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A falusi hús behozatala 
Pécsre.

Ez az első alkalom, midőn azért 
fogok tollat a kezembe, hogy saját 
Ügyemet vigyem a nyilvánosság elé. 
A ki előtt kicsinyesnek tűnik föl a do
log, az nyugtassa meg magát azon 
tudattal, hogy annál nagyobb az 
ódium, mely ezért reám háramlik; 
mert hiszen több tekintélyes polgártár
sunkkal is megtörtént már a hasonló 
eset, kik szavakat mindenesetre na
gyobb súlylyal emelhették volna föl, 
s mégis azon kijelentéssel nyugodtak 
bele sorsukba, hogy nem akarnak — 
darázsfészekbe nyúlni.

A tényállás röviden a következő:
Háztartásom részére, a midőn 

csak alkalom kínálkozik, a b ú s t  N.- 
Ü r ö g b b ő l  h o z a t o m.  Teszem ezt 
igen sokadmagammal, eltekintve a 
tény jogosságától, különösen azért, 
mert ott mindig jó húst és olcsón le
het kapni, holott Pécsett épen az el
lenkező viszonyok vannak.

Február hó 22-én délután csalá
dom N.-Uröghön keresztül kirándulás
ról térvén vissza, egyik ottani székben 
ismét húst vásárolt s azt a kocsira 
tétették.

A szigeti külvárosi vámháznál 
azonban a szó szoros értelmében hús
hagyó keddi fogadtatásra találtak; a 
mennyiben, midőn a kövezetvámdij 
lefizetésekor azt is megmondták, hogy 
húst hoznak N.-Üröghről magukkal: 
4 vagy 5 polgári ruhába öltözött egyén 
valósággal megtámadta a kocsit, egyik 
a lovakat fogta meg, másik a vámso
rompót eresztette le, — s a hozott pár 
kilogramm húst azon kijelentéssel, 
hogy ezt a rendőrkapitány rendelete 
folytán teszik, elkobozták.

A dologról értesülve rögtön a fő
kapitányhoz mentem. A főkapitány úr 
átalánosan ismert önállóságának meg
felelőig az egyik alkapitányhoz kül
dött panaszommal, mint ki a „fogyasz
tási ügyek “-ben megbízva van a szab. 
kir. észt képviselni. Az alkapitány úr 
arról fölvilágosított ugyan, hogy csakis 
a fogyasztási adó-különbözet lerovása 
mellett szabad vidékről húst behozni, 
s e tekintetben a felügyeletet a rend
őrség gyakorolja, a vámháznál alkal
mazottakat azonban rendőri közegek
nek nem ismerte e l; hanem azok mi-

T Á R C Z A.

Az állatok világából.
— Irt* és fólolvuta Várady Ferenci * pécsi ke

reskedő ifjak körében. —
(Vége.)

Volt egy pár selymes sörénczem is, 
ezeknek is lett 2 kicsikéjük, de mind a 
kettő élettelenül jött a világra, két nap 
múlva az anyjuk is utána veszett.

Különben nem is szokták a majmo
kat azért tartani fogságban, hogy szapo
rítsanak , hanem, hogy mulattassák az 
embert S erre valamennyi állat közül 
határozottan legalkalmasabb a majom. 
Végtelenül csintalan és pajkos; játékos 
arezfintorgatása, minden mozdulata tréfás, 
nevetséges.

A régi jó időkben egyik-másik ma
gyar földesur tartott is egy-egy majmot s 
a pajkos állat bohóságain mulatott. Bol
dogult atyám beszélte el, hogy a néhai 
iháros-berényi Inkey nek is volt egy majma. 
Hátul gombolós nadrágban járt szabadon 
a kastélyban, a kastély udvarán 8 a 
kertben. Erről a majomról érdekes histó- 
rítt beszélt el szegény öregem. A távol 
vidékről egy jámbor öreg molnár került 
ide, a ki az uraságtól egy vizi malmot s 
gyümölcsöst vett bérbe. A kikötött bér
összegen kívül tartozott minden évben egy 
kosár franczia baraczkot, egy kosár csá
szár-körtét s egy kosár szercsika-almát 
állítani be az uraság asztalára. Be is állí
tott az öreg baraczk-érés kor ngy esti 
szürkület táján a kontraktusban kikötött 
kosár pompás franczia-baraczkkal. A mint 
a kastély előtornáczába lép, szalad ám 
eléje valaki hátúi gombolós nadrágban s 
hozzá érve, megfogja a kosarat és gyere
kes módon kezdi rángatni, húzogatni,

voltjuk kitudakolása végett a polgár- 
mesterhez utasított.

És ez alkalommal is valónak bi
zonyult azon ismeretes állapot, hogy a 
városházánál mindenki a polgármester 
fejével gondolkozik, s arra bizton 
számíthat, mert a polgármester úr 
rögtön magáévá tette az ügyet. Már 
t  i. nem a panaszkodó városi polgár 
Ügyét, hanem a rendőrkapitányságét. 
Szépen kimagyarázta nekem, hogy az 
elkobzás igenis a tanács rendeletén 
alapul és pedig egészségügyi szem
pontból, mert ő meg nem engedheti, 
hogy valaki Pécsett esetleg beteg mar
hából vágott húst egyék; már pedig 
az köztudomású, hogy N.-Uröghön 
nem lesz minden hús a vágóhídon 
orvosilag megvizsgálva, mint a város
ban. A mi pedig a hús-felügyelőket 
illeti, azok. bár nem a város, hanem 
a fogyasztási adó-kezelő bizottság al
kalmazottjai , hivatalos közegeknek 
tekintendők. Különben miatta hozha
tok be húst, a mennyit akarok. Erre 
persze el kellett volna mondanom 
azon csak rövid idő előtt történt ese
tet, melynek többedmagammal tanúja 
voltam. A vágóhidról a székbe hajtató 
egy húst szállító kocsiról ugyanis a 
főpiacz közepén alaktalan hústömeg 
esett le, melyet hamarosan körülfogott 
a kiváncsiak tömege. A megjelent 
rendőrbiztos konstatálta, hogy az egy 
idétlen borjú, mely valószínűleg vala
melyik levágott marhában találtatott. 
Mint később hallottam, az illető mé
száros kérdőre vonatván, azt állította, 
hogy a kutyák számára vitette ama 
húst. Föltéve, hogy úgy volt: ki ellen
őrizheti azt, midőn már a vágóhidról 
elhozva lett? s szabad-e egyátalán 
dög-húst a közönség számára szánt 
hús közé elegyítve szállítani ? S mond
hattam volna még más egyebet is vá
rosunk egészségügy rendőri viszonyai
ról: de nem tettem, mert hát végtére 
is ő nem tehet róla, hogy a rendőrség
nek nemcsak feje, hanem keze-lába 
sincsen. Azt más nem helyettesítheti. 
Hanem csak annyit mondtam, hogy 
húst „csempész“-ni nem akartam soha 
s ezután sem fogok; ha nem szabad 
behozni: nem hozok; hiszem azonban, 
hogy meg tudom majd mutatni, 
hogy szabad.

Eddig terjed az én privátügyem, 
melyet nem azért hoztam a nyilvános-

mintba el akarná vinni. A jó lelkű öreg, 
mi rosszat sem sejtve, jóbiszemüleg átadta 
a kosár finom gyümölcsöt, gondolván, 
hogy jó helyen van most már. „Köszön
tetem az uraságot!“ . . .  veti még utána, 
aztán megfordult és odébbállott, elment 
Isten nevében haza, mint a ki jól végezte 
dolgát. Csakugyan jó kézbe került a gyü
mölcs. A bátnlgombolós nadrágban a ma
jom körmei közé jutott az uraságDak szánt 
pompás baraczkokkal telt kosár. A majom 
lölvitte az ízletes gyümölcsöt a padlásra 
s jó étvágygyal elfogyasztotta; még csak 
jó étvágyat se kellett hozzá kívánni. Az 
uraság türelmesen várta, várta a franczia 
baraczk okát, de hiába várta. Utóbb kifo
gyott a türelemből s üzenetet küldött az 
öreg molnárhoz, hogy szerfelett bosszús — 
hol maradt a franczia-baraczk? Elképzel
hető, mily hatása lehetett ennek a „robo- 
tosu világban. Az öreg molnár lóbalálában 
rohant be a földesurboz s égre földre es- 
kttdözött, hogy beszállította a kosár fran 
czia baraczkot.

— Hát kinek a kezébe adta ? ! . . .  
kérdé a fölingerült uraság.

— Az ifjur kezébe ! . . .  válaszolt az
öreg

Lön világosság! A földesur haragos 
arczát a mosoly derűje sugározta be s 
nagyot kaczagott:

— Az i f j u r  a ma j o m vo l t !
Ettől kezdve a „Mungó“ páviánt

„majom-iíjnru-nak hívták a kastélyban.
Több ehhez hasonló esetet beszélhet

nék el hallomás és mások leírása ntán, 
azonban inkább elbeszélem a saját tapasz
talataimat, mert hiszen nekem is voltak 
és vannak is, még pedig szép számmal 
majmaim s ezek se jobbak a Deákné 
vásznánál. Nagy kópék, csintalanok mint 
aféle majmok !

ság elé, hogy vele a közönség résztvé- 
tét fölkeltsem, hanem azért, hogy ne 
kelljen hasonló körülmények közé ke
rülhető polgártársaimnak ugyanazon 
többé-kevésbé kellemes és udvarias 
fórumokat megjárni — és azután any- 
nyit tudni, mint Columbus, midőn ha
jójával a portugál partot elhagyta. 
Mert a polgármester úr föl világosi tása 
után is megmaradt a gyanúm, hogy a 
vámháznál ólálkodó individuumok nem 
hivatalos közegek, daczára hogy eljá
rási modoruk arra mutat.

Es gyanúm valósult! az általam 
tett följelentés folytán nyomára jöttem, 
hogy van Pécsett egy mixtum-compo- 
situm, melynek neve „fogyasztási adó
kezelő bizottság" és ezen compositum 
közegei azon egyének, a kik a n.- 
Uröghi hús után leskelődnek és azt a 
privilegizáltak kivételével elkobozzák, 
ha kell erőszakkal elveszik, sőt ha az 
illető szegényebb sorsú vagy gyámol
talan ember, a tetejébe meg is verik.

És ezen mixtum-compositumnak 
megnevezett tagjai: pécs i  m é s z á 
r o s o k !  Ezzel világosság támad a 
hús-kérdésben. Megértjük mindjárt, 
hogy miként lehet Pécsett a húst 44 
krral mérni, mikor a vámsorompótól 
egy puskalövésnyire 20 krért lehet 
ugyanoly minőségűt kapni, s a fo
gyasztási adó-különbözet kilogram- 
monkint 2 krra sem rúg.

De honnan veszi ezen kezelő-bi
zottság a hatalmat, melylyel Pécsből 
zárt várost csinál ? és közegei, daczára 
annak, hogy ők maguk magán vállal
kozók, hivatalos védelem mellett erő
szakoskodhatnak ?

Önmagunktól! Mindenkitől, a ki 
eltűri, hogy a saját használatára vásá
rolt húst tőle elveszik; vagy legfölebb 
a városházára megy, a hol megmagya- 
ráztatja magának, hogy ő „csempész" 
és örül, hogy kihágásért meg nem lesz 
büntetve.

Olaszországban az olyan péket, 
a ki kisebb zsemlyét süt a rendesnél, 
kikergetik a városból. Ott a nép is 
beleszól az első szükségleti élelmi 
czikkek árszabásába. Nálunk csak a 
mészárosok! no meg olyanok, kiknek 
húsért — nem kell fizetniük.

De hátha mégis joguk van a be
hozott húst elkobozni, kérdezheti ezek 
után egy kételkedő olvasó, mert hisz

Az első majmom, tisztes nevén Zsa 
nett, a csúf nevén Zeno-bóbó, igen kedves 
és szeretetre méltó állat volt, tartozván a 
gyengéd nemhez. Ez az állat, szabadon 
járt ki-be a katroczába, maga zárkózott 
be, ha nyugovóra tért, reggel maga nyi
totta ki katroczának ajtait. Ebédnél, va
csoránál mindig mellettem ült egy külön 
széken; jól kellett azonban rá vigyázni, 
mert ha valami kedvencz eledele került 
az asztalra, nem várta meg mig rá kerül 
a sor, hanem cselhez folyamodott, lerán
totta az asztalkendőmet a padlóra s mig 
a kendő .után nyúltam, bele markolt a 
tálba a torkos. Persze én már abból a 
tálból nem ebettem. Hja, nem jó nagy 
nrakkal egy tálból enni, de meg még 
majommal sem tanácsos együtt ebédelni! 
Különösen szerette a borsatót és a vörös
hagymát. Valahányszor rá és erre a két 
kedvencz ételére gondolok, eszembe jut a 
„Fliegende Blatter“-oek egy adomája, 
melyben a gálicziai atyafi aképen elméi 
kedik, hogy a vanília-fagylalt nagyon jó, 
a* foghagyma is igen jó, hát a kettő együtt
véve milyen jó lehet?! Annyi bizonyos, 
hogy az én majmomnak a borsató és a 
vöröshagyma külön-külön is, de együtte
sen is igen ízlett. A vöröshagymát már 
könyv nélkül tudta enni, legalább azt 
mondta rá a bejárónőm, mert valahány
szor jó erős hagymát evett — behunyta 
a szemét. Sok mulatságot szerzett nekem 
ez az állat, de nem sokáig tartott a mu
latság. Egy téli napon kiszökött a hóba 
8 úgy meghűlt, hogy nem sokára bele 
veszett szegény pára.

Volt egy páviánom is, Lnlonak hív
tam, ez a theázó-kedvéről volt nevezetes. 
Vacsora ntán már ment a szekrényhez, a 
hol a gyorsfűző, cznkor, ram s egyéb 
tbea-készletek voltak és a legkomikusabb 
arezfintorgatás és dörmögés mellett döröm-

a rendőrség csak nem támogathat jog
talan elsajátítást ?

Nincsen!
Már maga a „fogyasztási adó ke

zelő bizottság" jogtalan intézmény és 
csak azért lett föltalálva, mert a vá
rosnak nem szabad a fogyasztási adó 
jövedelmet bérbe adni. így azután a 
pénzügyminisztérium ki van játszva, 
mert a város — ama bizottság által 
— maga kezeli a fogyasztási adót, de 
nem a maga, hanem a kezelők zsebére. 
A kiknek e szerint csak a nevük nem 
az, hogy „ bérlők.u

A bérlők — nevezvén őket az 
igazi nevükön — természetesen igye
keznek maguknak minél több hasznot 
és — legnagyobb részt mészárosokból 
állván — minél kevesebb konkurren- 
cziát csinálni; s nem riadnak vissza a 
rendőrség köpenyege alatt az elárusí
tókra vonatkozó fogyasztási adó-tör
vényt a fogyasztókra is jogtalanul ki
terjeszteni ; még pedig nem úgy, mint 
az Budapesten és Pozsonyban van 
(ezek zárt városok Magyarországban), 
hogy t. i. a vámnál rendes tisztviselő 
megnézi a behozott húst és a fogyasz
tási adó különbözetet a beszállítónak 
meg kell fizetnie, de ugyanaz a kivitt 
hús után vissza is fizettetik; hanem 
értelmetlen fogdmegokat állít oda, a 
kik még azt sem tudják megmondani, 
hogy tulajdonképen kik ők és mi jo
gon állják el az utat. Tessék azután 
ilyennel megértetni, hogy nem eláru- 
sitás végett, hanem saját háztartása 
részére viszi valaki a húst, s ez után 
nem kell adó - különbözetet fizetni! 
Kérdés marad különben, hogy jobb 
helyzetben volnánk-e, ha maga a rend
őrkapitány állna ottan ?

A mi pedig azt illeti, hogy egész- 
ségügyi szempontból koboztatik el a 
hús: ez megint csak az elárusítókkal 
szemben állhat és csak annyiban, a 
mennyiben a szállított, hús csakugyan 
egészségtelen. De a fogyasztótól, a ki 
nyílt székben vásárolja azt, és tudja, 
hogy a megyében hasonló rendelet 
van a húsvizsgálatot illetőleg mint a 
városban (azon különbséggel, hogy 
az általam utólag beszerzett bizonyít
vány szerint jobban ellenőriztetik), 
attól orvosi bizonyítványt követelni: 
tökéletes képtelenség. Különben a va
lóságban nem is ezzel indokoltatik az 
elkobzás; mert midőn a rendőrségnél

bőit az ajtón, a mi annyit jelentett, hogy 
a Lulunak theázbatnékja volt. Nem is ha
gyott békét, addig mig a szekrényt ki 
uem nyitottam s a gyorsfűzőt elő nem 
készítettem. A mikor már a gyorsfőzőben 
a borszesz kékes lángját látta, ugrott a 
váltamra s el kezdett a fejemen böngészni. 
Ez a majmoknál a bizolgés, barátság és 
bála jele. S olyan okos volt, a gyakor
latból tadta már, hogy mikor kell a tbeát 
a vízbe tenni. A mint észrevette, hogy 
zajong a gyorsfűző, forr a viz, abba hagyta 
hajam babrálását, leugrott a váltamról a 
pamlagra 8 körösztbe rakott lábakkal 
várta a thea megkészülését. Magamnak 
szűrtem először, aztán neki, az én csészém 
kisebb volt, az övé nagyobb, még is ő 
előbb itta meg a tbeáját mint én, annyira 
sietett, csakhogy még az én csészém tar
talmából is kiknnyerálbasson valamelyest 
lyest epedö tekintetével. Élt, balt a 
tbeaért — és a thea-süteményért. Egy 
szer magára talált maradni rövid pár pil
lanatra az ebédlőben. S ugyancsak föl
használta az alkalmat. Kinyitotta a szek
rény egyik fiókját, a mely tele volt thea 
süteménynyel. Valamennyit hamarjában 
nem ehette meg, el sem vihette; — kép
zeljék, mit tett? Megtömte a pofazacskóit 
s a fióknak majdnem egész tartalmát a 
körülbelül más-fél kiló tbea-süteményt ősz- 
szeharapdálta, csak azért, hogy más meg 
ne egye, hanem ba apránként is, neki 
adjam. S czélt ért. Én csak nem ehettem 
meg azt a tbea-süteményt, a melyet a 
majom összeharapdált; lassanként neki 
adtam. Hol kell ennél karakánabb észjárás, 
nagyobb fnrfang? Még sokra vihette volna 
ez az állat, de idő előtt elpusztult. Nem 
lévén kellőkép klimátizálva, beoltva, egy 
szép tavaszi napon, mely a legnagyobb 
behatással szokot lenui a majmok egész
ségére, sárga-láz ütött ki rajta s mentbe-

értesültem, hogy előleges bejelentés és 
kilónként 2 kr. ráfizetés mellett hoz
hat he bárki húst: bizonyíték szerzése 
czéljából ezt is megtettem és a nyert 
ezédulát előmutatva, behoztam húst a 
nélkül, hogy megnézték, vagy egész
ségi bizonyítványt követeltek volna.

Ebből láthatni, hogy ezen és ha
sonló mondva-csinált indokok csak 
arra szolgálnak, hogy a vidéki jó és 
olcsó hús behozatala egyátalán meg- 
akadályoztassék — a fogyasztási adó
bérlők és k o m p a n i s t á i k  kedvéért 

Minthogy azonban, hála Istennek! 
Magyarországban rendezett jog-állam
ban élünk: nincs okom kételkedni 
azon, hogy ezen a közigazgatási köze
gek prestigeje alatt űzött visszaélés 
az általam megindított eljárás folytán 
meg lesz szüntetve.

De addig is mindenkinek azt ta
nácsolom, hogy vagy fizesse le a ga
rast, vagy élőre elkészülve úgy bánjon 
el velük, mintha a megtámadás nem 
a vámháznál, hanem a Bakonyban, 
vagy a mecseki erdei utón érné — a 
húst azonban, a mikor csak lehet, N.- 
Uröghön vegye!

Dr. Krasznay Miklós.

Országgyűlés.
A képviselöháznak ma egy hete, szom

baton igen zajos napja volt, mint még 
tán soha s ezúttal csakugyan szégyelni 
való jelenetek történtek. A kormánypárt 
több tagja vak dühében odáig ragadtatta 
magát, hogy öklével fenyegette az elnököt, 
amiért az tisztében nem úgy járt el, ahogy 
a többségnek ínyére lett volna. Ez már 
uem is vadság, ez egyszerűen megfeledke- 
zés a tisztesség legelemibb követelményei
ről s csakugyan pirulnánk kellene érte, 
ba meg nem szoktak volna már, hogy a 
kormánypártnál a tisztesség nem számit. 
A vitát különben Kiss Albert nyitotta meg 
hatalmas és szépen előadott beszédben a 
véderőjavaslatnak ama részével foglalkoz
ván, mely közoktatásügyünket érinti. Kü
lönösen nagy hatást aratott a Csáky- 
féle rendelet tendencziáinak leleplezésével. 
Utána Csáky Albin gróf közoktatási mi
niszter beszélt, zajos közbeszólások közt 
akarva igazolni rendeletét. Majd Horváth 
Gyulára került a beszéd sora. Sokat be
szélt magáról, keveset a dologról, és utol
jára is tisztázatlan hagyta, hogy minapi 
hősködései után miért fogadja el most mégis 
a 25. §-t? Utána Polónyi Géza személyes 
kérdésben óhajtott volna nyilatkozni s 
ekkor következtek azok a szégyenletes 
jelenetek, melyekről tudósításunk elején em
lékeztünk meg. Az ülés utolsó szónoka 
Apponyi Albert gróf volt, ki ismét fényes

tétlenül elsodorta a halál, mely a múlan
dóság örök törvényei szerént emberrel 
állattal közös. A balál ellen nincs orvos
ság; igaz, de a sárga-laz ellen igen. A 
majmok legnagyobb részéu ki szokott ez 
ütni, ba Európába szállítják őket, manap
ság azonban a nagyobb áliatkereskedé- 
sekben beoltják előbb az importált állato
kat s csak aztán becsátják piaczra. Kongó, 
SziDgalia és Madagaskár vidékén az a 
szokás dívik, hogy a négerek a kicsi ko
rában befogott majmok farkavégét meg
csonkítják 8 vérezni hagyják s aztán 
bekenik boluszszal, a mi körülbelül egyenlő 
a beoltással, mert ezen művelet által a 
elérik azt az eredményt, hogy az állat 
eilentáll mindenféle betegségnek. A beol
tás ezen módját leginkább a farka tán
csokon gyakorolják. Nekem is van egy 
Monám, az úgynevezett apácza majom 
(carcopithecas mona, Csáky szerént Non- 
nen Affe) ez is be van oltva és pedig a 
néger-módszerént. Eleinte daczára a beol
tásnak igen sokat gyöngélkedett; de 
amióta a kis gyengélkedő apácza-roajmot 
összeházasítottam a kapuczinus-majommal 
(cebus capncinns, Kapnziner-Affe) azóta 
igen jó egészségnek örvend.

De ne higyjék, hogy a majom, a 
mihelyt fogságba kerül, mindjárt kedves, 
mulatságos. Szó sincs ró la! Rettenetes 
vad. Üt, karmol, mg, harap s úgy hányja- 
veti magát a katroezban, hogy nem rit
kán belevész a szenvedett sérülésekbe. Ha 
valaki egy ily vadmajmot kibec^tana a 
szobájában, lenne ott Jernztr^em pusztu
lása. Összetörne, zúzna minuent. Tapasz
talatból beszélek. Még » mikor ujoncz 
voltam a majom-kedvelésben, én is azt 
hittem, hogy a mihelyt megérkezik a 
majmom, kibocsáthatom a szobában s 
majd mulattatni fog, úgy tesz, a 
mint én teszek, szóval lesz majmolás,
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beszédet mondott s gyökerestől kiszán
totta azt a tarlót is, melyet Irányi, Beöthy 
és Prónay a kormánypárt közjogi érvei
nek mezején még meghagyott. A mame- 
lakoknak többé nem lehet mentségük, hogy 
miért szavazzak meg, a 25. §-t. Minden 
okoskodások alól ki van ráutva a gyékény; 
többségük lehet, igazak soha.

Hétfőn miután az ülés elején Csáky 
közoktatási miuiszter próbált megfelelni 
Kiss Albertnek az önképző körök ügyében 
hozzá intézett kérdésére, Helíy lgnácz 
mondott nagyszabású és nagyhatású be
szédet. Kimutatta a 25. §. veszedelmeit 
úgy katonai, mint politikai szempontból s 
bebizonyította, hogy a hadsereg nyelvének 
meghatározásút még Ausztriában sem te
kintik felségjognak. Végül zajos hatás 
közt utasította vissza azt a vádat, mintha 
az ellenzék csökönösséggel akarná meg
akadályozni a javaslat törvénynyé válását. 
Fejérváry beszélt ezután sok mindenről, 
az ellenzék folytonos hamotája közt. Két 
dolgot lehet bámulni Fejérváryban: azt a 
bátorságot s azt a tudatlanságot, melylyel 
a legkeuyescbb közjogi kérdéshez is hoz
zászólni merészkedik. A legcsodálatosabb 
pedig az, hogy az olyan közjogi állításokra, 
melyek a törvénynyel s a józan észszel 
homlok egyenest ellenkeznek, a kormány
párt tapsol es éljenez. Fejérváry külön
ben igen eröseu s igen csúnyán belekö
tött Appouyiba, amit később bizonyosan 
megbánt, mert Apponyi személyes kérdés
ben szólalva fel, úgy földhöz teremtette a 
generális urat, hogy csak úgy nyekkent 
bele. Bolgár Ferencz szintén személyi kér
désben, hasonlókép keményeu végig hú
zott rajta. Az ülés végén szólott Szent- 
iváuyi Árpád, sok keserű igazságot vágva 
a kormánypárt szemébe. Szóba hozta a 
kormánypárt szombati fenyegetödzését is 
az elnök ellen, a mi Tisza Istvánt szemé
lyes kérdésben való felszólalásra indította. 
Ebből meglehetősen éles jelenet fejlődött ki.

A keddi Ulésuek két kiemelkedő moz
zanata volt: Fabiny igazságügy miniszter 
és Komjáthy Béla beszéde. Az érem két 
fele: az egyik a sas (természetesen két
fejű), a másikon az irás (a hamisítatlan 
magyar hagyomány). A sok szégyenletes 
jelenet közt, melyet a képviselőházi vita 
alatt megértünk, egyse volt arezpiritóbb, 
miut mid<in Magyarorszag igazságügymi- 
nisztere a zugprókátori furfaug szomorú 
eszközeivel igyekezett elvitatni a nemzet 
egy természetes jogát a korona szamára, 
hogy igazolhassa a kormáuyt a nemzet 
érdekeinek elárulásáért. IS a sok lélekemelő 
jelenet közé méltán sorakozott az, midőn 
Komjáthy Béla negyedféiszáz esztendő 
történelmében mutatva be a magyar alkot
mányos felfogás tükrét tartotta a kormány 
politikája és taktikája elé. Beszédében azt 
az igazi magyart hallottuk, ki hódolattal 
meghajlik a szeut korona előtt, amig ez 
a nemzeti és a király felség összfefoglaló 
szimbolumakép tekintetik; de e szent ko
rona nevében harezra is kész oly törek
vésekkel szemben, akárhonnan jöjjenek 
azok, melyek a magyarság nyelve és al
kotmánya ellen iranyozvak. Hogy a beszéd 
zajos hatást tett, mondanunk is telesleges. 
Fejérváry Géza báró nem is hagyhatta szó 
nélkül, de a felkavart hangulatot nem 
csillapíthatta le. Az ülés elején Komlóssy 
Ferencz beszélt, a tárgyhoz nem tartozó 
antiszemita kifakadások mellett mondván 
néhauy ügyes ötletet is, Fabiuyi és Kom
játhy közt pedig Asbótli János szólt, aki 
folyton élezeket farag; de csak az erőlkö
désen lehet nevetni, nem a viczczein.

Néprajzi társulat Pécsett.
A hétfői nap folyamában a következő 

meghívók bocsáttattak ki városunkban : 
Tisztelettel kérjük, szíveskedjék ma, hétfőn 
d. u. 5 órakor a „Pécsi Nemzeti Kaszinó*‘ 
zongora-termében tartandó értekezletre meg
jelenni. Az értekezlet tárgya: egy „Dunán

túli Néprajzi Társulat" alakításának meg
beszélése. Aláírva: dr. Gerecze Péter, dr. 
Katona Lajos, Strausz Adolf és Feiler Mi
hály.

A meghívásra — az idő rövidsége da
czára — számosán jelentek meg. Ott voltak: 
Jeszenszky Ferencz alispán, kir. tanácsos, 
Bánffay Simon közjegyző, kir. tanácsos, 
Bartosságh Imre megyei főjegyző, Opris 
Péter posta- és távirda-igazgató, Salamon 
József kir. tanfelügyelő, Fekete Mihály vá
rosi tiszti főügyész, Angyal Pál törvénvszéki 
biró, Nagy Jenő megyei alügyész, Grünhut 
lgnácz ügyvéd, dr. Loewy Lipót orvos, 
Maksay Zsigmond főreáliskolai tanár, Lisz- 
kay Bálint pénzügyi fogalmazó, Repich 
Vincze polgári iskolai igazgató s a meghívó 
aláírói. Megemlítjük, hogy a meghívottak 
közül többen, akik elfoglaltságuk miatt az 
értekezleten meg nem jelenhettek, az eszme 
támogatásához való hozzájárulásukat előze
tesen is kifejezték; igy Aidinger János pol
gármester, kir. tanácsos, Dragonescu Döm- 
jén pénzügyigazgató, Krasznay Mihály kir. 
tanácsos, Majorossy Imre városi főjegyző, 
Zsolnay György kir. ügyész, Blum Béla kir. 
főmérnök, Dischka Győző reáliskolai igaz
gató, dr. Lukács Adolf jogtanár, EgryJózsef, 
dr. Jobst László, Horváth Antal, dr. Kereky 
Mihály és dr. Nick Alajos ügyvédek, Vá- 
rady Ferencz, Haksch Lajos, Lenkey Lajos 
hírlapírók stb. stb.

Az értekezletet Jeszenszky Ferencz 
alispán megnyitván, a jegyzői teendők vég
zésére fölkérte Feiler Mihályt, dr. Katona 
Lajost pedig előterjesztésének megtételére, 
ki a jelenvoltak nagy figyelme mellett a 
következőket mondotta:

Mélyen tisztelt uraim! Midőn e pilla
natban önök között felszólalok, két ellent
mondó érzés fogja el lelkeinet. Ez érzések 
egyikét majdnem bizalomnak, de legalább 
is reménynek szabad neveznem, ha meg
gondolom, hogy mégis csak kell valami 
vonzóerőnek lennie egy oly eszmében, a 
mely szűkszavú meghívásunkon alig áttetsző 
mivolta daczára is elég figyelmet tudott 
kelteni a tisztelettel meghívottak közül azok
ban, a kik kérésünkre itt megjelenni mél- 
tóztattak. Fogadják e szives készségükért 
és alábbi szerény előterjesztésem kegyes 
meghallgatásában tanúsítandó türelmükért 
előre is legmélyebb köszönetemet. Köszöne
tét kell még tovább mondanom a N.K. m.t. 
igazgatóságának, a ki lekötelező előzékeny
séggel volt szives ez értekezletünkre e termet 
átengedni.

Midőn az imént két ellentmondó érze
lemről szóltam, a másodikon aggódó kétsé
gemet értettem; kétségemet az iránt,vájjon 
csak valamennyire is ki fogom-e elégíthetni 
úgy a jelenlevő t. urak, mint megbízóim 
hozzám kötött várakozását.

Élénken érzem ugyanis és azt hiszem, 
érzik velem együtt meghívónk többi t. alá
írói is, hogy merész lépést koczkáztattunk, 
midőn Pées város intelligencziájának szine- 
javából ide kértük azokat, a kikben ügyünk 
iránt legalább némi érdeklődést eleve fel
tehettünk. Merésznek kell mondanom e lé
pést első sorban azért, mert nem a legked
vezőbb megitélésnek teszi ki magát manap, 
az egyesületi élet túltengésének korában 
mindaz, a ki egy uj társulat alakításának 
eszméjével lép a nyilvánosság elé. De me
rész volt lépésünk azért is, mert vele mind
járt azon felelősséget is magunkra róttuk, 
hogy itt felvetendő eszménket praesentabilis 
alakban bocsássuk e tisztelt gyülekezet hoz
zászólása elé, a mi más szóval annyit tesz, 
hogy a magában egészen derék dolognak 
esetleges elejtéséért a mi gyenge szavunk 
és védőképességünket fogja érni a jogos vád 
és lesújtó Ítélet. Ha mindezen nagyon is 
meggondolni való akadályok daczára mégis 
megkoczkáztattuk e lépést és ha különösen 
én, a kit e városban szerény működésem 
körén kívül alig ismernek, ha én ifjú korom 
daczára minden tekintetben gyenge szava
mat fel mertem emelni az ügy érdekében, 
úgy meglehetnek róla győződve t. uraim,

majomkomédia. No ebben nem is csalat
koztam, mert csakugyan lett majom-komé
dia. De milyen ?! A miut megérkezett a 
majom, kinyitottam a ládikát s az irodába 
bocsátottam Dárviu unokáját. Borzasztó 
dolgok következtek. Egy pillanat alatt a 
szekrény tetején volt. A mi utjaba esett, 
kiméletleuül hajigálta el maga elöl. Vörös- 
marthy, Kázinczy, Kissfaludy, Széchenyi 
szobrai egymásután pörögtek le s utánuk 
a pálinkás fiaskók. Az összezúzott gipsz
darabok úsztak a padlón a pálinka-tócsá
ban. Egy újabb ugrás és Petőfi szobra 
röpült le a szekrényről s cserepekké zú
zott a padlóu. Még csak ez hibázott! 
Fogom az ostort, hogy megfékezzem a 
vad állatot. Ebben a pillanatban a nagy 
tükörre vetve tekintetét, meglátja hason
mását 8 egy szédítő ugrással, ugrik a 
tükörnek, azt hívén, hogy ott a társa s 
ez segíteni fog rajta. Csirr-csörr! A tükör 
is bezúzott s a majom véres fejjel neki 
rohant a könyvszekrénynek s hogy bele 
menekülhessen, kezdedt a könyveket 
hajgálni. Ebben a kétségbeesett munkájá
ban sikerült a vékouyát elkapnom s neki 
sikerült engem hatalmasan megharapni. A 
foga helyét ma is viselem s nagyon való
színű, hogy a meddig magam eltartok, a 
fog-hely is meg fog látszani. Elvégre jól 
lefülelve a gonosz ficzkót a derekára erős 
szíjat csatoltam s láuczra ve tem. így az
tán lehetet vele bírni. Lassanként megju- 
háazodott, megszelídült s ma már szaba
don jár a szobáimban. A mit a rókára 
mond a közmondás, ugyan ez áll a vad- 
majomra is: „Kötve higyj a komának!

A szelíd tés áll erőszakból, megfenyi- 
tésből, azutai kedvezésből és szelíd bánás 
módból. Elei ite meg kell lánczolui a maj
mot. Rövidre fogni, simogatni s kézből

etetni. Ha ugrál, vagy harapni akar, meg 
kell verni. Majd ismét uiegsiuiitani s ked- 
vedveuez eledeleivel kinálgatui. Fél év 
alatt teljesen megszelídül még a legvadabb 
majom is. Hagy magával akármit tenni, 
de csak a gazdájának, vagy ismerősének 
lehet vele játszani; mert az idegeneket 
megmarja. Teljescu szabadon hagyni a 
majmot uzouban soha sem tanácsos, mert 
rendkívül kártékony állat Szenvedélyes 
tolvaj; a mit a két szeme meg lát, a két 
keze ott nem hagyja.

Sok mindent beszéltem ugyan már el 
a majmokról, de ez még mind semmi ! 
Hajaha! most jön még csak a java! 
mondaná Vida Jáuos, az acsai szüret 
megéneklöje.

Még e.y  igen érdekes majomhistóriát 
írtam le. De hogyan jártam vele ? ! A 
felolvasás utolsó ivét képezte; még ned
ves volt az irás, nem tehettem a többi ív
hez a fiókba. Ott száradt az Íróasztalo
mon . . . .  Fél öt. Közeleg a fölolvasás 
órája. Átsietek a másik szobába, hogy 
szalon-kabátot öltsek magamra. Viaszaié 
rek — hát mit látnak szemeim ? ! . . . Az 
egyik majmom, a Puszi, a sok közül a 
legcsintalauabb, hogy, hogy sem, (ezt a 
vizsgálat fogja kideriteui), elég az ahhoz, 
beszökött az irodámba s fölolvasásom lég 
érdekesebb részét — mintha csak tudta 
volna, hogy az ö gonoszságairól szól — 
összetépte, összerágta, megsemmisítette.

Már nem volt annyi időm, hogy újra 
leírhattam volna.

Hajaha! . . . .
így maradt el a — java.

I hogy az eszme iránt való lelkesedés ós buz
galom czimén kívül még külső kötelezésnek 
is kellett ahhoz járulnia, hogy csendes visz- 
sza vonult súgómból legalább 1 órára a nyil
vánosság síkos talajára kilépjek.

Arról van szó m. t. uraim, hogy a né
hány héttel ezelőtt szép auspiciumok közt 
megalakult „Magyarországi Néprajzi Tár
sulat" központi szervezetével később meg 
állapítandó módon kapcsolatba hozható vi
déki egyesületet alakítsunk, a mely e város
ban ütné fel táborkarát, hogy lassankint 
mind szélesebb körre terjedve, ha lehet, az 
egész dunántúli kerületet működése kere
tébe vonja. Hogy e működésnek mi lenne 
tulajdonképeni tárgya, annak itt csak futó
lagos vázlatát kívánom adni, úgy a mint az 
a dolog természete szerint a központi társu
lat programmja és alapszabályaiból a mi 
helyi viszonyainkra alkalmazottan, szerény 
nézetem szerint körvonalazható. Szükséges 
lesz azonban itt e czélra legalább néhány 
szóval, a néprajz fogalmának kellő megvilá
gítása czéljából, az e néven összefoglalt 
vizsgálati tárgyak tudatba lépésének és tu
dományos feldolgozásának fokozatos fejlő
dését is megérintenem. Századunk huszas 
évein innen, Angolországból Francziaor- 
szágba, majd pedig Németország és Ausz
triába is átterjedve, mindegyre nagyobb 
figyelem irányult az embernek, mint egyén
nek és mint társadalmi lénynek azon tudo
mányos irányban való megfigyelésére, a 
mely az anthropologia, ethnographia, etimo
lógia, tehát az ember és néprajz vagy nép- 
isme kapcsolatos és egymást kiegészítő szak
mákban fajunknak a múltban és jelenben 
lehető részletességgel kutatott anyagi és 
szellemi képét szerves egészbe törekszik 
foglalni. Ennek a tudományos iránynak a 
legkülönbözőbb szakokban működő hívei, 
nyelvészek és történetbúvárok, régiségkuta
tók és a nemzetgazdaságtan képviselői, sőt 
még az aesthetikusok és művészek soraiból 
is mindazok, a kik a stylt nem merev ab- 
straktumnak tekintik, mondom a legkülön
bözőbb tudományágak képviselői találkoz
tak immár a külföldön és napról-napra ben
sőbb együttmunkálásban haladnak ott, a hol 
az említett tudományok közös kapcsát közös 
tárgyukban, az ember jelene és múltjának 
felderítésére irányuló közös törekvésben elég 
élénken kiérezték. Megtörtént az ismét 
Angliából kiindulva, Nyugat-Európa minden 
államában és még a legutóbbi időkben itt
hon is, a már cinlitett Néprajzi Társulat 
megalakulása utján.

Kár, hogy ily későn ! így kell fájda
lommal felsóhajtanunk, ha arra a töméntelen 
kincsre gondolunk, a mely elődeink e rész
ben tanúsított gondatlansága miatt örökre 
elveszett. De jobb későn mint soha, ezzel 
vigasztalhatjuk magunkat akkor, midőn a 
nivelláló kultúra haladását tekintve, a sok 
enyészetnek indult néprajzi érdekes tanul
mánytárgy mellett még mindig óriási töme
gét látjuk a menthető és megőrizhető becses 
dolgoknak. Élénken fel kell támadnia a 
mentés, a megőrzés e vágyának lelkűnkben 
különösen akkor, ha mint e városban és an
nak gyönyörű vidékén járva, lépten-nyomon 
a leghálásabb ethnographiai és történetrégi- 
ségtani feladatokkal találkozunk. Nem hi
szem tehát, hogy önök, m. t. uraim, velem 
együtt mélyen át ne lennének hatva az 
imént felszínre vetett eszmének, egy váro
sunkban szervezendő néprajzi társulatnak 
sürgetőn szükséges, fölötte időszerű és hálás 
voltától. Hogy én az ilyen társulat működé
sének tág körébe mi mindent szeretnék be
vonva látni, azt szives engedelmökből rövi
den a következőképen szeretném vázolni. 
Kiterjesztené egy ilyen egyesület első sor
ban figyelmét városunk és a megye múltjá
nak mentül behatóbb és részletesebb felde
rítésére, tehát a dolog természete szerint 
elejébe jönne ilyenformán égj tudomásom 
szerint itt helyben már régebben felmerült 
oly irányú törekvésnek is, hogj Pécsett egy 
történeti és régészeti társulat alakíttassák s 
ennek munkásságából kifolyólag s részben 
azt támogatván, egy városi rauzeum létesül
jön. Kiterjedne azután a néprajzi társulat 
gyűjtő és feldolgozó munkássága a nép
nyelvre mint ilyenre, tehát a vidékünkön 
élő nemzetiségek dialektusaira, még inkább 
azonban a népszellem mindazon nyilvánu- 
lásaira, a melyek népköltészet nevén össze
foglalva a leghálásbkutatás tárgyátképezik 
világszerte. Felölelné a néphit és néptudat 
minden tárgyát, a babonát, a mythologiai 
nyomokat stb. Tüzetes vizsgálata tárgyává 
tenné a népélet anyagi és szellemi részével 
foglalkozó szakosztályában a nép táplálko
zási, ruházati és lakásviszonyait, a bútorza
tot és egyéb használati eszközüket, a nép
ipart és művészetet, továbbá a népszokáso
kat, szóval a népiélek nyilvánulásának min
den jelentős mozzanatát.

Arra kérem már most önöket m. t. 
uraim, hogy egy a föntiekben körülirt fel
adattal és működési körrel szervezendő tár
sulatnak Pécsett czélba vett megalakítására 
vonatkozó becses nézeteiket kinyilvánítani, 
illetőleg a felvetett kérdéshez bárminő érte
lemben hozzászólni szíveskedjenek.

Ez előterjesztés után felszólalt Bartos
ságh Imre megyei főjegyző, előadva, hogy 
egy ily féle társulat alakítása Pécsett nem 
uj eszme és hogy az indítványozó itt már 
régtől fogva előkészített talajra lel. Helyesli 
a néprajzi társulat eszméjét, de tanácsosnak 
tartaná már a czimben jelezni a társulat 
működésének főbb irányait: minők a tör
ténet, nyelvészet, régészet és a tulajdonké
peni ethnographia. Pártolja a megalakulás 
kimondását és szükségesnek tartja egy 
szervező bizottság kiküldését.

Dr. Gerecze Péter nagyon megfonto
landónak tartja, hogy milyen működési 
irány jeleztessék a czimben, mert a néprajz 
számtalan tanulmányi tárgyai között alig 
van olyan, mely ilyen formán a czimben

„pécsi FIGYELŐ*

I külön megjelölést nem érdemelne. A „nép
rajzi társaság" elnevezést szerencsésnek és 
teljesen megfelelőnek tartja, különben maga 

I is hozzá járulván ahhoz, hogy a társaság 
szakosztályaiban mentői több ágú munkás
ságot fejtsen ki, a mely munkásság szép 
eredményekkel kecsegtet, mert Baranya és 
Pécs, mint az egykori Pannónia fővárosa, 
úgy a néprajzi, mint a történelmi kutatások 
kla8sikus földjének nevezhető.

Bánífay Simon óhajtja, hogy kezdetben 
csak a legszűkebb körre szorítkozzunk és 
az „ethnographián" kívül a czimbe nem 
tart egyebet beveendőnek. Számításba kell 
venni az esetleges indolentiát, melylyel mű
ködésünk kezdetén találkozhatunk és a föl
merülhető nehézségeket, a melyeket bizo
nyára nem túloz, midőn azt tartja, hogy 
magának Pécs városának és legközelebbi 
vidékének ethnographiai szempontból való 
földolgozása is elég dolgot fog adni. Később 
ha a társulat fejlődni kezd a működési kör ön
ként, a dolog természetéből folyólag tágul. 
Különben is az etnographia elég széleskörű 
fogalom arra, hogy abba az itt szóba jött 
tudományágak föl vehetők legyenek. Azért 
egyelőre csak oly működési kürt vonjunk a 
társulat számára, melyet be is tudunk töl
teni és mely bennünket képességeinken fö
lül nem kötelez.

Ezen általános helyesléssel fogadott sza
vak után Strausz Adolf jeles orieutálistánk, 
a „Gazetta de 1’ Orient" szerkesztője és ala
pítója, ki a Budapesten legközelebb alakult 
„Ethnographiai Társulat" képviselőjeként 
vett részt az értekezleten, hangsúlyozva, 
hogy kár minden pillanatért, melyben nem 
sietünk eléggé Baranyamegye és Pécs eth
nographiai kincseinek és történeti emlékei
nek megmentésére és örömét fejezve ki a 
fölött, hogy a megjelentek oly egyértelem- 
mel lelkesednek a néprajzi társaság eszméje 
iránt, minden további vitát a czim és rész
letek fölött időelőttinek tart, minthogy ezek 
megállapítása úgy is a szervező bizottság 
föladata. Épen ezért szükségesnek tartja, 
bogy az értekezlet tulajdonképeni tárgyára 
térve a megalakulás kimondassék és egy 
szervező bizottság megválasztassék. — Erre 
Bartosságh Imre kijelentvén, hogy Bánífay 
Simon indítványához és okadatolásához hoz
zájárul és hogy ő a társulat föladatának a 
czimben való részletezését úgy is csak a 
közönség tájékozására való tekintetből kí
vánta volna, a mely czél azonban a sajtó ut
ján is elérhető — az értekezlet elé a követ
kező határozati javaslat terjetztetett be ;

„Mondja ki az értekezlet, hogy a du
nántúli részre egy néprajzi társulat megala
kulását, melynek székhelye Pécs lenne, ál
talánosságban helyesli és ahhoz hozzájárul. 
Egyúttal szervező bizottságot küld ki a maga 
kebeléből azon utasítással, hogy a szükséges 
alapszabályokat és a szervezési módozatokat 
dolgozza ki oly formán, hogy az az alakuló 
közgyűlés elé terjeszthető legyen."

E határozati javaslat Bartosságh Imre 
azon módosításával, hogy a „Dunántúli 
részre" kifejezés helyett „Baranyai" tétes
sék, egyhangúlag elfogadtatott és a szervező 
bizottságba Jeszenszky Ferencz alispán el
nöklete alatt a következők választattak be: 
Angyal Pál, Bánffay iáimon. Bartosságh 
Imre, dr. Békefy Rémig, Bolgár Kálmán 
Fekete Mihály, Feiler Mihály, Grünhut Ig- 
nácz, dr. Gerecze Péter, Horváth Antal, 
Haksch Lajos, dr. Kossutány lgnácz, dr. 
Katona Lajos, Lenkei Lajos, dr. Loewy 
Lipót, Mátyás Flórián, Majorossy Imre, 
Nagy Jenő, Opris Péter, dr. Rézbányay Jó
zsef, dr. íáchaurek Bódog, íáchneider István, 
Salamon József, Vécsey István, Várady 
Ferencz.

Az értekezlet tagjai lelkes hangulatban 
oszlottak szét azon tudattal, hogy szép, nagy 
és szükséges intézmény megvalósítására téve 
meg az alapvető munkálatot, legjobb tehet
ségük szerint játultak Pécs sz. kir. város és 
Baranyavármegye kulturális színvonalának 
emeléséhez. Lelkesedésük és ügybuzgóságuk 
bizonyára 100 és 100 követőre fog találni.

K ü l ö n f é l é k .
— Márczius 15-ike. A „Pécsi kér. polg. 

társalgó kürtf márczius 15-ikét a jelen 
évben is megUunepli. Ezen czélból leiké 
retuek úgy a t. tag urak, mint hasou szel
lemű s elvű jóbarátaik, bogy az e napou 
tartaudó banketten a nagy nap emlékét 
cmeleudö — minél nagyobb szambán meg
jelenni szíveskedjenek. A baukett a kör- 
helyiségben (Gyár utcza 7 szám Udvardy- 
fóle vendéglő) este 8 órakor lesz. Egy 
teríték ára 48 kr. Résztvenui akarók Ud- 
vardy vendéglősnél előbb elöjegyeztetni szi
veskedjeuek magukat.

— A pécsi jogakadémia polgársága 
múlt szombaton gyűlést tartott, a melyen 
megállapittatott márczius 15-ének a nemzeti 
ujjáébredés napjának ünnepélye és illetve 
az ünnepély sorozata. Az ünnepély — a 
nagy nap előestéjén — m á r c z i u s  14-én, 
azaz j ö v ő  c s ü t ö r t ö k ö n  e s t e  */a6 
ó r a k o r  fog megtartatni a helybeli j ó t é 
k o n y  n ő e g y l e t  (kert-utezai) n a g y 
t e r m é b e n  a következő sorozattal: 1. 
Megnyitó beszéd, tartja Külley Pál. 2. 
„Talpra magyar" Petőfytől, szavalja Csák 
Károly. 3. Emlékbeszéd, tartja Szinkovits 
Károly. 4. 1848. márczius 15-ének törté
nelmi méltatása, felolvassa Parragh Antal.
5. Alkalmi költemény Kasza Gy. Józseftől, 
szavalja Philipp Ferencz. 6. Záróbeszéd, 
tartja Egry Dezső. Jogászaink mindent el 
fognak követni, hogy az ünnepély hozzájok 
és a nagy naphoz méltó legyen. Hisszük, 
hogy városunk értelmisége méltányolni fogja j 
joghallgatóink törekvéseit és nagy számban l 
fog a hazafias ünnepélyen megjelenni, annál 
is inkább, mert ez az első eset, hogy már- ] 
czius 15-ike városunkban ajogakademia I

által n y i l v á n o s a n  ünnepeltetik meg. 
Mint halljuk, a polgárság is buzdul iQaink 
nemes törekvésein és mozgalom indult meg, 
hogy ugyanazon napon este a polgárság 
zászlókkal és zenével a nőegyleti helyiség 
elé vonul, megvárja az ünnepélyről távozó 
jogászokat és velők ünnepélyesen a városba 
vonul. — Az este 8 órakor a „Nemzeti sör- 
csarnok" üvegtermében tartandó diszban- 
kett is a legszebb sikerrel kecsegtet, a 
mennyiben az ügyvédi kar több tagja és 
városunk előkelőbbjei közöl is számosán 
ígérték meg résztvételöket. Szivünkből kí
vánjuk, hogy a jogakademiai polgárság tö
rekvéseit siker koronázza!

— Perczel Miklós, Pécs város őrs*, 
képviselője, ki eddig pártonkivüli volt, a 
mérsékelt ellenzékhez csatlakozott 8 be is 
lépett a pártkörbe.

—  Uj ezuko rgyá ra  budapest pécsi vasul 
menetén. Báró Stummer Ágoston a buda- 
pest-pécsi vasút menetén, a legalkalmasabb
nak találandó helyen, ezukorgyár felállítá
sát vette tervbe. A terv megvalósul hatásának 
főfeltétele a kellő mennyiségű ezukorrépá- 
nak a termelők részéről való biztosítása 
lévén : e czélból márczius 2-án Dombová- 
rott az érdekeltek első érdekezletre jöttek 
össze. Ezen értekezleten részint személye
sen, részint képviselve Tolna, Baranya, 
Somogy és Fehérmegyék nagy- és kisbirto
kosai és bérlői szép számmal jelentek meg 
s a kívánatos mennyiséget fölülhaladólag 
már is 6000 cat. holdnyi termést biztositot- 
tak'a vállalkozónak. Elhatároztatott továbbá, 
hogy folyó évben próba-termelés fog esz
közöltetni, melyhez a magot és a művelési 
utasítást báró Stummer fogja a termelők 
rendelkezésére bocsátani. Ezen próbaterme
lésre vállalkozás még az értekezlet által az 
érdekeltség képviseletére megválasztott szü- 
kebb bizottságnál, melynek tagjai Krasznay 
Mihály kir. tanácsos, Dőry József és Bischitz 
Mór még bejelenthető. Minthogy az értekez
leten megjelentek által képviselt vidéken 
mindazon faktorok föltalálhatok, melyek a 
ezukorgyár fölállításához szükségesek, en
nek létesülése a közel jövőben be fog kö
vetkezni. Megyénkből ott voltak: Kardos 
Kálmán főispán, Krasznay Mihály kir. ta
nácsos (kit az értekezlet elnökül választott), 
íázily László, Szily Tamás, Dőry Béla, 
Weisz Béla, Flasits József és dr. Krasznay 
Miklós (ki a jegyzői teendők vitelére lett 
megválasztva). Minthogy a próbatermelés 
eredménye előre látható, báró Stummer 
még folyó év nyarán meg fogja a szerződé
seket kötni és valószínűleg a jövő évi ter
mést már az uj gyár fogja földolgoz d.

— Pécsi küld ttség Budapesten. Kar
dos Kálmán főispán és Aidinger János pol
gármester Budapestre utaztak a héten, hogy 
a közlekedésügyi minisztériumnál lépéseket 
tegyenek a Budapest pécsi s a szomszédos 
államvasutak üzlet vezetőségének Pécsre 
helyezése iránt. A polgármester lesürgüny- 
zött, hogy küldöttség is menjen föl Buda
pestre s értesülésünk szerint, ma mintegy 
20 tagú küldöttség utazik föl s holnap, va
sárnap tisztelegnek Baross Gábornál.

— A pécsi takarékpénztár kozgyüéié>e 
vasárnap délelőtt folyt le nagy számú rész
vényesek jelenlétében. Az igazgatósági je 
lentésből, kiemeljük a következőket: az 
1888-ik évi tiszta jövedelem 67.546 frt 46 
kr, mely fölosztás alá kerül. Minden egyes 
részvény után 180 frt osztalék jut igy 300 
részvény után 54000 frt osztatik föl. A 
gyűlés a fönmaradó összegből a tisztviselő- 
ség és kezelő személyzet külön jutalmazá
sára 1200 frtot szavazott meg, maradt te
hát 12346 frt 89 kr. Ez összegből közműve
lődési érf humánus czélokra a következő 
adományok szavaztattak meg : Rudoltinuin 
nak 200 frt, Szegényháznak 100 frt, Jóté
kony nőegyletnek 100 frt, iskolás gyerme
kek felruházására 200 frt. iskolai ösztön
díjakra 250 frt, házi szegények részére 
100 frt, tűzoltóságnak fölszerelésekre 200 
frt a főgimnáziumi és a főreáliskolai Se- 
gélyzőegyleteknek 50 —50 frt, a jog
akademiai Segélyzőegyletnek és Olvasókör
nek 25—25 frt, irgalmas nénikéknek 25 
frt, egyleti szolgák jutalmazásra 200 frt, 
Keresk. önképzőkör*4-nek 45 frt, a pécsi 
uj színház alapja javára (föltételesen) 
500 frt, a Szent-lstván társulatnak 50 frt, 
a Szt.-László társulatnak 50 frt, Mátyás 
királynak Kolozsvárott emelendő szobrára 
50 frt — összesen 235 frt. Ezek szétosztá
sával marad fönn 10046 frt 49 kr; ebből 
5005 Irt a tartalékalap gyarapítására for- 
dittatik, a régül maradt összeg 5046 frt 
49 kr pedig a folyó évi számlára nyere
ményként vétetik át.

— Közvacsora. A pécsi jótékony nö- 
egyelet hétfőn tartotta meg a „Hattyú" 
termeiben, miudeu évben szokásos közva
csoráját. A régi jó idők fényes sikereihez 
hasonlítva, bizon sokat veszített a közva
csora ma már; de azért megelégedéssel 
mondhatjuk el, hogy: jó volt, mert jobb 
nem lehetett. Á nöegylet mindent elköve
tett a siker biztosítására, hozott is össze 
csiuos közönséget; de hiába — nem ilye
nek voliak tiz évvel ezelőtt a nöegylet 
közvacsorái. Akkor borbau vett „lábvizet" 
még a czigány is, a legfinomabb ételek tá
lanként álltak minden egyes vendég előtt. 
Most megolvasták, hogy háuy falatot vesz 
ki a vendég s megvárták mig kivett, az
tán tovább vitték a tálat. Persze, azt 
mondják, hogy ez azért történik igy, hogy 
el no pocsékolják az ételeket. Beszélhet
nek ! Tiz óra után már nem volt se hal, 
se malacz-pecsenye. No de mindegy, jól 
mulatott az ifjúság, kiyilágos kivirradtig 
tánczoltak. Éhen se maradt senki, mert 
ha ugyau valami bőségesen nem is volt; 
jutott azért mindenkinek. A házi asszouyok 
szeretetreméltó kedvességgel sürögtek-fo* 
rogtak 8 a mi volt az „élés kamarában"
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azzal szívesen szolgáltak. A tánczosnők 
sorában ott láttak városunk legszebb virá
gait. Harsogott a zeue, a tánozosok rigau 
járták. lgy múlott el az idei farsang utolsó 
nagy mulatsága.

— Tréfás dalestélyek. Mind a két
dalegyletünk: a „Pécsi dalárda" és a „Pé
csi dalkoszoru" sikerült tréfás daiestélyt 
rendezetek. Mind a kettő látogatott volt; 
utóbbi azonban, már t. i. a „Pécsi dalko- 
szoru" estélye jóval népesebb volt. A 
„Pécsi dalai da" estélyén az oroszlány-rész 
H a k s e b  Lajosnak a „Pécsi Hírlap" 
szerkesztőjének jutott ki; kisdedóvodai 
szavalataival nagy hatást ért el. Viharos 
tapsokat ara ott.

— Halálozás. Hödl Kálmán, kir. teleki, 
hivataluok kedves, tiatal nője, született 
Majorossy Amália, Majorossy Jauos pccs* 
városi békebirónak leánya és Majorossy 
Imre, pécsvarosi főjegyzőnek nővére meg
halt Tolna-Tamásiban, t. é. márczius 1-én. 
Béke lebegjeu hamvai felett.

— Részvét-irat. Gogy mily kedvelt 
volt a derék iíju, lapvezérünkuek, Kiss 
Jozset ügyvéduek felejthetetlen emlékű tía : 
J euő,  kinek Halason történt elhnnytáról 
két héttel ezelőtt emlékeztünk meg; igen 
jeilemzőeu igazolja a halasi gimnáziumi 
önképző kör ifjúságának részvét-irata. Kiss 
Jenő az öuképzö körnek buzgó és szép 
tehetségű tagja volt, az önképzö-kür tag
jainak pedig igaz barátja. A részvét-irat 
következőleg hangzik: „A főgimuáziumi 
ifjúság öuképzö körének tagjai folyó évi 
február havának 17-ik napjan tartott gyü- 
lésükbeu a legmélyebb fájdalommal vették 
tudomásul szeretett társuknak, felejthetet
len barátjuknak és pályatársuknak K i s s  
Jenő Vili. oszt. tanulóuak váratiau elhuny
tat. Midőn a kör saját jegyzőkönyvében 
helyet szeutelt a boldogult tagtárs emléke
zetének, egyszersmind elhatározta, hogy a 
mélyen sújtott gyászba borult családhoz 
fájdalmat és igaz részvétét tolmácsoló ira
tot intéz, melyet alulírottak áltál a jelen 
alakban kiadott Halason, az 1889-iki évi 
márczi s havanak ,'3-ik napján tartott gyű
léséből." (Aláírások.) A reszvétuek ily me
leg hangon való kitejezése az itjusag nemes 
érzésére mutat.

— A királyi táblák deczentralizácziója.
Fabinyi Teotil igazság igyminiszler a kép 
viselöházban a heten terjesztette be azt a 
törvényjavaslatot, mely szerint a kir. táb
lák szervezésére vonatkozó törvéuyjavas- 
lat 1890. márcz 1-ig, a törvényszékek és 
járásbíróságok számának és székhelyének 
megállapításáról szoló törvényjavaslat pe
dig az újon szervezett kir. táblák mükö- 
deseuek megkezdésétől számitaudó két 
esztendő alatt lesz beterjesztendő. Hogy 
ez a javaslat uem igazságügyi, hanem kor
tes-szempontból készült, kétségtelen. Tud 
valevő ugyanis, hogy a jövő választások 
1892-ben ieszuek; a kormány tehát, mely 
a közvéleményben eljátszotta minden te
kintélyét s minden népszerűségét, azért 
akarja a bíróságok székhelyének megálla
pítását 1892 re, még pedig a választások 
utaura halasztani, hogy a közönségét ez
zel is terrorizálhassa. Az ellenzék minden 
esetre rajta itsz, hogy ezt a kortes Iegy- 
vert kicsavarja a kormány kezéből.

— Az árviz-veszély ellen. A közmuuka- 
és közlekedésügyi miziszter körrendeleti- 
leg utasította a törvénybtóságokat, hogy a 
nagy hó olvadás következtében beallbató 
árvizek eileu a szükséges óvóiulézkedésen 
két jó eleve tegyék meg, nehogy a vesze
delem keszületleu találja őket. A miniszter 
egyúttal elrendelte, hogy a Duna mentén 
levő ai viz-veszélyes helyekre a föszolgabi 
rakat és községi eluljarókat figyelmeztes
sek s ezekről úgy a folyam-meruöki, mit- ! 
az államepiteszeii hivatalt értesítsék.

— Mayyar papirjaradek kötvények. A 
pénzügy mim ztenum a híva alos lap köze
lebbi szamabau a következő hirdetményt 
teszi közzé : Ismételten tapasztaltaiét!, hogy 
az 5 százalékos magyar papirjaradek köt 
véuyek birtokosai az ezen kötvéuyek lé
nyeges alkatrészét képező vizuyoinattal 
ellátott hatlapokra kellő gondot uem tor* 
ditvau azokat a kötvényekről levágják és 
az ékként forgalomra uem alkalmas köt
vényeknek újakkal való kicserélését kérel
mezik. Miuthogy a szóban levő kötvények 
hátlapjaival a kiucstar karara visszaélés 
követhető el, ezeuuel kijeleutetik, hogy 
hátlap nélkül 5 százalékos magyar papír 
jaradék-kötvéuyekuek uj kötvényekkel való 
kicserélése nem eszközölhető es az ez 
iránt ezeu minisztériumhoz iutézett kérvé 
nyék tárgyalás nélkül foguak visszautasít- 
tatni. Figyelmeztetnek ennélfogva a köt- 
véuybirtokosok, hogy 5 százalékos papír 
járadék-kötvények hatlapjait sajat érde
kükben a kötvények forgalomképességének 
megóvása czéljából sértetleu állapotban 
őrizzék meg, illetőleg a kötvény elölapjá 
tói el ne válaszszák.

— Felfüggesztés. A pécsi kir. törvény
szék elnöke Babits Sándor mohácsi kir. 
járásbirósági végrehajtót — mivel ellene 
fegyelmi eljárás vau folyamatban — állá
sától felfüggesztette. Rövid idő óta ez már 
harmadik felfüggesztés a mohácsi járásbí
róságnál.

— Színészet. Balogh Árpád, színigaz
gató társulata e hó 2 án kezdte meg mű 
ködését Siklóson, hol eddig már több mint 
ötven bérletet bir.

— Véres telt színhelye volt a mohá 
esi fogyasztási adók bérlőjének irodája. 
Ugyanis— mint amultbó (február) utolsó 
napján — este a bérlő alkalmazottjai 
együtt voltak az irodában a havi számadás 
végett, úgy nyolez óra körül egyszerre 
több lövés hatott be az ntezára nyíló üveg
ajtón át, melyek ketteje Stromer nevű al
kalmazottat — arczának több helyén — 
megsebesítette és egyik szemétöl s orrától
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is megfosztotta. A sérült állapota aggasztó.
A tettesok ismeretlenek.

~  Hajózás a Dunán. A jégzajlás a i 
Danán megszűnvén, a gözb aj óállomások * 
ügynökségeinél az árak felvétele megkez
dődött, sőt a csavargőzösök ós vontatóba
jók is már közlekednek. A személyhajó- 
közlekedés pedig legközelebb fog meg
nyittatni.

— Katonai lóvásár. A hadsereg ló- 
szükségletéuek fedezése végett a vármegye 
területén, Német-Bólyon évi márczius hó
14-éu, és Baranyaváron mérczius hó 15-én 
katonai lóvásár fog tartatni. Az elővezetett 
lovak közül az ezeu vásárlásra kiküldött 
katonai bizottság azokat fogja vásárolni, 
melyek katouai czélokra alkalmasoknak 
és arra nézve megfelelőknek foguak talal- 
tatui. Miután a főczél az, hogy a hadse
reg részére minden közvetítés nélkül egye
nesen tenyésztőktől vétessenek meg a lo
vak, ennélfogva figyelmeztetnek a tenyész
tők, hogy teljes bizalommal vezessék elő 
katonai czélokra alkalmas lovaikat és 
túlzott árak követelésével a vételt lehetet 
lenné ne tegyék, mintán mindenesetre jobb 
árakat kaphatnak ezen közvetlen eladás 
által, mint ha lovaikat közvetítők alján 
juttatják a hadsereghez. Alkalmas — min
den szilárd testalkata, jó mozgást és ki
tartást Ígérő, túlságos használat által meg 
nem rontott s a katoai használatot gátló 
hibával nem bíró 4 egész 7 éves és lega
lább 158 centiméter magas ló. Négy év
nél fiatalabb vagy hét évnél idősebb lovak 
semmi esetre sem vétetuek meg. A meg
vett lovak azonnal a helyszínén átvétetnek 
és készpénzben kifizettetnek.

— Nyilvános számadás A folyó óvi február 
hő 23-án rendeseit polgári batyu-bál összes bevé
tele 1025 frt 53 kr., kiadás 685 frt 57 kr. volt Ma
radt tiszta fölösleg 340 írt. Ezen alkalommal fölülfi- 
zettek Katii Mátyás 50 frt. Bedő Károly, Nádoey 
Kálmán, Kech Ferenez, Egy ismeretlen, Dekleva 
Vilmosod uruö utjád 10—10 irtot; Zsolnay V. csa 
ládja, Hartl Ferenez 8 -8  Irtot, Hiuka László, Si- 
dőcz István, dr. Meudl Lajos, Matyasovszky Jakab, 
Otocska Géza, F őrs tér Béla, dr. Darázsa Ödön 8ik- 
lós , Kovácsién János, Katkovics Ferenez, Majorossy 
Imre, Pintér József, dr. Toidy Béla, Erreth Kálmán 
5—5 irtot, id Krasznay Mihály, Keserics Pál, Wer- 
uer Magdolna, 8chreier Ignácz, Beretvás Sándor, 
Ludwig Károly, Strasser Henrik, dr. Krasznay Mik
lós, dr. Krasznay Jenő, dr. Nick Alajos, Szikorszky 
Tádé, Girardi József, Zsillé Zsigmond, Lili János, 
Decleva Ferenez 3 - 3  irtot, Böhm C. F., Fazekas 
Sándor B.-Sellye, dr. Náray Pál Pécsváred, Kugel 
Lajos, dr. Scbwaitz Frigyes, Pammer N., Szántó 
József, özv. Weidingerué, Valentiu Ottó, Simacsek 
Alajos, Nagy Jenő, özv. Straicheraé, Kovársies An
tal 2—2 frtot ; Jasek Alajos Himesháza, Brodczky 
Lajos, Szigris.,i N., Thuru Emil, Va-zary Gyula, 
Philippovics N , Doüinger Alidra*, Jilly Alajos, 
Piatsek Károly, Tkaller Gusztáv, Hirczy Ferenez 
1 — 1 frtot. Összesen 253 frt. Ezen ki vili a piknik 
alkalmával fogyasztott sört (11 bordó) Seholz Gyula 
ur díjmentesen adományozta ; Hoffmann Lajos ur 
az állványokért mit sem szám ított; Wybiráí úr a 
.M agyar Király“ szálloda bérlője a gyűlésekre 
egy szobát (ftltve és világítva; díjmentesen enge
dett át. Mindezen jótévőknek nyilvánosan fejezi 
köszönetét a rendező bizottság nevében: Taizs 
József, péuztáros.

S £  „Nincs t M  köhögés!“
így fog minden egyén nyilatkozni, aki 

már egyszer kísérletet tett a hírneves és 
dijjutalmazott

Hí

melyekre t. ez. olvasóinkat ezúttal figyel
meztetni kívánjuk.

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

Sipöcz István, Erreth János, Zsiga László. 
Göbel Kálmán urak és az Irgalmas-rend 

gyógyszertárában.

Gobetzky I., Dávid Gyula és Dines S. K. 
gyógyszerész uraknál.

Villányon  •

a Csaló-féle gyógyszertárban.

2>T 3T111 -1 é r .*)
Jelentés.

Van szerencsém a n. é. közönség 
becses tudomására hozni, hogy eddig, 
nálam alkalmazott szabászom

Pfeifer Géza úr,
ki számomra ügyletek rendezése és 
pénzbeszedésével megbizatott, f. évi 
márczius I sejó.i üzletemből kilépett 
és ezen szolgálati viszonyával minden 
arra vonatkozó jogok is megszü lek

Pécsett, 1889. évi márczius án 

tisztelettel
Prager Samu

*) E rovat alatt megjelentekért nem vállal fe
lelőséget a szerk.
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I K I S  J Ó Z S E F ,  VÁRADY PERENCZ
lapvezér. felelős szerkesztő.

H I E D E T  E S E K ,
Egy csinos és tágas

■ u . t c z a x ^ l a l s : á , S j

ép úgy'egy

u d vari lakás
kiadó májún hó 1 -tói az Agota-utcza 
9. számú házban az Ágoston-tem
plom mögött.

EXPEDITLQN VON MCÍBELN 
0  ohns' Emballage

T T V

o Egy
/ V I V Y W V  •

j é  k c i s j f V .  ö
„ . . . .  A küldött könyv útmutasásai ugyan 
rövidek és velősek, de mintha csak a gyakorlati 
használatra termettek volna; nekem és családom 
nak a legkülönbözőbb betegségi esetekben g; n 
kiváló szolgálatokat tettek" így és hasonlók.; .:  
hangoznak a köszönőiratok, melyeket Richter 
kiadó-intézete „A Betegbarát" czimű, nyzokkal 
ellátott könyv elküldéséért majdnem naponként 
kap. Mint az ahoz nyomtatott s a szerencsésen 
meggyógyitottaktól származó értesítések tanúsít
ják, az abban foglalt tanácsok kövéteso által 
még oly betegek is gyógyulást nyertek, a kik 
már 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 
czímezze a levelező lapot Richter lciadó-intózetél>o 
•Lipcsében. A megküld*' s ingyen tő
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A Z I E N D A . "

Oszt -Franczia tűz-, elemi és baleset-élet és járadék biztosítótársaság.
Van szerencsém ezennel tudatni, hogy főügynökségünket 

Pécsett és vidékére kiterjedőleg

L A U B E R  R E Z S Ő  ur
P é c s i  la k ó sra , M á r ia -u tcza  4 3 . sz. 

ruháztuk át, és neki lehetővé tettük, hogy a t. ez. közönségnek a 
szolid kivánalmaknak megfelelő minden kedvezményt nyújthassa

a magyarországi képviselősége

H o rn .
ccccccccccccccccccccccccccccco?

Pécsi nemzeti casino-egyesfllet

A pécsi nemzeti casino-egyesület részvénybirtokosaihoz!
A pécsi nemzeti casino-egyesület részéről 1889. évi január 20-án meg

tartott közgyűlés — 9. sz. határozatában — az egyesületi részvény-kötvények 
készpénzben beváltását elrendelvén, az ez érdemben szükséges intézkedések 
megtételével, az igazgató választmányt megbízta.

Ennek megfelelőleg közhírré tétetni határoztatott, hogy

az egyesületi részvény-kötvények
1889. évi ápril hó 1-étöl kezdődőleg, 42 forint teljes névértékben, és 1889. 
évi ápril hó 1-én esedékes évi 2 forint 52 kr. kamat értékben beváltatni, illetve 
készpénzben kifizettetni fognak; mégis oly módon, hogy a vonatkozó eredeti 
részvénykötvények, avagy az időközben netán elveszett részvényekre vonat
kozó bírói megsemmisítési végzések, — a megfelelő kamat-szelvényekkel 
együtt, a beváltáskor átadandók lesznek.

Miről érdekeltek azzal értesittetnek. hogy a részvény-kötvények bevál
tása folyó évi ápril hó 1., 2. és 3. napjain mindenkor d. u. 5—7 óra között 
az egyesület helyiségében fog eszközöltetni.

Az ugyanekkor be nem váltott részvény-kötvények után, további 
folyó kamatok fizettetni egyáltalán nem fognak; — és a be nem váltott rész
vénytőkék, a már lejárt kamatokkal, ezen időn túl csakis az egyesület igaz
gató-választmányához benyújtandó Írásbeli kérelem utján, és az igazgató
választmány határozata alapján fognak kielégittetni.

Kelt Pécsett, a „pécsi nemzeti casino-egyesület" igazgató választ 
mányának 1889. évi február hó 18-án tartott üléséből.

Jeszenszky Ferenez,
elnök.

■

Első Pécsi Temetkezési Intézet „Kegyelet"
Ö - p d s ta .  u t c z a  22 -llc  azébxaa.

elvállalja a

temetlrezésels: rend-ezését
a tuiajdouát képező franczia minta sserint épített díszes légmentes üveg- és nyitott halottas 
kocsijaiban, itt helyben és vidékre, olcsón és legszebb kivitelben.

Díszes ravatalozá
sok felállítását
minden osztályhoz.

A halottak szállítását minden
irányban.

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

Hoffman Károly. Edhoffer Ferenez
Hártl Ferenez Szigriszt János,

Hindi Ferenez. Lauber Rezső.
Gindl Alajos rendező.

Baranyavári járás fószolgabirájatól.
995 _  

k. ‘i. 1889. “

Pályázati hirdetmény.
Bárány avár, Monostor. Ivándárda és Benge községek szövetkezetéből 

álló, Baranyavár székhelylyel biró

b a ra n y a v á r i k ö ro rv o s i
állomás, leköszönés folytán megürülvén, ezen állomásnak az 1886. évi XXII. 
t. ez. 72. és 73. §-a alapján, választás útján leendő betöltésére ezennel pályá
zat nyittatik és választási határnapul f. é. márczius hó 23-ik napjának reg
geli 10 órája Baranyavárra a körjegyzői irodába kitüzetik.

A körorvos évi fizetése 300 frt és a körön belől a meghatározott láto
gatási- és fuvardíj, illetve természetbeni fuvar.

Felhivatnak a pályázni szándékozók, miszerint az 1876. évi XIV. t. ez. 
143. 144. § a, illetve az 1883. évi I. t. ez. 9. §-ában körülirt minősítésüket 
igazoló okmányaikkal felszerelt kérvényeiket, folyó 21-éig alolirott hivatal
hoz, annyival is inkább nyújtsák be, mert az ezen határidőn túl érkező kér
vények figyelembe vétetni nem fognak.

Dárda, 1889. márczius hó 6-án.
S e b  K á r o l y ,

főszolgabíró.

E 5
I  ■£ic h

Nagy raktár a legjobb járású arany, ezüst zsebórákból, valamint mindennemű 
styiszerü finom fali órákból

A r a n y  j e g y g y ű r ű k ,
mindenféle súly, nagyságban és tetszés szerinti alakbau dús 
választékban.

T7"a,lód.i ©2 Tj.st ótszerelr
hat, tizenkét és huszonnégy személy számára csinos bőrtokban 
összeállítva

legszebb ás modern kivitelben
és legolcsóbban számítva.

Legczélszeriibb és olcsó nászajándékoknak
nagy választéka ezüst étszerkülöulegességek rendkívül elegáns 
kiállításban kaphatók

S c l a . ö 3 3 . - w a l d .  Z a v a r é
órás és ékszerésznél

Pécsett, király ( f i )  utcza „Hattyú" épület.

Minden óra nálam alaposan és gyorsan lesz javítva
j ó t á l l á s  m e l l e t t .
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Márczius 2-án.

E x tra c te , <s°-»
elvan ismerve, hogy a legjobb 

és a legolcsóbb

leves-kivonat hosTigdalékkal, 
leves-liszt hüvelyesveteményekből.

r_ „  theáskanál kivonat egy 
edény forró vízben azon* 

nal minden más hozzátétel nélkül 
erős és jóízű haslevest szolgáltat.

Főraktár Austtria-Magyaroritágra:

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

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

tk. 1889.
Árverési hirdetmény.

A pécsi kir. törvényszék mint telek 
könyvi hatóság közhírré teezi, hogy Bako
nyi Jánosué azöl. Szabó Katalin végre 
hajtaténak Mágocs György végrehajtást 
szenvedő elleni 60 frt tőkekövetelés és 
járulékai iránti végrehajtási Ügyében a 
a szt.-lörincz kir. járásbíróság területén 
lévő Nagy-Vátyon fekvő a nagyvátyi 38. 
sz. tjkvben felvett 65. hszsz. 30 sz. házra, 
ndvar és kertre 306 frt becsárbao, a 91. 
hszsz. 72. sz. házra és belsőségre 396 frt 
becsárban, tehát nemcsak végrehajtást 
szenvedett Mágocs Györgyöt, illetőleg je
lenleg Mágocs Györgyné szül. Bodis Ilonát 
illető 7„ részre, hanem a társtulajdonosok 
Biró Anna férj. Deák Józsefné és özv. 
Mágocs Istvánná szül. Vita Évát illető ré
szére vagyis az egészre az 1881. évi 60. 
t. ez. 156. §. érteimében, agy a'z ugyan
azon tjkvben foglalt */* teleknek Mágocs 
Györgyöt illetett, illetőleg jelenleg Mágocs 
Györgyné szül. Bodis Ilonát illető ‘/t* 
részre 351 frt 65 kr. becsárban, úgy a 
815. hszsz. részletre 54 Irt becsárban a 
288. hszsz. részletre 112 frt becsárban és 
a 328. hszsz. részletre 126 frt becsárbau, 
tehát nemcsak Mágocs Györgyöt illető ré
szére, hanem a fentnevezett társtulajdono 
sokat illető részére vagyis az egészre az 
1881. 60. t. ez. 156. §. értelmében mint 
ezennel megállapított kikiáltási árban el 
rendelte, és hogy a feunebb megjelölt 
ingatlanok az 1889. évi május hó 13. 
napján d. e. 10 órakor Nagy-Vátyon 
a községházánál megtartandó nyilvános 
árverésen a megállapított kikiáltási áron 
alól is eladatni fog.

Árverezni szándékozók tartoznak az 
ingatlanok becsárának 10#/o*át. vagyis 30 
70 krt, 39 írt 60 krt, 35 frt 17 krt, 5 frt 
40 krt, 11 frt 20 frt, 12 írt, 60 krt 
készpénzben, vagy az 1881. évi LX. 
t. ez. 42. §-ában jelzett árfolyammal 
számított és az 1881. évi nov. hó 1-én 
3333. sz. a. kelt m. kir. igazságügyminisz 
téri rendelet 8-ik § ában kijelölt óvadék
képes 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 átszolgáltatni.

A pécsi kir. törvényszék mint telek
könyvi hatóság.

Kelt Pécsett, 1889. évi tebruár hó 
20-ik napján.

Lukrits István,
kir. törvftzéki biró.

Van szerencsém a nagyérdemű ] 
(közönség becses tudomására adni, ’ 
.miszerint

23 áv áte
ifi Pécsett gyakorolt jjj

szab óüzlet  emet^
..Arany hajó“ szálloda átel-JK 

lenében a volt Zimer-féle űz- X  
,leti helyiségbe tettem át- X

Az eddig tanúsított bizalmukért tk  
sköszönetemet kifejezve, kérem 
[ezentúl is szives bizalmukkal §  
m egtisztelni. é j

Kiváló tisztelettel

Grün Bernát. X  
C X X S Q Q O Q C  X X X X X J C Í

t± *X Á Á X X J L Á Á ir ir ir l iX A .> I >

É l r t e s i t é * .

Hogy igen tisztelt vevőim igényeinek minél inkább megfelelhessek

a pellérdi uradalom tejárulásán kivül
a görcsönyi uradalom tejárulását is

megszereztem
S azon helyzetben vagyok, hogy a legkitűnőbb minőségű hamisítatlan 

tejet zárt palaczkokban házakhoz szállíthatom

literjét 8 krjával számítva x-
úgy télen mint nyáron JT

Mély tisztelettel ^

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

Dr. GÖLIS és. kir. szab.

E g y e te m e s  É te k p o r a .
1857- 61a kereskedelmi csikk. —  (Bejegyzett czíg .) 

leréu “ t r i S f i T / / e r a s i t é s é r é 1 nézve. “ a p T u ^ l é í L n ^ ’^

gyomor túlterhelése, ideggyengeség m indennem ű M « iy e t«  ^ o ^  .ár-
fisáéban, időszakos főfájások, férges és kövéé betegségek, tulnyálKasoaas 
bán® tb. Ásványvizgyógymódnál úgy az előtti mint annak használata alatt, va
lamint utólagosan gyógyszerül is kitűnő szolgálatot.

K a p h a tó : Pécsett, Sipócz István, Zsiga László, irgalm asrend és Erre! 
J .  u rak  gyógyszertárában.

Központi r a k tá r :  (Szétküldés mindennap.)

Wien, Stephansplatz 6. (Zwettlhof).
Egy nagy doboz ára I ir t  26 kr., kis doboz 84 kr.

A közönség kéretik határozottan Dr. Gölis-féle egyetemes étekport 
kérni, és bejegyzett védjegyemre figyelni.

A „ P écsi k ö lc sö n ö s  s e g é ly z ö -e g y le t*
y ^ T T T . i  1 y

É V I R E N D E S  K Ö Z G Y Ű L É S É T
t. év i m á rc z iu s  hó 2 4 -é n  d é le lő tt 10  ó ra k o r

szab. kir. Pécs város közgyűlési nagytermében fogja megtar ani
Miről a t. ez. egyleti tagok azon felkéréssel értesitteínek, miszerint szavazó-íveiket a tagoknak megjárd többi nyomtatványok

kal együtt az alapszabályok és fennálló közgyűlési határozat szerint

a közgyűlés napjáig
az egylet helyiségeiből átvenni, illetőleg elvitetni szíveskedjenek.

Kelt Pécsett, a kölcsönös segélyző-egyletnek 1889. évi február 25-én tartott felügyelő-bizottsági üléséből.

Cs. Schapringer Joachim, elnök.

t a r t o z ik . A pécsi kölcsönös segélyzö-egylet mérlege 1888-iü deczember 31-én. k ö v e t e l .

Készpénz...................................
Idegen-váltók 3163 db. számla 
Magán „ 2647 „ „
Kötlevelek »
Zálogok .
Törlesztési kölcsön „
1882- ki évtárs. betételek „
1883- ki „ előlegez, töke „
1883-ki „ betételek „
Kamat v
Felszerelések „
Pótlékok „
Visszafolyó költség „
Intézeti h á z ...............................
Folyó s z á m l a ..........................
In g a tla n o k ...............................

8672 
1346937 
321264 

26135 
15760 

426970 
16 

82840 
493 

6185 
4174 
1080 
316 

129474 
77434 

7427

1883- ki évtárs. beirási dijak számla
1884- ki ,
1885 kl n „ e x  
1886-ki „
1887 ki „
1888-ki 
1883-ki 
1883-ki 
1883 ki

befizetett töke és nyerem. 2157 rész. á frt 191.18 írt 412375.26 
kamatja márcz. hé végéig „ „ á „ 286 „ 6169.02
oszthatlau maradék „ „ á „ 22.11

2157 rész. á frt 194.04
betétetek számla1884- ki

1885- ki
1886- ki
1887- ki
1888- ki
1884- ki
1885- ki
1886- ki
1887- ki
1882-ki 
Kölcsönök 
Kamat . . . .
Tartalék-alap . . . .
Nyugdíj-alap . . . .

Értékpapírokban 
Tisztviselők óvadéka 
Házjövedelem 1889-re
Különfélék ....................
Folyó s z á m la ....................
1884-ki évtárs. 1884—87-ki

türzshetétek

végleszámolási

Irt 200.—

nyer. 2545 részlet á 
á

nyeremény az 1888. évben ” ” —

Az 1885-ki évtárs. 1885-

15.49 frt 
8.07 frt

39422.05
20538.15

frt 23.56
•87-ki nyer. 2915 részlet á 

£
nyeremény az 1888. évben " ” ------

8.44 frt 24602.60 
6.05 frt 17635 75

frt 14.49

frt 7.82

Az 1886-ki évtárs. 1886—87-ki nyer. 3358 részlet 
nyeremény az 1888. évben ” * -

Az 1887 ki évtárs. 1887-ki uyer. 3232 részlet i
í

nyeremény az 1888. évben ” ” -—^ — 33Ö~~
Az 1888-ki évtárs. 1888-ki nyereménye 2922 részlet á f r t—.79 
Nyeremény-maradék 1889-ik é v r e .............................................

frt 3.64 frt 12223.12 
frt 4.18 frt 14036.44

frt —.88 frt 
frt 2.42 Irt.

2844 16 
7821.44

2157
2545 —
2915 _
3358 _
3232
2922

418566 39

330441
303113 _
261442 50
167247 _
87337 50

6240 96
13045 34
36015 54
54695 IS

160
536308 86

16526 56
3873 92

30784|44

3330
487(30

367974
2025182

59960 20

42238 35

26259 56

.  10665 60

2308 38
74 07

2452182 11

K in d l  J ó z s e f  vet érigasgató.

Kelt Pécsett, 1889. február hó 7-éu.

S z ig r is z t  L a jo s , rt«.uir« .. B őbei F eren cz , főkönyvelő.

Ezen mérleget én a hozzá csatolt számadásokat a törvény és alapszabályok értelmében megvizsgáltuk és az egyleti könyvekkel ősz
szehasoDlitván, annak pontos és lelkiismeretes készítéséről meggyőződtünk.

Kelt Pécsett, 1889. február hó 14 én

Cs. S ch a p r in g er  J o a ch im  elnök.

JL. f«l-Cigr3r«l<5-‘biz;ott«é.8r:

R a th  M átyás alelnök. B ö h m  C. F . T ig lm a n n  A lajos. B la u h o m  M ih á ly .

Nyomatott Taisa Jósáéi könyvnyomdájában.


