértünk a mennyi kellett s én a drága 
ár mellett is meg örültem, hogy ily szép 
vetőmagra tehettem szert.

Mintha csak az idő is ezt várta volna, 
mert már néhány napra oly enyhe tavaszi 
meleget kaptunk, hogy én az öszszel meg
szántott és elkészített zabtáblámat bátran 
be is vethettem. A vetőmagom oly szép 
volt, hogy nem is találtam szükségesnek 
az újból megrostáltatni; elvetettem tehát 
úgy a mint volt. De hogy megvalljam az 
igazat, nem is jutott volna erre időm, a 
mennyiben szeretek a zabvetéssel sietni, 
hogy az még a téli nedvesség mellett ki
kelhessen. így tanultam boldogult apámtól 
a kinek pedig mindig nagy vidéken a ’eg- 
szebb zabja szokott lenni.

Mire gazdatársaim a vetéshez fogtak, 
akkorra az én zabom már nemcsak hogy 
kikelt, hanem zöldelleni is kezdett s én 
mindenféleképp csak annak örültem, hogy 
szép s jó vetőmagra akadva, nekem is 
„príma4 zabom lesz, a mint ezt már a ke
reskedők maguk közt mondani szokták.

Nem is mulasztottam el egy alkalmat 
sem, hogy zaüvétésemet kérkedve be ue 
mutattam voioa. S uem ok uélkül, mert 
az én táblám mar messziről kitűnt a többi 
közül.

Egyszer aztán hosszabb ideig nem 
látogattam ezt a zabtáblámat s annál na
gyobb örömmel mentem egy vasarnap dél
után ki abbau az édes reményben, hogy 
eunyi idő alatt mily nagyra nőhetett már.

De majd csaknem hogy kővé váltam!
A táblám teljes virágzásban volt, csak

hogy neui olyanban a mint én szerettem 
volna látni. Valami tájfestö még táu ra
jongott is voiua érte; azonban annál job- 
bau boszaukodtam én. Gyönyörű sárga 
viráuyt mutatott az egész s vigrázott javá
ban . . .  a vadrepeze.

Bezzeg fejleborgasztva mentem haza 
s elmélkedtem a pünkösdi királysághoz 
hasonló vérmes reményeim rövid tartal
mán. A vető magom között ngyauis uem 
is vettem észre, hogy mennyi apró göm 
bölyü szem van beuue, a melyek mind a 
vadrepeze uiagvai voltak.

Igaz ugyau, hogy a virágzás uem igen 
soká tartott; de éppen elég volt arra, hogy 
zabom derekasan visszacsökkenjen s nem 
is dicsekedhetuém, bogy valami különösen 
jó termésem lett volna.

De bat kit is okolhattam volna, miut 
édes jó magamat, ki sajnálta az időt arra, 
hogy a zab vetőmagját legalább is egy
szer jó átrostáltatta volna. Hiszen a vad
repeze mag apró s gömbölyű, mily szépen 
keresztül hullott volna az a rostán. De 
hát mar későn volt. Megfogadtam azonban 
erősen, hogy ez sem fog többé történni s 
hogy szives olvasóim egyik vagy másikán 
se történjék meg, azért fogtam magam és 
szégyenem fejére, de masok okulására, 
leírtam.

János bácsi.

Gabona-árjegyzék
Pécs sz. k. városábau 1889. évi febr. 2-áu 

tartott hetivásárról.

Búza: 

Kétszeres 

Rozs:

Árpa:

Kukoricza
Hajdina:

Zab: 

Széna: 
Szalma:

őszi . . . 100 kg. 6.80
tavaszi --. —

n j  . . . * »
ó . . . * V n --.-
o j  . . . n » 6 . —
ó . . . • rt n —.—
aj . . . • rt „ 5.40
őszi . . 5.20
tavaszi ---.---
uj . . . • n tt
ó . . . • tt n — ---
uj . . . rt n 5.—

n —.—
őszi . . 5.40
tavaszi • r -- .---
Uj . ■ . • n -- .---

n 3 . —
agy . . „ 2.—
alom . . • n n 1.60

XT-Jk-OnT r E E E W C Z
laptulajdonoa.

K I S  J Ó Z S E F ,  FÁ R A D T  FERENCZ
lap vezér. felelőn szerkenztő.

Az 1 S89-iki párisi k i á l l í t á s á r a  
szerződtetett

nii zenekar
Zelenka J. úr kittinő vezetése alatt 
naponta zeoemlielőadást tart a

„Európa“-kávéházban,
melyre a n. é. közönséget tisztelettel
meghívja

Szállasy Alajos,
kávé..

Szabad  bemenet .  " M
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Február 9-én. „PE08I FIGYELŐ*
6 - ik  Hám.

i T 3r l l t - t é r . * )
„Az ilalmérésrol is  regalejog meg- 

váltásiról. ~
Gyakorlati kőfiköuyr irOBlánypéldákkal és a 

szükséges utasításokkal az idevonatkozó törvények, 
minisateri rendeletek és utasítások alapján.

E kézikönyv nep-es és gyorsan áttekinthető
modorban van szerkesztve s mindenkinek biztos 
útmutatásul szolgál a felől, hogy miként kell el
járnia ás miként érvé: .yesitheti jogait.

Megjelenik februir hó közepe táján.

Elöflzstt i l  á ra  2 frt.
Kiadják : Dr. Hamvas Károly és Dr. Nemese Zsig- 
mond ügyvédek Arad >n.

Előfizethetni febri ár hó 8-ig szerzők bármelyi
kénél Aradon.

*) E rovat alatt megjelentekért nem vállal fe- 
előséget a szerk.

♦  ▼ ▼ ▼ y v ’r i v y T T T y v
Egy jó könyv,

„ . . . .  A küldött könyv útmutasásai ugyan 
rövidek es velősek, de mintha csak a gyakorlati 
használatra termettek volna; nekem és családom
nak a legkülönbözőbb l«?tegségi esetekben igen 
kiváló szolgálatokat tettek:* így és hasonlókepen 
hangoznak a köszönőiratok, melyeket Richter 
kiadó-intézete „A Betegbarat" czimfi. rajzokkal 
ellátott könyv elküldéséért majdnem naponként 
kap. Mint az ahoz nyomtatott s a szerencsésen 
meggyógyitottaktól származó értesítések tanúsít
ják, az abban foglalt tanáesok követese által 
még oly betegek is gyógyulást nyertek, a kik 
máz minden reményt feladtak. E könyv, melyben 
hosszú évek tapasztalatainak eredményei vannak 
letéve, megérdemli a legkomolyabb figyelembevé
telt minden beteg részéről, bármi bajban is szen
vedjen. Ki e becses könyvet megszerezni óhajtja, 
az írja egyszerűen egy levelező lapra magyar 
nyelven „Egy betegbarátot** és pontos czimet s 
czimezze a levelező lapot Richter kiadó-intézetébe 
c Lipcsében. A megküldés ingyen történik. *

Bouillon.
E x trac te , <*°-

elvan ismerve, ho^y a legjobb 
és a legolcsóbb

p  theáskanál kivonat egy 
H ÍJ edény forró vízben azon

nal minden más hozzátétel nélklll 
erős és jóízű húslevest szolgáltat.

Főraktár Auattria-Magyarontáyra :

Julius Maggi &  Co.,
W ien, I. Jasomirgottstrasse 6.

Pécsett kapható, 
K o s z i  Já n o s n á l.

Üzlethelyiség változtatás.

keztyti-iizletemet
saját házamban Király-utcza 5-ik szám

az „Arany-hajó“ szálloda mellé helyeztem át.

Az eddig tanúsított szives bizalmukért köszöne
téin kifejezve, kérem ezentúl is vele megtisztelni.

Kiváló tisztelettel

H a m erli J .,
keztyű-gyáros.

fii a- tómi.
Hogy igen tisztelt vevőim igényeinek minél inkább megfelelhessek

a pellórdi uradalom tejárulásán kivül

a görcsönyi uradalom tejárulását is
megszereztem

i azon helyzetben vagyok, hogy a legkitűnőbb minőségű hamisítatlan 
tejet zárt palaczkokban házakhoz szállíthatom

literjét 8 krjával számítva
ágy télen mint nyáron

Mély tisztelettel

S c h e i b n e r  J.
j  füsserkereskedő-

r
Csukamáj-olaj

Eddig még föliilmulhatlan
a M A A G E R  W. - í é l e

cs. kir. szabadalmazott, valődi tiszta

MAAGER VILMOSTÓL BECSBEN.
Az orvosi tekintélyek által megvizsgáltatott és könnyen 

emészthetősége folytán gyermekeknek is ajánlható, mert a lég- 
_____ tisztább, legjobbnak elismert szer: mell- ée tttdübajok, görvély, 
daganatok, kelések, bőrkiütések, mirigyek, gyengeség stb. ellen — egy 
Üveg ára 1 írj — kapható gyári raktárban: B écaban, Houmarkj 3 . az. alatt, 
valamint az Osztrák-Magyar birodalom legtöbb s jobb nevű gyógyszertáraiban.

•‘• r 1'* '4 '  Sip“°r István, Zsl|> László Errsth János, lyógysrnrtirábnn ; Rssh 
Vilmos OS Spllrer Sn ksrssknéésébnn

Van szerencsém a nagyérdemű közönség szives 
tudomására adni, hogy 28 év éta a városház épületben 
fennállott

15162
tk. 1888. “

Árverési hirdetmény.
A pécsi kir. türvszék miut telekköuyvi 

hatóság közhírré teszi, hogy Kamler Mária 
végrehajtatónak Sárita Jáuosné szili. Lov- 
rits Mária végrehajtást szenvedő elleni 
100 frt tőkekövetelés és járulékai iránti 
végrehajtási ügyében a pécsi kir. törvény 
szék területén lévő Pécsett fekvő a pécsi 
1237. sz. tjkvben felvett 181.5. hszsz. 690. 
sz. ház és udvartérre 750 frt becsárban, 
úgy a pécsi 1048. sz. tjkvben felvett 
4798/a kszsz. fekvőségre 95 frt becsárban 
a pécsi 2649. sz. tjkvben telvett 4623/c 
hszsz. fekvőségre az árverést 5 frtban 
ezennel megállapított kikiáltási árban el
rendelte és hogy a fennebb megjelölt in
gatlanok az 1889. év: február hó 27 ik 
napján délelőtt 10 órakor Pécsett a 
telekkönyvi osztály árverési szobájá
ban megtartandó nyilvános árverésen a 
megállapított kikiáltási áron alul is el
adatni fog.

Árverezni szándékozók tartoznak az 
ingatlanok becsárának 10°/„-át, vagyis 75 
forrntot, 9 forint 50 krajezárt és 50 kraj 
czárt készpénzben, vagy az 1881. évi 
LX. t. ez. 42. §-ában jelzett árfolyammal 
számított és az 1881. évi nov. hó 1-éu 
3333. sz. a. kelt m. kir. igazságügyminisz 
téri rendelet 8-ik § ában kijelölt óvadék 
képes értékpapírban a kiküldött kézé 
bez letenni, avagy az 1881. LX. t. ez. 170. 
§-a értelmében a bánatpénznek a biróság- 
uál előleges elhelyezéséről kiállított szabály- 
szerit elismervényt átszolgáltatni.

Kelt Pécsett, 1888. évi október bó 
13-ik napján.

A pécsi kir. törvényszék mint telek
könyvi hatóság.

Bogyay Pongrácz, i
kir. törvszéki bíró. |

Első Pécsi Temetkezési Intézet „Kegyelet1*
tS-póata. yvteza. 23-13C nzám

elvál latja a

r e n d e z e e é tt©aao.etlc©zés©3E
a tulajdonát képező franczia minta azerint épített díszes légmentes üveg é* uyitott halottá, 
kocsijaiban, itt helyben és vidékre, olcaón és legszebb kivitelben.

Díszes ravatalozá
sok felállítását
minden osztályhoz.

A halottak szállítását minden 
irányban.

Raktár érez- ée fakoporeókból, szemfeiiők, sirkoszoruk, férfi- és női halottas ruhák.
A pontos kivitelért az intézet alolirott tulajdonosai kezeskednek :

Hoffman Károly. Edhoffer Ferencz
Hártl Ferencz. Szigriezt János,

Kindl Ferencz. Lauber Rezső
Gindl Alajos rendező.

;» a ^ 5 0 í)O O O Ü O O Ö 6 1 » O O O O O O O O O O G G O C

Matros •! ános. }
A 
A

vaskereskedö

P écee , a 'K ir á ly -u tc z á b a n
ajánlja nagyválaaitékn raktárát, melyben a Ichetíi'legjnlányosabb áron kaphatók

korcsolyák,
gazdasági eszközök:

szecskavágók,
r é p a v á g ó k ,
a va tó g é p e k

a legjutányosabb és legjobb 
rendszerűek.

X
Xx

szab. m o s ó g é p e k  x
facsaróval, 

minden rendszerit

v a s k á l y h á k
fa-, szén- és koksz-fűtésre. 

Meidinger féle kályhák és 
központról tülök

több szoba fűtésére.

s

3 v £ i : n . < d . e n 2 a e 2 3 C L 'ü -
konyha-fölszerelések, vasak és szerszámok

n a g y  választékban kaphatók.

X
X
X
X
X
§
X
X
X
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1889. évi február 17-én tartandó

é v i  r e n d e s  k ö z g y ű l é s é r e ,
melynek tárgyai:

1. 1888. évi számadás előterjesztése és megvizsgálása. I 3. Választmány, felügyelő-bizottság s tisztviselők választan:..
2. Felügyelő bizottság jelentése az 1888. évi számadása. I 4. Az alapszabály 27. §. szeréut a jegyzőkönyv hitelesítésére

I bárom tag elnökileg kinevezése.

E■«o

i—

B e v é t e l
Külön Együtt

Irt kr. frt kr.

1 1887. évi zármaradváuy:
a) Az 1885-87. évközi, leszámol-' V. évt. vagyonául 2959 70
6) További társulati v a g y o n ú i ..................... 3335 83 6295 53

2 Behatási d i j a k ......................................................... i“ “ 29 -
3 Betéti könyecskék á r a .......................................... 3 20
4 Vl-ik évtársulati betétbefizetések ..................... 729 40
5 „ „ késedelmi kötbérek . . . . 5 38
G Vll-ik „ betétbefizetések . . . 1779 50
7 „ „ késedelmi kötbérek . . . 13 39
8 Vili ik „ betétbefizetések 634 20
9 „ „ késedelmi kötbérek . . . 5 05

10 Visszafizetett kölcsönök.......................................... 150 —
11 Kölcsönök utáni kamatok 208 79
12 „ „ késedelmi kamatok . . . . 10 05
13 Kezelési i l le té k e k .................................................... 69 59

Összesen : 9933 08

A „Harkányi Népbank^ számadása 1888-ik évről fennállásának nyolezadik évében.
A )  3 T o r g : a l x 2 C L i  I c i r s a / u - t a t á s

K i a d á s

Az 1885—87. évközi, V-ik évtárs. leszámoló kifizetésére
а) adósleveleken..........................  . . . .
б) készpénzben ...............................................................

Betét visszafizetésre................................................................
Kölcsönkötvényeket...............................................................
Siklósi takarék-hitelegyletbe b e t é v e .....................
Költségek: a) 1887. évi számadás közzétételéért „Pécsi

F igy e lő b en * * ................................................
b) 1887. évi számadás külön kinyomatásáért
c) választmányi tagok közzétételi dijában
d) vegyes k ö l ts é g e k re .....................................

Kezelési i l l e té k e k b e n ..........................................................
Leltár szerénti ingóságok értékére
Készpénz — e g y e n le g ü l .................... . . .

Ősi

Külön

frt kr,

1411 27 
1548 43

Együtt

frt kr

2959 70 
302 50 

6165 92 
200 —

52 82 
69 59 
32 70 

149 85

B) é  x  1  e  gr

T e h e r
Külön Együtt

frt kr. frt kr.

Vl-ik évtárs. 133 betét utáu bárom évi összes járandóság 2074 80
.............................................. 1886. „ jövedék á 25 ki. 34 75
.  „ „ 1887. „ „ á 56 kr. 74 48 2183 03

Vll-ik „ 1887. évi befizetések, a visszafizetés levonásával 1467 60
„ • m n jövedék 324 betét után á 28 kr. 90 72
„ „ 1888. „ befizetések, a visszafizetés levonásával 1749 50 3297 KJ

634
Tartalékalap előbbi évekről — 85

„ 1887. é v r ő l ......................................................... 3 73 23 58
Leltár szerénti ingóságok ..................................... 3_ 70 32 70

Összesen : 6171 33
Tehát folyó évi jövedékül mutatkozik : 305 04

Mérleg: 6476 37
E folyó évi jövedékből esik :

Vl-ik évtirsulati 133 betétre á 76 kr. .......................... 101 08
Vll-ik .  324 „ á 51 kr....................................... 165 24
Vili ik „ 141 „ á 26 kr........................................ 36 66

Összeg: . 302 98
Osztatlanul fennmaradt rész a a tartalékalaphez . . . 2 06

j  E gyütt: . 305 04
Ea így az 1886—88. évközi, most leszámolásba jövő

Vl-ik évtirsulat vagyona, a f e n t i .................................... 2183 03
és folyó évi jö v e d é k e ..........................  . . . 101 08

Mihezképest további társulati v agyon ..................................... 2284 11 2284 11
4192 26

M érleg: . 6476 S7

Harkány, 1888. deczember 31.

Felaö Daka János, F á b i á n  Mi

F e d e z e t

Leltár szerénti ingóságokban...........................
Kölcsönkötvényekben..........................................
Takarékpénztári könyvben................................
Egy darab Bazilika sorsjegyben.....................
Leszámoló Vl-ik évtársulati betéthátralékbau 
Folyó számlái kamathátralékban . . . .  
Készpénzben .

Mérleg: 6476 | S7

ellenőr. igazg. elnök.

Jelen számadás, illetve mérleg a számadási könyvek és okmányok alapján helyesnek találtatott.

Daka Ferencz,
pénztárnok.

Dr Haller József, llienberger Vilmos, Pápai Gedeon,
felügyel* bizottsági tagok.

Nyomatott T a i ia  Jó sáé t könyvnyomdájában.


