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Vizsgálat Bar.-Baánban.
Már megint panasz ! S a kiről szól 

a panasz, megint, csak Baranya az! 
S a ki ezt nyilvánosságra hozza, me
gint csak lapunk az. Már szinte tar
tózkodunk s félünk a megyei botrá
nyokat a közönség előtt föltárni, de 
mit tehetünk róla, lapunk ismert elve 
s irányánál fogva a közbizalom mindig 
ránk osztja ezt a szerepet. Annyira 
megszokott már, hogy a közügyek te
rén fölmerült árnyképeket mi leplez
zük le, mi mutatunk a félszegségekre, 
hibákra, visszaélésekre s bűnökre, 
hogy egyik laptársunk gúnyolódó ked
véhen, a „gyanúsítás művészetében 
utolérhetetlen- hóm éri epithetonnal 
tisztelt meg bennünket. Ezt ugyan 
meg nem érdemlettük. hanem azért, 
hát hadd gondolja t. laptársunk, hogy 
neki van igaza. Neki jól eshet.ik, ne
künk meg nem árt vele. Egyébként 
azt hisszük, hogy az alább közlendőkre 
még ő sem fogja azt mondani, hogy 
gyanúsítás, mert itt oly tények beszél
nek. melyeket a vizsgálat már beiga
zolt. A mit a vizsgálat ezután fog ki
deríteni, azt majd annak idején fogjuk 
közölni, föltéve, hogy az adatokat ren
delkezésünkre bocsátják.

Sem többről, sem kevesebbről van 
itt szó, mint a községi ügykezelés bo
trányos hibáiról. Ez a baj közös baj 
az egész országban. Rendetlenség, 
visszaélés, sikkasztás, csalás, lopás 
napirenden vannak. S a helyett, hogy 
a legkérlelhetetlenebb szigorral és eré- 
Ivességgel járnának el az ilyen ügyek
ben. azt tapasztaljuk, hogy mindenáron 
elsimítani, sundám bundám módon el
temetni igyekeznek az illetékes körök, 
fölöntes hatóságok a bajt. Hamu alá 
takarják a parazsat, a helyett, hogy 
egyszer s mindenkorra eloltanák. S 
miért teszik ezt ? Mert rendszerint az 
illetékes körök, vagy éppen a fölöntes 
hatóság egyes tagjai is kompromittálva 
vannak, vagy mert az illető hibás fél 
a vezérférfiak valamelyikének, a hata
lom bitorlóinak „jó embere „ ; egyszer- 
másszor. vagy ebben, vagy abban, te
szem azt a politikai küzdelmek alatt 
kortes szolgálatot tett, szóval — grata 
persona. így aztán kóter helyett asi- 
luniba jut a bűnös. A kis gonoszt meg
védik a nagy latrok. Ez igy nem jól 
van. ennek igy nem szabad lenni. A 
jelen esetben, azt hisszük, nem is 
lesz úgy.

De lássuk a tényállást.

Králik Vincze baranya - baáni 
I gyógyszerész, 170 baáni lakással még 
i 1888. évi február havában panaszt 

tett a megye alispánjánál Purman Ká
roly nyugdíjazott körjegyző, ennek fia 
Purman Ferencz időközben megválasz
tott körjegyző, Baán község jelenlegi 
elüljárósága és ezek elődei ellen a 
községi vagyon hűtlen kezelése miatt s 
kérte a hivatalban levők fölfüggesztése 
mellett a községi számadásoknak 
1878 —1888 ik évekre tüzetes fölül- 
vi/.sgálását. Az ügy egy éven keresztül 
húzódott s a vizsgálat csak f. évi má
jus hó 21-én vette kezdetét. A huza
vona már magában véve tusolás; csak 
arra szolgál, hogy a bűnös egér-utat 
találjon, vagy nyerjen időt a csorba 
kiköszörülésérc. Ez azonban a jelen 
esetben nem sikerült. Volt a ki résen 
állt, feszült érdeklődéssel s éber ügye 
lemmel kisérte az ügy fejlődését. Na
gyon helyesen. Igaz, hogy ezért hála 
nem jár, de az önérzet gazdagon pó
tolja az elmaradt hálát. Denikve a 
vizsgálat elrendeltetett. Vizsgáló biz
tosokul kiküldettek : V a n i s s Sándor 
megyei aljegyző. August Alajos adó- 
fölügyelő-helyettes, Gyenes Kletus 
megyei főszámvevő s jegyzőül Kapun 
Aladár tb. szolgabiró. Panaszlók érde
keit Jagics József mohácsi, vádlotta
kat dr. Kiss Emil dárdai ügyvédek 
képviselték A vizsgálat május hó
21-étől 26-ikáig naponként 8 órán át 
tartott s miután ez idő alatt a panasz
nak alig '/* részét vizsgálhatta meg a 
bizottság, a vizsgálat folytatására f. évi 
junius hó 5-ik napjának d. e. 9 óráját 
tűzte ki. A vizsgálat tekintve a tiz 
évre visszanyúló községi ügykezelésre 
és számadásokra vonatkozó anyaghal
mazt, előreláthatólag még vagy két 
hetet fog igénybe venni.

Az eddigi vizsgálat kizárólag az 
ügykezeléssel foglalkozott. Konstatál
tatok, hogy tiz éven keresztül a köz
ségi képviselőtestület alig tartott egy 
érdemleges ülést s alig hozott egy ér
demleges, a valóságnak megfelelő ha
tározatot. A községi költségelőirányzat, 
a község számadásai a törvénynek 
megfelelőleg sohasem tárgyaltattak. 
A vagyonkezelés, a jövedelmek liova- 
forditása és elszámolása az elöljáróság 
és képviselőtestület szóbeli megálla
podása szerint történt, miről tiz év óta 
nemcsak hogy írásbeli határozatot nem 
hoztak, de a bevételekről s kiadások
ról sem vezettek naplót. Az évi tör
vényhatósági jóváhagyásra beterjesz

teni kötelezett számadások „hasból- 
készültek, csak úgy gondolom formán, 
hogy jusson is meg maradjon is. 
Ezek a számadások persze a valóság
nak megfelelő semmiféle alappal sem 
bírtak. Baán község évi jövedelme 
8 — 9000 írtra rúg, a törvényhatósági 
bizottság jóváhagyása alá beterjesztett 
s ez által „jóhiszemüleg- évről-évre 
helybenhagyott számadásokban évi
5—6000 frtot találhatni elszámolva. 
1879-ik évben engedélyezett 2"/0 pót
adó, évi fogyasztási adó, közmunka- 
váltság, községi előfogatok megvál
tása, községi szolgák fizetése stb. mi
kénti kezelése- és beszedéséről egy 
rend Írás sincs. Mindent a kéménybe 
írtak és zsebeltek. Ezekre nézve eddig 
is már megállapítva lett, hogy a vo
natkozó czímeken évek hosszú során 
át ozerekre menő többleteket zsaroltak 
ki a néptől, anélkül, hogy azt elszá
molták volna és a község évi száma
dásaiban a község javára bevételezték 
volna.

Az eddigi vizsgálat folyamán még 
a következő érdekes részletek merül
tek föl. Baán község évi 4 vásárját 
árlejtés utján hasznosítja. E czimen 
évenként 1700—1900 frt jövedelme 
van s az évi törvény hatóságilag jóvá- 
h agy ott számadásokban csak 1200— 

, 1500 frt van elszámolva. Évi földbér 
: czimén 1600—1800 frt jövedelme 
I van a községnek, ebből azonban az 
i évi számadásban csak 1200—1500 frt 
| van bevételként kimutatva. A regále 

évi hasznosításából 2945 frt jövede
lemmel rendelkezik a község s a szá 
madásokban csak 2845 frt van föl- 

J véve. stb. stb. Az eddigiekből, bár a 
kiküldött vizsgáló bizottság a panasz 
részleteiben alig tett két-három évet 
vizsgálat tárgyává, kétségtelen, hogy 
Baán község jövedelmeiből legkevesebb
10,000 fr t  titkoltatott el s vonatott el 
az évi községi számadás keretéből és a 
törvényhatóság évi fölülvizsgálata alól. 
Hová, mily czélokra fordították az 

| ekként eltitkolt községi jövedelmeket, 
i miután mint fentebb megírtuk, erről 

semmiféle feljegyzést sem talál a vizs- 
I gáló bizottság; a megindítandó bün- 
* vizsgálat fogja kideríteni. Ez iránt 

Purman Károly, nyugalmazott kör
jegyző. kihallgattitván, általán azt 
adta válaszul, hogy Ő már a részle
tekre — nem emlékezik. Különös me- 

| mória! Szerinte a bírák szedték be s 
! adták ki a pénzt; ő pedig bennük 
; megbízott, mert jó módú, becsületes

embereknek ismerte őket s ez okból 
ellenőrzést nem gyakorolt. Lindemann 
Ádám 1881 —1884 ben volt községi 
biró s elöljáró társai, kiknek idejéből 
leginkább merülnek föl differencziák, 
minden fölvilágositást megtagadtak s 
egyedül azzal védekeznek, hogy ők 
egy krajczárt sem raktak zsebre. Hát 
akkor ki rakta zsebre a 10,000 frtot? ! 
Persze a turpiságnak nem egy köny- 
nyen akad gazdája. Azt mondták, 
hogy az oly „mellékes" szükségle
tekre visszatartott jövedelmeket a kép
viselő testület „szóbeli" megbízása 
alapján fordították a kijelölt czélokra. 
A jövedelem ilyetén kezelése ellen 
csak azért nem szólaltak föl, mert — 
úgy mond — ez által a képviselő tes- 
sülettel szemben „bizalmatlanság“-ot 
árultak volna el.

Kihallgattatván a regále, vásár 
és földek bérlői és kikérdeztetvén, 
hogy miként állithattak kisebb összeg
ről a bírák részére ellen-nyugtát, mint 
a mennyit tényleg fizettek, azt adták 
őszintén válaszul: — „a jegyző ur úgy 
kívánta / “ S azzal indokolták a „jegyző 
ur" kiváltságát, hogy „másként nem 
jött volna ki a törvényhatósághoz 
beterjesztett számadás.- Nem rossz!

Vájjon még mi mindent fog a 
folytatólagos vizsgálat kideríteni ? Ki
váncsi érdeklődéssel várjuk a fejle
ményeket.

Reméljük és hisszük, sőt el is 
várjuk, hogy a hatóság, különösen az 
alispán s méginkább a főispán a leg
nagyobb szigorral fog ez ügyben el
járni. Az eddigi vizsgálat példás rend
ben s kifogástalan lelkiismeretességgel, 
a törvény tekintélyének megfelelő szi
gorral folyt. Vanis8 Sándor eddigi 
magatartása garancziát nyújt a jövőre 
is. Most már az illető fölső fórumokon 
a sor — ítéletet hozni.

Hány ilyen község lehet a me
gyében?! ............

Ideje, hogy kitisztogassák Bara
nyát, ezt az áugiás - istállót — sok a 
piszok benne!

V á r a d y  F e r e n c z .

Városi közgyűlés.
Pécs szab. kir. város köztörvény ható

sága hétfőn rendes közgyűlést tartott. Kar
dos Kálmán főispán üdvözölve a megjelent 
bizottsági tagokat, a jövő közgyűlés napjául 
július hó 29-ikét tűzte ki s megnyitotta a 
közgyűlést.

Következett a napirend.
A tanács javaslatára József főherczeg 

ezüst-menyegzője alkalmából föliratilag üd-

vözöltetni határoztatott. S minthogy ez idő
ben őfensége épen városunkban tartózko
dott, kimondatott, hogy a köztörvényhatóság 
kebelében alakult küldöttség személyesen 
adja át üdvözlő föliratát.

Elhatároztatott, hogy az uj miniszterek, 
Szapáry Gyula gróf és Weckerle Sándor 
föliratilag üdvözöltetnek.

Olvastatott a belügyminiszteri rendelet 
a belvárosi községi leányiskola szervezése 
ügyében hozott közgyűlési határozatra. La
punkban már annak idején ismertettük pár 
sorral a miniszteri leirat tartalmát. Azt 
mondja ugyanis a miniszter, hogy van már 
a városnak e l é g  iskolája, eleget áldoz a 
város közönsége iskola-czélokra; nem tartja 
tehát szükségesnek egy újabb iskola létesí
tését, mely újabb terhekkel jár. Azt mondja 
erre a tanács, hogy a legnagyobb elismerés 
a miniszter részéről az a kijelentés, hogy a 
város eleget tett a tan ügy előmozdítására ; 
de mert tényleg égető szükség van a belvá
rosi községi leányiskolára, ez okból java
solja, hogy újból írjon föl a város közönsége. 
A tanácsi javaslatban igen szépen van meg
indokolva az iskolának szükségessége. A 
fölhozott érvek Majorossy Imre kitűnő tollú 
főjegyzőnk éles elméjére s jeles tehetségére 
vallanak. Szerinte a város mindig számot 
vetett anyagi tehetségével s ha valóban nem 
égető szükség volna a belvárosi leányiskola 
létesítése, úgy semmi esetre sem ragaszkod
nék annyira hozzá. A múlt évben 3654 ta
nuló járt Pécsett iskolába, ebből egy-egy 
tanítóra körülbelül 50 tanuló esett s a tör
vény a maximumot 80-ra teszi: mindazon
által már az 50 is sok oly városban mint 
Pécs, hol a tanulók kikepeztetóse iránt sok 
kai nagyobbak az igények mint falun. A 
törvény maximuma csak apró helyekre áll
hat. Kisebb községekben taníthat egy tanító 
80 gyermeket, de már nagyobb igényű vá
rosban, aligha ér el egy tanító 80 gyermek 
kel kielégítő eredményt. Mellőzhetetlenül 
szükséges a belvárosi községi leányiskola, 
mert a belváros lévén legnépesebb, a meg
lévő iskolák elégtelenek. Ehhez kell számi 
tani, hogy a vidékről is jönnek be. A zárda 
belső nevelése túlságos drága. Az olyan 
szülők, a kiknek 3—4 leánygyermekük 
van, középszerű mód mellett nem képesek 
a tandíj fizetésére. A külvárosi iskolák a 
belváros zömétől távol esnek. A tanítók 
czélszerübb beosztása lehetetlen, mert a fe
lekezeti iskolákra a városi iskolaszék befo
lyást nem gyakorolhat. Es végre is pár száz 
szülő, a köztörvényhatóság nagy többsége 
kívánja az iskola létesítését. Troli Ferencz 
pápai praelátus is az indokok megerősítésé
hez járult, azt mondván, hogy nincs az or
szágban város, melynek plcbánia-területén 
nem volna leányiskola s Pécsett a belvárosi 
plebánia-teriiletén csakugyan nincs leány
iskola. Troli felszólalása után el lett hatá
rozva, hogy újra fölirnak a minisztériumhoz 
és ragaszkodnak a leányiskola fölállításához. 
Egyébként az iskola fentartási költségei már 
az idei költségvetésben föl vannak véve.

Következett volna a sorrend szerént az 
Oertzen féle ház megvételének ügye, de 
mert nem volt annyi bizottsági tag jelen, 
hogy a közgyűlés határozatképes lett volna, 
kellett várni, mig az időközben „beverbu-

T Á R C Z A.

Dr. Hölbling Miksa
a r a n y - l a k o d a l m á r a .

Qyúlj, isteni szikra, szent lelkesedés,
Éleszd te a két hő szívben a lángot,
Hozd vissza az elmúlt képeket és 
Azt a tüzet, a melylye' az ifiú lángolt! 
Félsaázad — egy élet -  múlt el az óta, 
Fejők is egészen őszbe borult,
Mig őket az Isten szent kegye óvta,
Bár néha felettük aa ég beborult.

Jertek csak előre, ti jó öregek.
— Nem szégyen a főre, hogy térde remeg, 
Hajtsátok a köre meg térdeteket,
Kulcsolva imára két kezsteket.
Mondjátok az Isten szent színe előtt,
Mit mondtatok ötven évvel előbb ; 
Nyújtsátok egymásnak kezeteket,
S áldjon meg az Isten benneteket !

Oh! szép ez aa élet, boldog, ki eaeret, 
Boldog, ki megosztja a bút, örömet,
Mert less, a ki írt ad s gyógyítja sebét 
8 a gondokat édes csókkal űzi szét. — 
Mondjátok az Isten szeut szíue előtt.
Mit mondtatok ötven évvel előbb;
Nyujeátok egymásnak kezeteket,
8 áldjon meg az Isten benneteket!

Mily ritka eset, ki félszázadot él,
Mily ritka öreg, kit meg nem tör a tél,
Csak aa, a ki bölcs volt s kímélte javát 
8 nem szedte korán le, mit a tavasz ád. —
— Mondjátok az Isten szent színe előtt,
— Mit mondtatok ötven évvel előbb ; 
Nyújtsátok egymásnak kezeteket,
8 áldjon meg az Isten benneteket!

Holtiglan a közjót szolgálni mi szép,
8 bár egyre szakadnak szép álmai szét,
Szent lelkesedéssel beszéli az agg,
Mit nem tud elérni ifjú az ajak. —
Mondjátok az Isten szíue előtt 
Mit mondtatok ötven évvel előbb ;
Nyújtsátok egymásuak kezeteket,
S áldjon meg az Isten benneteket !

Mivel koszorúzzam meg fejeteket ?
Tudom, hiú fény már nem bánt titeket? 
Tiindöklik az érdem ősz fiirtiteken 
8 ott rezg az ezüstcsepp két szemeteken. 
Mondjátok az Isteu szent szíue előtt,
Mit mondtatok ötven évvel előbb ;
Nyújtsátok egymásnak kezeteket,
8 áldjon meg az Isteu benneteket !

Gyúlj isteni szikra, szent lelkesedés,
Éleszd te a két bő ssivben a láugot,
Hozd vissza az elmúlt képeket és 
Azt a tüzet, melylyel az ifjú lángolt ! 
Félszázad — egy élet — mait el azóta.
Fejők is egészeu őszbe borult,
Mig őket az Isteu szent kegye óvta,
Bár néha felettök az ég beborult.

Dr. Rézbányay József.

Levél Pécsváradról.
Kérek soraimnak egy kis helyet a „Fi

gyelődben. Felcsaptam kritikusnak, vagyis 
olyan valakinek, a ki mindeu lében kanál, 
mindenben hibát talál, a miért aztán, ba 
éppen uem is mogyorófával, de minden 
esetre szellomi Utlegekkel jutalmaztatik. 
Már előre készítem a hátamat.

Pécsvárad község a Lexikonban úgy 
emlittetik, hogy van 3000 magyar és né
met ajkú lakosa, és itt rejtőzködött vak 
Béla. Még most is meg van az ablak, a

melyen ki — nem nézhetett. Csak a 19-ik 
század második felébeu kezdett kissé emel- 
kedui. Tudniillik nebáuy évtized előtt 
vasutat terveztek erre, az idén kicsi híja, 
hogy telekkönyvet uem kapott, végre nagy 
küzdelem után telegráfhoz jutott.

Tetszik tudui mi az a telegráf? Egy 
bosszú macska, melynek Budapesten meg
csípik a farkát aztán Bécsben nyávog. 
Ilyen kölyök macskánk vau ueküuk is, mely
nek a farkát egy szép távirónö tapogatja, 
Kózler bácsi igazgatja.

Uej de vau is irigykedés. A nádasdi 
nótáriust eszi a méreg, hogy a macska far 
káuak legalább a csücske nem nekik jutott. 
Most úgy akar beuuüuket le tromfolni, 
hogy telephont állít fel. A Grnoá vorste- 
berek tartaudják felváltva a drótot. így 
megtakaríthatják a duezokat és vigyázhat
nak, hogy valamelyik tót fel ne dolgozza a 
drótot pipaszurkálónak. — Azt mondja, 
hogy gyors összeköttetésbeu akar ájlui a 
hatósággal. Ne tessék ezt elhinni. Éu tu 
dóm a valódi okát. Nem szóltam eddig 
senkinek, de mivel a nádasdi jegyző el 
akarja bomályositani dicsőségünket hát 
én sem kímélem. A telephont a nádasd- 
bidasdi alperesek szövetkezete tervezi és 
legfőbb rendeltetése lesz, hogy a konzor 
cziumnak egy itt lakó kültagja veszély ese 
tén beleharsogja a telephonba: emberek 
vigyázzatok, jön Gyimóthy. Sauve qui pent.

Csak még a Csokoládét lehetne közelebb 
hozui, akkor minden vágyunk teljesednék. 
Mein Herz was willst du nocb rnehr ?

Valóban nehéz nem szatirizálui állapo
taink felett. Itt a hátam — de kimondom — 
miudon baj kútforrása a társadalom indolen- 
cziája. Vau uagy és intelligens közönségünk, 
de niucs társas életünk. Egyeukéut mind

egyik kész áldozni jótékony czélra, de 
miudegyik mástól várja a vezetést, a kezde
ményezést. — így volt ez is secula secu- 
lorum :

Taláu igy lesz ezután is ?
Nem ! Erősen hiszem, hogy nem.
A társadalom megmozdult. Igaz, hogy 

óvatosan, de előre iudult.
Bárki legyen a mozgató erő, de dicsé

retet érdemel.
A pécsváradi arauyifjuság a szép- 

nem közreműködésével műkedvelői előadást 
rendezett május 25-ik uapjáu. Előadták 
Gabányi Árpád „K ó k a i h á z u czimü 
vigjátékát, szerepeltek: Driesz Nelli, b. 
Eötvös Fanny, Horvát Étiké, Ihrig Sarolta, 
Tost Ilouka kisasszonyok ! Bogyó Béla, 
Cziglányi Ede, Ihrig Ernő, Kiss Aladár, 
Kisafaludy Vidor, Szecsey Lajos és Stran- 
cziuger János urak.

Az előadás jótékony czélra — a Pé
csett építendő színház javára — rendez- 
tetvéu, a városház nagy terme zsúfolásig 
megtelt uézö közönséggel. Úri magam 
teljes rezignáczióval ültem székemre azou 
szilárd elhatározással, hogy a nemes czél- 
nak leróván áldozatomat, az első felvonás 
után futok testi épségemet a bőségből 
kimenteni. De bizon csak ott maradtam 
azután is, és végig néztem volna akár hat 
felvonást.

Regula, hogy a műkedvelőt — kinek 
a színpad uem otthona, kritizálni nem sza 
bad, mert maga azou ténye, hogy nyilvá 
nos szereplésre vállalkozik, elismerést és 
dicséretet érdemel.

Ezen elvet osztva mentem az elő
adásra, de csakhamar örömmel meggyő
ződtem, hogy fentebb elősorolt inükedvc 

lök egytöl-egyig kiállják a bírálatot.

Kiss Aladár (Kókai Tamás) veterán 
szinészuek is becsületére váló művészettel 
adta a vendégszerető, egyeues lelkű, min
denkiben csak önmagában nem bízó fél
tékeny papát. A háborgó lelki állapot 
egész klaviatúráját játszotta végig oly 
kitűnő mimikával, hogy el sem akartuk 
hiuni, hogy ez a jó úr legyen az a stren- 
ger Herr, a ki hirdetési ezédula nélkül 
szokott lakást adni nem ugyan a Kókai 
házban, hanem a városházi cabinet sepa- 
rée-ban. No ha megunja a föbiróságot, 
mint apasziuész is megél.

De bát nem is csodálhatni, hogy Kó
kai bácsit annyira gyötörte a féltékenység 
ördöge, mert bizou merész vállalkozás 
volt olyan deres fejjel cl venni hites tár
sul b. Eötvös Faunyt — akarom mondani 
Évi asszonyt. — Mi ott hátul a néző he
lyen szívesen vállalkoztunk volna a felvi
gyázatra, és azt a széltoló, kelekótya 
pesti fiskálist — Szecsey uramat — majd 
megtanítottuk volna, hogy ha mesterségé
ből nem tud megélni, ne háborgassa más 
becsületes ember lelki nyugalmát. — Ké 
söbb aztán kiderült, bogy Évi a legbübb 
asszony — a mi köztüuk mondva nem áll 
jól egy szép hölgynek — és a szivvadász 
szeme koppaut. B. Eötvös Fanny játéka 
kifogástalan volt, látszott, hogy uem elő
ször míikedvelösködik. Szecsey Lajos meg
lepő ügyességgel személyesítette a váczi 
utcza ismert alakját, az-ástált betyárt, ki 
dicsöséguek tekinti a szép asszony kezé
től kapott pofout.

Tost Ilonka kitünően játszotta a re- 
géuyes hajlamú leánykát, Araukát, ki a 
regénybeli minták után keresi ideálját 
e prózai világon, mig végre a szintoly 
ábrándozó Zsoboki festőben megtalálja



Június 1-én.

vált4 város-atyák megérkeztek. Mi azonban 
sorrendben, a mint a tárgyak következtek, 
úgy referálunk. Az Oertzen-ház megvételét 
újólag kimondotta a közgyűlés. A főispán 
névszerinti szavazást rendelt el. Hetven
egyen szavaztak: 69-en „igen“-nel, 2-ten, 
névszerint: Bánffay Simon és Mendlik Ágos
ton „nem“-el.

Határoztatott továbbá, hogy a Gründ- 
ler-utcza meg fog nyittatni, még pedig egy
szerre, nem úgy mint egyik-másik utcza- 
nyitásnál történt, hogy csak úgy házanként 
nyitották meg az utczát. A Ürlindler-utcza 
azonnal átadatik a torgalomnak.

A pénzügyi bizottság az 1888. évi 
házipénztári zárszámadás folülvizsgálásának 
eredményéről jelentést tett. Mielőtt a föl- 
mentvény megadatott, dr. D a e p f Sándor 
fölszólalt s azt mondotta, hogy ámbár sok 
kai nagyobb gonddal van a legutóbbi zár
számadás összeállítva mint évekkel ez előtt, 
mindazonáltal azon észrevételt kell tennie, 
hogy a fölmerült túlkiadásokra nem találja 
meg benne a fölmentvény kérését. Továbbá 
túlságos nagynak tartja a személyi kiadá
sokat az adminisztráczió kiadásaihoz ará- 
nyitva, mely noha teljesen korrekt, mégis 
visszatetsző. Végül, azt mondta, hogy nem 
látja a zárszámadásban egyes tisztviselők 
külön dotáczióját, noha vannak ilyenek is 
biztos tudomása szerint. A felszólalás ezen 
utolsó paszszusa némi izgalmat keltett Aidin- 
ger János polgármester sietett is megfelelni. 
Tévedésnek mondotta, hogy a túlkiadásokra 
nem volna a zárszámadásban a fölmentvény 
kérése. A személyi kiadás szerinte is nagy, 
de hiszi, hogy ha másutt nem is, az adósze
dés és pénzkezelésnél lehet majd megtaka- 
ritást eszközölni. Hogy volnának tisztvise
lők, a kik a házi pénztárból javadalmakat 
húznának, erről nincs tudomása. Mindössze 
csak azt tudja, hogy 3 alapítvány van a 
lyceumi-alap, a matessa-féle és a szegényház
alap. ezekből kapnak a kezelők 50—50 
frtot. Egyébként maga is rajta lesz, hogy a 
zárszámadás jövőben tisztább képet 
nyújtson.

Következett az uj laktanyák létesíté
sének ügye. A tanács rendkívül tapintatos 
és megnyerő hangon terjesztette elő javas
latát. Hivatkozott a törvényre, mely szerint 
„muszáj” kaszárnyákat építeni s emellett 
kimagyarázta, hogy milyen előnyös, milyen 
hasznos a kaszárnya-épités a városra nézve. 
Nagyszerű mathematikai jártassággal van 
kiszámítva, hogy hány perczentet hoz a 
kaszárnyába fektetett összeg. Logaritmusok 
segélyével még azt is kiszámították, hogy 
20 év múlva kifizeti a kaszárnya maga 
magát. Bámulatos ! Végül mégnagyobb ha
tás kedvéért azt mondotta a polgármester, 
hogy a — kaszárnyák fölös kamataiból 
fogják majd föntartani az uj szinházat. Ha 
zenekar lett volna kéznél, erre okvetlenül 
t u s t  kellett volna fujatni. így azonban 
csak mosolyogtak a  biz. tagok. Mintegy 
azt mondta a mosoly, csak már azt az uj 
színházat látnánk. Végre többek fölszólalása 
után kimondatott, hogy építenek kaszárnyá
kat. Leszavaztak 00 en „igen"-nel, az egyet
len egy Bubreg Antal „nem” mel. Nem 
volt érdektelen a  vita folyama alatt a pol
gármester aprehenziója. Littkc József azt 
mondja, hogy ime a kaszárnya-ügy milyen 
gyorsan fejlődik, bezzeg nem igy halad 
előre a vízvezeték és az uj színház ügye ; 
látszik, hogy a  mit a polgármester akar, 
az röptibe megy. Erre Aidinger János az 
öröm-apa az öröm-apa társra ráförmedt s a 
következőket mondotta: „Nem tudom 
Littke biz. tag ur mulatságból teszi-e, hogy 
fölszólal : a maga mulatságára, vagy a köz
gyűlés mulattatására mondja-e, hogy a mit 
én akarok, az röptibe megy. Ezt én vissza- 
utasOom, mert oly színben tüntet föl, mint
ha én a vízvezeték és színház ügyét húz
nám vonnám s a  kaszárnya ügyet röpitenéin.
Ez nem á ll: mert egyiksem én tőlem függ, 
hanem a bizottsági tagoktól.“ Régen láttuk 
ennyire fölháborodni Aidingert. Azonban a 
mily hamar fölindult, oly hamar le is csil
lapult.

A tanács javaslatot terjesztett be az uj

vaskezU lovagját. — Csakhogy odáig so
kat kell küzdenie, nem a piktornak, mert 
az málé-száju legény, hanem Arankának. 
Ama jelenet, melyben mérges papáját 
kapaczitálui igyekszik, hogy ha Mahomed 
nem megy a hegyhez, hát ennek kell moz
dulni, vagyis ha az az ostoba Zsoboki 
Endre nem mer nyilatkozni, hát ueki kell 
Auyegin-íéle szerelmi muzsika szóval val
lomásra bátorítani a gyávát — megragadó 
naivitással lett előadva.

Ihrig Ernő igen sikerültén játszotta a 
titokban epedő szerelmest, a kinek legjobb 
festménye az volt, a melyeu a mama he
lyett Arankát pingálta le. E nélkül aligha 
tudta volna meg Aranka, hogy piktor ur
nái háuyat ütött az óra.

A mézes hetek gyönyöreiben fuldokló, 
a főzés és kávépörkölés magasztos titkába 
behatolni akaró Barna László (Bogyó Béla) 
és gondtalan boldogságban élő és már is 
féltékeny neje Piroska (Driesz Nellike), — 
a háztartás magaslatán álló, hites társát 
Dagadó uramat (Cziglányi Ede) a házas
ság pórázán bölcsen vezérlő Biri asszony 
(Ihrig Sarolta) — perfect Blaustrumpf — 
szép játékukkal többször idéztek elő de
rültséget.

A zongora roartyrját, a tetőtől talpig 
becsületes invalidus katonát b. Vojuebur- 
got Kissfalndy Vidor szerencsésen alakí
totta, — szintúgy Stranczinger János a 
leskelődő, péuz-sovár, szemfüles Bozsó Már
kus miudenest.

Horvát Étiké mint Berta olyan her 
czig eziezus volt, akár Juc/.ika Borszem 
Juukóéknál. Kár hogy nagyobb szerepre 
ueui vállalkozott. No talán máskor.

katona kórháznál fölmerült újabb kiadások
ról. Kell 1205 frt kerítésre ós 5570 frt víz
vezetékre. Kérdezzük a „bölcs“ tanácsot 
ilyen formán meghozza-e a kórház az annak 
idején nagyszerűen kiszámított előnyös ka
matokat, ha még ezt a 6775 frtot is a befek
tetett összegekhez csapjuk ? Nem azért vet
jük ezt itt föl, mintha a katona-kórház léte- 
sitését helytelenitenők, a világért sem; ha 
már a város hatósága, nevezzük a gyerme
ket maga nevén, olyan gyámoltalan volt, 
hogy nem tudta kisebb áldozat árán a k. k. 
nyavalya-magazint a város kelősközepéből, 
a fő-utczából kiküszöbölni, hát bármily ál
dozatra is készek lettünk volna. De mond
juk ezt azért, hogy rendszerint az előirány
zott összeg meghozza a szerény kamatokat, 
de azután az ilyen „előre nem látható" ki
adások nagyon raegcsökkentik még azt a 
papiron kimutatott jövedelmet is. Végre is 
mit volt, mit tenni, jó szavazó kedvében 
volt a közgyűlés, megszavazta ezt is; de 
meg sem is tagadhatta volna, mert viz nél
kül a kincstárát nem veszi a kórházat. Csak 
azután majd a vizjog tulajdonosokkal meg 
ne gyűljék a hatóság baja. Horváth Géza biz. 
tag adott is kifejezést ebbeli aggodalmának 
s azt hisszük nem minden alap nélkül. A föl
használandó bálicsi viz,lehet, hogy tévedünk, 
de úgy tudjuk, hogy magán tulajdon. Ezt 
egyébként a város mindenttudó tanácsának, 
különösen a polgármesternek tudnia kell. 
Nagyon valószínű, hogy az illető vizjog- 
tulajdonos elmulasztotta a törvény által elő
irt időben bejelenteni tulajdonjogát, azért 
érezte magát oly biztosnak a polgármester 
a bálicsi viz használatában. Előttünk azon
ban nem áll elég világosan ez a vízjogi kér
dés; mi pedig csak tiszta munkát szere
tünk. Érdeklődéssel várjuk a történendőket.

A kir. főreáliskolának párhuzamos osz
tályok elhelyezése czéljából szükséges ki
bővítésre 3925 frt 29 kr. szavaztatott meg.

Következett a városi nyugdijszabály- i 
zat ügye. A miniszter a mint már annak 
idején megírtuk, nem akarja elfogadni, hogy 
a régebben szolgált tisztviselők 30, az újab
bak 36 évi szolgálat után mehessenek nyug
díjba, hanem az állami nyugdíj rendszer 
szerint 40 év után. A tanács javaslatot tett, 
hogy ebben megnyugodni nem lehet, hanem 
újra föl kell Írni s kérni kell a minisztert a 
fölterjesztett uj nyugdíj-szabály megerősí
tésére. Néhány felszólalás után elhatározta
tott, hogy egy újabb, jól megindokolt fölira
tot intéznek a minisztériumhoz, melyben 
többek közt az is mondatik. hogy ha valaki 
30 évi szolgálat után munkaképtelenné vált, 
úgy tekintendő, mintha 40 évet szolgált 
volna.

A mint a cselédhivatal 1888. évi szá
madását beterjesztették, dr. Jobszt László 
kérdést intézett a polgármesterhez, hogy 
miért nem szüntettetett be már a cseléd
hivatal, hiszen a múlt évben azt mondotta 
a polgármester, hogy az idén be fogja szün
tetni a czélnak meg nem felelő hivatalt ? 
Aidinger erre azt válaszolta szánalmat keltő 
hangon, hogy: engedjék a cselédhivatalt — 
természetes halállal kimúlni. Jobszt a vá
laszt tudomásul vette.

Somogyi Károly színigazgató javára 
segélyképen a minden évben szokásos 400 
frt most is megszavaztatott.

Néhány kisebb nevezetességű ügy el
intézése után a közgyűlés 'éget ért; a vá
ros-atyák boldog megelégedéssel távoztak, 
mint a k i — j ól  v é g e z t e  dol gát .

Levél a szerkesztőséghez. 
Válasz a színházlátogatónak.

Pécsett, 1889. májú* 86.
Kedvet teerkeiitü  barátom !

No éu ugyan megkaptam lapod utolsó 
számában. Azt mondják jól teszik, ha el 
verik azt, ki magát ütni engedi. Felliasz- 
nálom azért a te kedves hajlékodat, hogy 
annak a színházlátogatónak tehessek val
lomást, kinek nagyon jó szive lehet, mert 
oltalmába veszi a gyengébbet, vagyis azt, 
kiről úgy gondolja, hogy érdemetleuül 
megbántottam.

Végül nem hagyhatom említés uélkül 
Feliinger Albert súgót. A legnagyobb ál
dozatot tagadhatlanul ő hozta, mikor a 
szent czél érdekében hatalmas korpulen- 
cziáját három hosszú felvonáson át beerö- 
szakolta egy hektoliter Űrméretű súgó- 
ketreezbe. Legyen érte hálás Tbalia 
asszonyság.

A darab vasárnap ismételtetek, és az 
anyagi eredmény tekiutettel a nagy kia
dásra kedvezőuek mondható.

Végeztem. — Ha igaztalant Írtam 
tessék akár együttesen, akár külön külön 
kiadni a nekem szánt porezjót. Szívesen 
állom.

De bármi sors érjen is, egy kérést 
megkoczkáztatok a nagyon tisztelt mü 
kedvelő hölgyek és urakhoz. — Ne pi
henjenek sokáig babéraikon, hanem érvé 
nyesitsék szép tehetségeiket mentül több
ször, és mentül előbb. Sok nemes czél 
vár társadalmi támogatásra. Pécsvárad oly 
intelligens közönséggel bir, mely egyesült 
erővel nagy eredményeket mutathatna fel. 
Az ország minden megyéjében alakultak 
állandó műkedvelő-társulatok, miért ma
radna hátra Baranyamegye és Baranyában 
a pécsváradi járás ? Hiszen a Pécsett épi- 
teudö színház nem csak nem zárja ki a 
mükedvelést, sőt határozottan elősegíti, 
mert könnyen megszerezhetők a kellékek, 
így aztán Pécsvárad elősegítvén a jóté
kony czélokat, magának is kellemes szó
rakozást szerezne.

Dixi. Si non e verő, ben trovato.
Censor

.PÉCSI FIGYELŐ*

Nem szép ugyan, ha az ember szive | tonai notabilitások, a papság ‘észéről dr. 
titkát a piaczra viszi, de olykor még erre üulánszky Nándor megyés püspök, Walter
is szükség van. Hadd tudja meg tehát az Autal kanonok, a megye és a varos pót-
pír fia 7 hnirv An Hnnti Marit és Szí- ' trársátra nevébeegész világ, hogy én Honti Marit és Szi- 
lasy Irént egészen egyformán szeretem, 
becsülöm és tisztelem, nem lehetek tehát 
méltánytalan az egyik, som a másik irá
nyában, de nem lehetek elfogult sem, mert 
hol nem a szív, hanem a szem, fül és jó 
ízlés rugója annak, a mit a bíráló mond, 
ott előre megfontolt rossz szándék vagy 
akaratról szó nem lehet! Hála az égnek 
szivem mindkét énekesnőtől távol áll, — 
tehát, ha színházba megyek, és rósz helye 
mén végig ülöm a színdarabot, teljescu 
közömbös előttem akár Kissné, akár Szi 
lasy, akár Szilágyi Berta dolgozik a szín
padon; de ez nem közömbös a színi bírá
latot iró ember előtt, mert hiába tagaduám, 
jobb szeretem, ha Szilasy énekel mint 
Honti Mari, mert az előbbinek hangja 
vau, kitűnő iskolája van, és modora még 
az énekben is finom, válogatott! De hol 
van az a „nap", melyről a színházlátogató 
ir, és melyről azt mondottam volna, nin 
csenek foltjai. Ki láthat a szerkesztőségi 
iroda titkaiba ? Elárulom, mert kénytelen 
vagyok azt hinni, hogy S/.ilasy kisasszony 
tisztelői, kik közé én u e m tartozom, reárn 
támadtak, miért báutom bírálataimban ezt 
az énekesnőt, miért gáncsolom egyes sze
repeiben, és miért nem ismerem el feltét
lenül nagyságát, művész voltát! Ezt meg 
kellett említenem, hogy meggyőzzem a t. 
„védő" urat, hogy nem heverek Szilasy kis 
asszony lábai előtt, és nem hangzóm bele 
abba a divatos kultuszba. „Mily nagy, 
mily isteni vagy, dicsértessék a te ueved." 
Ha el talál hozzám taradui a t. színház
látogató, fel fogom neki lapozni azon bí
rálatokat, hol ogyeuesen ki volt mondva, 
hogy egyes szerepeiben rossz volt. — És 
Kissnéről annyi rosszat mondottam volna ? 
Ez egyszerűen nem i gaz !  Vannak sze 
repek, hol Kissnéről a leguagyobb elisuie 
réssel és hódolattal szólottám! Bebizonyi 
tani ezt ép oly köunyü, mint a mit fent 
elmondottam. Ott vau a Királyfogás, ott 
Suhancz, mindkét szerepben kitűnő Kissné, 
oly jó, hogy kedves játékáért még a haug 
fogyatékosságait, sőt még a mi uagyobb, 
színpadon türhetetleu; a h a m i s  é n e k e t  
is sziveseu megbocsájtjuk. Kifogásolni való 
azouban az a durva modor, melyet egyes 
szerepeiben kifejt; az a nyerseség, mely- 
lyel eltörli azon alakok zománczát, melyet 
a szerző a színpadra állított, kifogásolandó 

túlzott kaczkiasság, melylyel a kar
zat és földszint tapsviharait idézi elő, ki
fogásolandó mindaz, mit legkisebb jóaka
rattal, meghallgatva azt, uiit az elfogulat
lan kritika róla mond, követné, mert 
csak akkor élvezet kritikát Írni, ha meg
fogadja azt, kiuek szól. De nálunk meg 
vau az a vidékies feuhéjazás „Mi nekem 

Újság, mégis úgy teszek, a miut 
akarok."

De kissé el is térten) tárgyamtól, és 
föntebbekhez csak még hozzá akarom 

teuui, a mi Kissnének sok vau, abból 
kevés van Szilasy kisasszonynak, és ez az 
élet, az erő, az eleveuség. Ha ebből a 
két primadonnából egy donnát lehetue fa 
rágni, ez az egy többot érne, miut ma 
mind a kettő.

Tán itt legjobban csúsztatom be azt 
megjegyzésemet is, hogy a mi Kissiét 

illeti, az igazat bevallva, nem jó helyre 
intézte a védő azt a levelet, mert vauuak 
nőtársaim itt Pécsett, akik Kissuével sok

kal gorombábban és udvariallanahbul 
bántak el, mint a „Füufk. Zeiluug" ei je.

A mit a tapsról ir a színházlátogató 
ur, sajnálom, hogy fenn kell tartanom, a 
mit egy tárczámbau elmondottam. Elfaju
lása ez a szabad tctszésnyilvánulásuak, 
és visszaélés a közönség türelmével. Nem 
igaz-e, ha azt mondom, Wiltué hangjával 
halomra dönthetpé a uyári színház rozoga 
épületét, és tán alig akadna tapsoló, mig 
Kissuéuek oly sikeres fordulatai vauuak 
annyit sejtet ezekkel, hogy a karzat és 
gyors tüzü fiatalság tomboló tapsviharba 
tör ki. K>8suét énekéért még soha úgy ki 
uem tapsolták, miut egyszer, mikor úgy — 
de nem akarok — a színházlátogató sze- 
riut goromba lenni és inkább elhallgatok. 
Hogy a deákok nagy számmal járnak 
színházba, ezt kár volt eltagadni, mert 
épen ezáltal tűnt ki, hogy a színházláto
gató ur szenved hiányában az elfogulat
lanságnak.

Arra a szemrehányásra, hogy én nem 
lelkesülök a magyar zenéért, nem tudok 
semmit sem mondani- Nem tudom ismer-e 
a sziuházlátogató személyesen, tudja-c 
hol lakom, de tudakolja meg, és járjon 
olykor-olykor ablakom alatt. Lehet, hogy 
leér zongorám hangja az utczára, a mikor 
mást miut magyar zenét fog játszani hal 
jani, abban a perezbeu kész vagyok, sze
mélyesen keresem fel Kissué Honti Marit, 
lábai elé térdelni és büubánólag e szavak 
repesnek majd ajkaimról :

„Bocsásd meg büuümef, te istennő 
ki a színpad egén ragyogsz, félreismer
telek, becsméreltelek, bocsáss meg, de 
nem tudtam mit cselekszem."

Most már könuyebben érzem uiagaui, 
kedves kollega. Nyomasd le őzt úgy a 
miut van, eddig úgy is az én telkemet 
nyomta, tán meggyőztem a színházlátogató 
urat, hogy igazán csak úgy szeretem 
Honti Marit, mint Szilacv Irént, és Szilasy 
Irént, mint Honti Marit.

A „Fünfkirchner Zeitung4 »eia-ja.

Kü l ön f é l ék .
-  József föherczeg Pécsett. A leg

népszerűbb magyar főherpxeg hétfőn délu- 
tau érkezett meg a budapest pécsi voualou 
városuuk falai közé. A pályaudvaron ka-

gársága nevében: Kardos Kálmán főispán, 
Aidinger János polgármester, Majorossy 
Imre főjegyző, Forray Iván főszolgabíró, 
Benyovszky Manó és Vaniss Sándor al
jegyzők, Vasszary Gyula rendőr-kapitány 
és tűzoltó-főparancsnok fogadták. A köl
csönös szívélyes üdvözlések után a főher 
czeg a püspök jobbjáu annak fogatára ült 
s a püspöki palotába hajtatott, melynek 
ormára a nemzeti zászló volt fölhúzva. 
Este a vacsora alatt a katonazeuekar já t
szott a püspöki rezidenczia déli erkélyén. 
Kedden a föherczeg a sátortáborban össz
pontosított legénység fölött szemlét tartott, 
délben pedig a város küldöttségét togadta, 
mely a főherczegnek nemrég megült ezüst 
lakodalmára vitte el a város üdvözlő 
föliratát. A küldöttség üdvözletét Kardos 
Kálmán főispán tolmácsolta, mire József 
föherczeg igen szívélyes hangon felelt, ki
emelve, hogy őt Pécshez már sok kedves 
emlék tűzi, s hogy itt mindig kiváló sze 
retettel találkozott. Ezüstlakodalmára vo
natkozólag megjegyezte, hogy ő valóban 
nagyon boldog családi életet élt és él 
most is s azért kiváuja, hogy e szép, fej
lődő város minden egyes polgárának há 
zas élete oly boldog legyen, mint az övé. 
Az üdvözlés után nagy ebéd volt a püs
pöki étteremben, a hova a város és me
gye, a papság 8 a katonatisztikar notabi- 
litásai hivatalosak voltak. Szerdán 'délelőtt 
szintén hivatalos teendőit végezte, délben 
ismét ebédre gyűjtötte maga köré a város 
kiválóbb férfiúit. Délután megtekintette 
Zsoluay Vilmos majolika-gyárát, különösen 
a Mária Valéria számára készült tárgya
kat. Este a katonazeuekar játszott a püs
pöki rczidcncziánál fél nyolezig', azután 
pedig a „Pécsi Dalárda" énekelt, a terra 
ce-on, mit a sétatéren óriási közönség hall
gatott. 0  fensége csütörtökön délbeu hagyta 
ei városunkat.

—  Szász Károly, reform, püspök, tol
nai egyházmegyei kőrútjából, mely ez al
kalommal Pécsváradon ért véget, múlt 
szombaton d. u. Pécsre érkezett. Körútja 
— miként vidéki levelezőink értesítenek — 
valóságos diadaljárat volt. A községi elöl
járóság, a lakósok nagy számával, min
denütt elébe ment, üdvözlő beszéddel fo
gadta s éljeu-riadalommal kisérte a pap
iakba, esetleg az iskolába. A megye ré
széről is Uuuepélyes fogadtatásban része
sült, a Iclkészi kar is uagyhirü főpászto
rát miudenhol őszinte lelkesedéssel fo
gadta, ki a szívélyes üdvözletekre meg
hatottál! válaszolts erkölcsoktatólag szólott 
híveihez. Az iskolákban atyai bánásmóddal 
kérdezte a tanulókat s hol szükségét látta, 
a tanítókat szintén atyailag, de koinolyau 
figyelmeztette nemes hivatásuk Iclkiisinere 
tcs és pontos teljesítésére. Beszédét a 
vallás és hazaszeretet kutforrásából me
rítve, mindenütt hóditólag hatott a szi
vekre. — Pécsett Szász Gyula fivéréhez 
szállott, a kinél a 80 évet meghaladott 
édes anyjuk, özv. Szász Károly né tölti 
hátralevő napjait. Ott volt nője is, ki 
szombaton délutáu érkezett. — Szász Do
mokos erdélyi rőt. püspök is, olaszországi 
utjából erre térve, meglátogatta a jó édes 
anyát, azonban hivatalos tceudöi nem eu- 
gedték Károly fivérét bevárni. — Szász 
Károly az ut láradalmai és a sok beszéd 
által kimerülve lévén, Pécsett nem tartha 
tott egyházi beszédet, a mit pedig óhajtva 
vártak a hívek. Hétfőn — 27-éu — nőjé
vel és nővérével, özv. Horváth Miklósué- 
val visszautazott székhelyére, Budapestre.

— Arany lakodalom Városunk egyik 
köztisztelet- § közszeretetben álló törzs
polgára, dr. H ö l b l i n g  Miksa megyei 
tiszti főorvos kedden tartotta arany-lako
dalmát. A derék, jó „bácsi44 ötven éve él bol
dog házasságban, szeretett, kedves, jó nejé
vel : C z i re  r Mária urhölgygyel, Czirer 
József takarékpénztári igazgató) édes testvé
rével. A boldog, házaspáron az Isten áldása 
volt és van. Az Ég kegyéből megérték a szü
lői, az öreg-szülői s a déd-szülői örömöket 
is. Két gyermekük van: Hölbling Viktor és 
Kammerer Ferenczné. Hölbling Viktor ágán 
3 unokájuk: Angella, Terka és Miksa; a 
Kammerer ágon: Feri, a ki Nádossy Mariska 
urhölgyet vette nőül, — Miksa, még nőtlen ; 
Anna, a ki Tassy Elemérhez ment férjhez, 
de rövid boldogság után a Mindenható be
láthatatlan akarata az égbe szólította a ked
ves unokát, a jó anyát. Déd unokáik : Kain 
merer Feri és Nádossy Mariska közt kötött 
házasságból: Mariska ; — Tassy Elemér és 
Kammerer Mariska házasságából: Jenő és 
Lenke. Az arany-menyegző a „Miasszo
nyunk"-ról nevezett nő-zárda templomában 
tartatott meg n rokonság jelenlétében. Az 
ünnepélyes szertartást dr. Lechner János 
kanonok végezte, ki gyönyörű beszédet 
intézett az ősz párhoz. Délben dísz-ebéd 
volt a jubiláló házastársak lakásán, az igazi 
szeretet házi tűzhelyénél, melyen a nagy
számú rokonság mind együtt volt. Dr. Hölb
ling Miksa, ki most már az „arany vőle
gény"-ségen is átesett, jelenleg 78 éves. Hű 
hitvestársa éveinek számát a diszkreozió 
tiltja itt elárulni, elég az ahhoz, hogy nem 
tekintve a kort, a két jó házas-fél szív- és 
lélekben még mindig — i f jú-pár .  Tartsa 
is meg a jó Isten ebben a szi vbéli és lelki 
ifjúságban őket — sokáig. Ez a mi őszinte 
kívánságunk az ő arany-lakodalmuk alkal
mából.

— Ismét szép adomány. Az építendő 
uj színház alapja javára ismét szép adomány 
jutott. S z a u t e r Gusztáv ügyvéd a hét 
folyamán nála megjelent gyűjtőknek 300, 
azaz h á r o ms z á z f o i  intőt adott. Szolgáljon 
a lelkes adomány buzdításul!

Fölhívás. A „Pécsi alhlotikai club" 
f. ó. juuius hóhau megtartandó disztoruászás
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alkalmával athletikai versenyt rendez a 
pécsi fögimuáziumi és főreáliskolai tanuló 
ifjúság részére, amely versenynek pontjai 
az alábbi műsorban részletezve vauuak. 
Minden verscoyncmre tisztelet dijak vau
nak kitűzve, melyek a győztesekuek a 
verseny befejeztével a hely színén fognak 
ünnepélyesen átadatui. A pécsi áthletikai 
club igazgató választmánya fölhívja tehát 
a sport és nemes áthletika iránt hajlam
mal bíró tanulókat, hogy a versenyre mi 
nél számosabban jelentkezzenek. A jelent 
kezők tartozuak kUlön-külön megnevezni 
és részletezni azon verseny pontokat, me
lyekre pályáznak. Minden versenyző tar 
tozik magát sziues kar- vagy vállszalag 
által megkülönböztetni. Jelentkezések (ne 
vezések) Hemerich Károly toruatauárnal 
eszkőzlendők, kiuél a viselendő szalag 
sziue is bejelentendő. A versenyekre és 
versenyzőkre a Pécsi áthletikai club versouv- 
szabályai irányadók és kötelezők, melyek 
a tornatanárnál befekinthetők. Az ifjúság 
verseny-sorozata. I. Sikversenyek a) Meg 
uyitó verseny: a főgimnázium és főreál 
iskola V. és VI oszt. tanulói számára. 
Táv: 100 méter, 1-ső díj 2 db ezüst fo
rint 2 ik 1 dij ezüst forint, b.) Síkfutás 
föreál és főgimnázium VII. és VIII. oszt. 
tanulók számára Táv : 150 méter 1-sö 
dij 3 db ezüst forint. 2-ik dij 2 db ezüst 
forint, c.) Gátverseny: főgimnázium és fő- 
reáliskola V. VI. VII. és VIII. oszt. tauu 
lók számára. T áv: 100 méter 3 gáttal 
170 cm. magasságban, l-sö dij 3 db. ezüst 
foriut. 2-ik dij 2 db. ezüst forint. II. Távol- 
ugrás mindkét tauiutézet VII. és VIII oszt. 
tauulói számára minimális táv, melyeu 
alól dij nem adatik ki, 3 méter, l-ső dij 
3 ezüst forint. 2 ik dij 2 ezüst. III. Ma
gasugrás miudkét tauiutézet VII. és Vili. 
oszt. tanulói számára, miuiuiális uiagassag. 
melyeu alól dij uem adatik ki, 120 cm. 
dij 3 ezüst foriut. IV. Szcrtornázás. a.) 
kötélmászás : miudkét tanintézet I. IV. oszt. 
tauulói számára, dij 1 ezüst forint b.) 
Nyújtó: (magos) mindkét tanintézet V. 
V ili. oszt. tanulói számára, dij 2 ezüst 
forint. V. Vigaszverseny. (Síkfutás) azok 
számára, a kik a sik- vagy gátversenyek 
ben futottuk -- de első dijat uem uyer- 
tek. Táv: 100 méter dij az elsöuek 2 
ezüst forint. Jutalomdij : 1 db. cs. kir. 
arany azou versenyző részére, a ki leg
több verseuynembeu vett részt és magút 
leginkább kitüntette. Versenybíróság: el 
uök Liszkay Bálint a club aleluöke, titkár 
Dr. Egry Béla, bírák,: Zsolnay György. 
Németh József, Hemerich Károly, iuditó: 
Ott Béla, időmérő Benyovszky Manó.

— Jutalomjáíékok. Bodroghi Dónesné 
nek csütörtökre hirdetett jutalomjátéka. 
„ G á s p á r o n e "  elmaradt az ünnep miatt. 
Ézzel egyidejűleg tudatjuk, hogy az elma
radt jutalomjáték június hó 3-án, h é t  f  un, 
tartatik meg. Utána csütörtökön le»z 
B e c z kó i József jutalomjátőka. Színre 
kerül ez alkalommal a „T ó k o z 1 ó“ ked 
veit dráma. Mindkőt jutalmazandőt ajánljuk 
közönségünk szives figyelmébe.

— Előadás a zöld szölöojtásról. Dezső 
Miklós szőlészeti vándortanár fölsőbb meg
hagyás folytán június 11-én újból tart gyű 
korlati előadást a szigeti külvárooi nép
iskola kertjében levő kísérleti telepen a 
zöld szölőojtásból, melyre a szőlősgazdák 
és vinczellérek figyelmét fölhívjuk.

— A képviselöház szerdán befejezte 
a költségvetés tárgyalását s ebben az ülés
szakban már csak két jelentősebb tá rg 
gyal fog foglalkozni. Az egyik, az u. 11. 
apropriacionális törvényjavaslat, vagyis a 
felhatalmazás arra, hogy a kormány a 
költségvetés keretében a bevételeket és 
kiadásukat megtehesse. A tulajdonképem 
bizalmi kérdés e törvényjavaslattal vette
tik fel s azért itt egyetlen párt sem mulaszt
hatja el, hogy álláspontját a kormánynyal 
szemben körvoualo/.za. Ez a hétfői ülésen 
kerül szőnyegre. Miudjárt ezutáu a péuz 
ügyi közigazgatás reformjáról szóló tör
vényjavaslat következik s ennek a tárgya
lása kétségtelenül el fog tartaui négy-öt 
napig. Még néhány apróbb törvóuyjavas
lat elintézése marad ezutáu bátra, mire 
az Ulcs-szak berckesztetik, 8 nyomban meg
nyílik az uj ülés-szak, hogy a báz megala
kulhasson s megválaszthassa a delegáczió 
tagjait. Ekkor azután, junius közepe felé 
megkezdhetik a nyári vakácziót.

—  A Duna-gözhajozási tá rsu la t közgyii 
lése. A Duuagőzhajózási társaság május 25-én 
tartott közgyüléséu Wimpffeu gróf elnök föl
olvasta az igazgatósági jelentést és azutáu 
a magyar kormáuynyal való tárgyalásokról 
szólott. A többek közt ezeket mondta: 
„Nem adjuk föl a reményt, hogy őszinte 
törekvésünk a diffVrencziák kiegyenlítésére, 
valamint a magyar kormány belátása és 
jóakarata, a mely iránt teljes bizalommal 
viseltetünk, a fönforgó uehézgégek legyőzé
sére és miudkét félre nézve kielégítő megol
dásra fog vezetni. E nagyfontosságu ügy- 
gyei összefügg az elavult alapszabályok 
megváltoztatása, melyek gátolják a czél 
szerű igazgatást." Az üzleti jelentéshez 
Liudheiui szólott hozzá, azt kívánja, hogy 
a közgyűlés foglaljon állást a magyar kor
máuynyal folyó tárgyalásokat illetőleg i*> 
lehetőleg eleget téve a kormány kívánsá
gainak. Nem szabad feledni, hogy a tár
saság közlekedési területének túlnyomó 
része Magyarországon van, hogy a társa
ság báDyái Magyarországban feküsznek és 
hogy Magyarország államjogi helyzete a 
hatvanas évek óta megváltozott; a ma
gyar kormány kívánsága tehát jogosult. 
Liudheim a következő indítványt nyújtja 
be: az adminisztráczió fölkéretik, kezdjen 
haladéktalanul tárgyalást a kormánynyal, 
a viszonyok szabályozása és az anyag* 
támogatás iránt az osztrák kormány ré-
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széröl; valamint baladéktalauul bocsátkoz- j 
zék tárgyal-sba az osztrák kormány közre- i 
működésével a magyar kormánynyal és 
biztosítsa a társaság érdekeit Magyar- 
országon. Ezeu indítvány, valamint az igaz
gatóság iuditváuya a tiszta nyereség mi
kénti felosztása tárgyában nagy többség
gel elfogadtattak. Ezután a választások ej
tettek meg. Megválasztattak pedig oluökké 
Aickholzi Millert.

— A színtársulat balesete. Somogyi 
Károly színtársulatát, igazabban a súgóját 
baleset érte. Kétségkívül a színtársulatnak 
is balesete, ha kénytelen a súgóját váratlan, 
hirtelenül elveszíteni, azonban sokkal in
kább baleset a súgóra nézve, ha mint ka
tona-szökevény kerül váratlanul, hirtelenül 
a rendőrség kezére. Épj eu ma egyhete, 
szombaton este, a mint „Fatiniczá"-t clsugta 
H aj k a i József, a színtársulat „rossz" sú
gója, ott várta Pintér rendőr-őrmester, hogy 
letartóztassa. Valami „jó barátja" följelen
tette a színpad alvilágában lappangó ka
tona-szökevényt s kézre szolgáltatta. Más
nap már átadatott a helyi katona-parancs
nokságnak. Eddig ő súgta, eztán majd neki 
súgják, hogy — „ r ü n d n e k  m u s z á j  
lö n n i !"

—  Halálozás. Chachinovich Lajos, m. 
kir. pénzügyi fogalmazó a pécsi pénzügy- 
igazgatóságnál és m. kir. honvéd tartalé
kos hadnagy, hosszas szenvedés után, élte 
33-ik, boldog házasságának 6-ik évében 
e hó 25-éu elhuuyt. A megboldogult a kö
zépiskoláit s a jogi tanulmányait itt Pé
csett végezte s ez idő alat a közszerete
tét vívta ki maga iránt. Később megron
gált egészségi állapota ismét e városba 
vezérelte, ..a hol a halál megszabadította 
kínjaitól. Özvegye s kis leányárvája siratja 
halálát. Temetése hétiöu délutáu uagy 
részvét mellett ment végbe. — .Schumann 
József, a pécsi takarékpénztár hivatalnoka 
hosszas betegség után e hó 27-én élte 38-ik 
évében elhuuyt. Temetése közrészvét mel
lett kedden délutáu ment végbe.

—  A budapest-pécsi vasút á llam i ke
zelés a la tt. A magyar kormáuy és a bnda- 
pest-pécsi vasút-részyény társaság igazga
tósága között, a társaság vonalainak az 
állam által megváltása iránt létrejött szer
ződés jogerőre emelkedvén, a közmunká
én közlekedési miuiszter elhatározásához 
képest a nevezett vasúttársaság vonalai 
junius hó l-i vei közvetleu allami kezelésbe 
vétetnek, mihez képest a budapest-pécsi 
vasat üzletigazgatósága, mint ilyen a rnon 
dott uappal megszüuik s működését, mint 
m. kir. államvasuti közeg, a m. kir. állam- 
vasuttakuak „a budapest-pécsi vasút Uzle 
tének vitelére kirendelt osztálya" czim 
alatt fogja további iutézkedésig, ideigle
nesen Thaly Emil, a budapest-pécsi vasút 
uak a társulat részéröl nyugdíjazott üzlet
igazgatója vezetése alatt folytatni.

— Izgalmas jelenet a Dunán. Hideg 
lstvau mohácsi illetőségű hajókormáuyos 
a Mohácsnál horgouyozó hajójáról ladikon 
a mohácsi Dunapartou kötött ki, hogy 
élelmi szereket és bort vásároljon. A 
bevásárlásokat teljesítvén, egy akó bort 
és többféle élelmiszert a Plauk-téle ház
nál ladikjába berakott, beszállott ö is, 
ueje, két gyermeke (egyik még csecsemő), 
ipa, egy másik nő és két matróz ; mire 
aztán eleveztek a parttól. Közel lévén az 
Uglesits Gliso-féle hajómalom, vagy a 
gyenge evezés, vagy a helytelen iráuyitás 
folytán a ladik nagyon közel talált jönui 
a malomhoz, a víz sebje magával ragádta 
a ladikot és a malomhoz vágta. A jármű 
erre felborult s a beuue levők a vizbe 
estek, kikuek azonban — egye t kivéve

sikerült a hajómalom kerekének desz
káiba kapaszkodni. A malom gazdája a 
jeleuetet látván, rögtön megállitatta a mal
mot és embereinek segítségével szereucsé 
seu kimentette őket. Az egyik matrózt 
azoubau a ladik magával sodorta a viz 
alá, de kis idő múlva — valamivel alább 
— öt is kimentették ; de az élelmi szerek 
odavesztek.

— Hét hónapon á t a Dunában. Még
múlt évi október hó vége felé történt, 
hogy Szabó József uevü, báttaszéki illető
ségű közhuszár öngyilkossá.i szándékból 
Mohácsnál a Dunába ugrott. Holttestét ak
kor nem találták meg. Szerdán, május 
22 éu lógtak ki a Duuaból egy emberi 
bullát, melyen a ruházatról Szabó Józsefre 
ismert. Temetése, melyben a meghaltuak 
szülei és testvérei is megjelentek, május 
bó 23-án délután 4 órakor történt a városi 
kórházból.

— F illokszera. Ezen, szeleinket meg- 
semmitéssel fenyegető pusztító rovar 
mindinkább terjed a mohácsi járásban. 
Legújabban Somberek község Cselin nevű 
szőlőhegyén tapasztaltak jelenlétét. Hiva
talosan niucsen ugyan még konstatálva, 
de abhoz értő gazdák a szőlőtőkék gyö
kerein talált rovarokat, nagyitó üveggel 
megvizsgálván, azokbau kétséget kizárólag 
a fillokszerát ismerték tel- Ezen felfedezés 
bire nagy rémületet okozott Somberek 
község lakosságánál, mely kiválóan bor
termeléssel foglalkozik, jó siller- és vörös 
bort termeszt és évi jövedelmének nagyobb 
részét a bortermelésből uyeri.

— A hadügyi költség emelése. Mint 
osztrák katonai szaklapok Írják, a közös 
hadügyminiszter mégis csak nagyobb költ
ségvetéssel fog a delegáczió elé lépni, 
mint a minő az idei volt. Nem valami 
igen uagy, hanem azért jelentős összeget 
fog ugyanis kérni a vártüzérség reorga- 
nizácziójára, melynek úgy számbeli erejét 
uövelni, miut szervezeti beosztását módo
sítani akarja. — Ágyúnk hát csak lesz, de 
mikor találják fel hozzá az osztrák gene
rális urak a puskaport ?

— Ujonczok felülvizsgálása. Hogy az 
idén kivételesen később megtartott fősoré

zás alkalmával felülvizsgálatra utasított 
ujonczok az ujouczkivetés, vagy legalább 
a végleges számbavétel időpontjáig, vagyis 
junius 30 ig, illetőleg augusztus 31 ig felül 
vizsgálhatók legyenek, a honvédelmi mi
uiszter elrendelte, hogy az állandó vegyes 
felülvizsgáló-bizottságok junius, julius és 
augusztus hónapokban az idén több napon 
működjenek, mint az előbbi években, és 
pedig junius 6., 7. és 8, továbbá 21, és 
22. napjain, julius 5. és 6. napjain és 
augusztus 2. és 3. napjain. A székesfejér- 
vári állandó vegyes felülvizsgáló bizottság 
nemcsak juniusbau, hauem júliusban is, a 
fentebb említett napokon szintén működni 
fog. A többi hónapokra nézve az 1888-bau 
megállapított működési napok változatlanul 
maradnak. A felülvizsgálatra utasított véd- 
köteleseket, ba a kitűzött határidőre iga
zolás nélkül meg nem jeleuuek a felül
vizsgálaton, kényszer eszközök alkalmazása 
mellett fogják elővezctui, s ha elmara 
dásukat igazolui nem tudják, birsaggal 
vagy szolgálat meg hosszabbítással fogják 
büutetni. Újabb rendelet szerint a felül
vizsgálatra utasított ujonczok tartózkodási 
helyük változtatását is tartozuak bejeleu 
teni.

— Képviselők katonáskodása. Több 
szőr előfordult az az eset, hogy cgy-egy 
hadkötelezettségben álló képviselőt az or
szággyűlés tartama alatt behívtak katouai 
szolgálatra. Ennek a parlament kiváltságait 
sértő visszaélésnek a mcggátlására a hon
védelmi miuiszter törvényjavaslatot terjesz
tett be, mely a következőket tartalmazza : 
Az országgyűlésnek a véderő kötelékében 
levő azon tagjai, kik tényleges szolgálati 
kötelezettségüknek már megfeleltek, az 
országgyűlés együttlétében béke idejéu 
katonai szolgálatra be nem hívhatók, ki
véve, ba az illető katonai paraucsuokság 
beleegyezésével önként bevonulni akarván, 
az országgyűlés illető házainak engedélyét 
kicszközlik és attól e czélra megbatározott 
időre szabadságot kapuak. Mozgósítás vagy 
háború idején azonban az országgyűlés 
együttlétében is, azoubau érvényes belii- 
vási szabályok szerint hivatnak be. Ez 
intézkedések a küzüsügyek tárgyalására 
kiküldött országos bizottság együttléte 
idejére azou bizottság védkötoles tagjaira 
is alkalmazást nyernek.

— Villám által sújtott lovak. Tegnap
előtt, csütörtökön délután, Vaiszlón két lo
vat ütött agyon a villám. Értesülésünk 
s/.eriut kocsira ült a vaiszlói atyafi s a 
rétre hajtatott, hogy füvet kaszáljon. A 
rét széléu levetette a lovak istrángját s 
kaszáláshoz togott. Hirtelen szellő támadt, 
viharos felhők tornyosultak az égen, egyet 
czikázott a villám s nagyot dörrent és a 
két ló élettelenül rogyott össze. A gazda, 
a ki a közelben kaszált, semmit sem érzett 
a villámból, csak később érezte a -  kár 
fölötti bankódá8 fájdalmát.

— Pulszky Mohácson. Pulszky Ferencz 
Mohácson tartandó pünkösdi felolvasása 
érdekében a rendezező bizottság a mo
hácsi kereskedelmi egylet s a mohácsi vörös- 
kereszt egylet választmányainak az c 
czélra kiküldött tagjaiból következőkép 
alakult meg: Tiszteletbeli elnök Német 
Lipót, elnök Toldy Ignátz, jegyző Andrics 
Tivadar, pénztáros Schlezinger Ignácz, el
lenőr Blau Mór; bizottsági tagok : Auber 
István, Englmauu Frigyes, Fischhof Ignácz, 
Frenud Sándor, Grosz József, Grünbaum 
Ármin, dr. Hermán Manó, Hoífmaun Ignácz 
dr. Kantz Adolf, Kugler Nándor, Littauer 
Mór, Margitai Pétert, Merkner Gyula, id. 
Miskolczy , Sándor, Münster Miksa, Pala 
sov8zky Ödön, dr. Hűli Béla, dt. Hull 
János, Spitzer Antal, dr. Tauszik Emil, 
ifj. Witt József és Vodicska Ferencz. Az 
Uunepély programmja a következő: A 
bizottság pünkösd vasárnapján reggeli 8 
órakor a hajóállomásnál fogadja Pulszkyt, 
ki vele jövő nejével Német Lipót vendég
szerető házába száll; inneu */211 órakor 
a kereskedelmi egyletet és azutáu az 
iparos körben a tanouczmuuka-kiállitást 
tekinti meg. Délutánra a programúiba sem
mi siucs telvéve. A felolvasás esti 8 óra
kor tartatik a kasziuó nagytermében, mely 
után a szabadban táncz következik, mely 
alkalomra a kaszinó kertje szépeu kivilá- 
gittatik ; kellemetlen idő esetéu a táncz a 
a nagy teremben lesz.

— A Dunába ölte magát. Csütörtökön 
déli 7*12 órakor egy barna, középtermetű, 
30 -  35 évesnek látszó uriasan öltözött nö 
Mohácson a Dunapartou megjelenvén, az 
átszállást közvetítő dereglyébe szállt. A Duna 
közepére érvén a dereglye, az ismeretleu 
nö, ki a beszállás alkalmával magát pécsi 
lakosuak mondotta, levetette barna szövetű, 
érczgombokkal ellátott felső kabátját és 
szintén barna szövefü szoknyáját s aztán 
— a Dunába ugrott. Csolnak kéznél nem 
lévén, megmentésére kísérlet sem tétet 
betett s igy a Duna hullámaiban lelte 
sírját. Levetett szoknyájának zsebében 
2 frt 41 kr. kész péuz és egy fehér vörös 
vászonzsebkendö találtatott, mely utóbbiba 
T. M. betűk vannak hímezve. Ezen esetre 
vonatkozólag utóbb még arról értesültünk, 
hogy az öngyilkos nö az nap délelőtt a 
reggeli vonattal érkezett Pécsről; a déli 
vonattal (*/42 órakor) pedig érkezett Tar 
nevű pécsi gabona-kereskedő, ki időleges 
elmezavarodásában hazulról eltávozott ne
jét kereste. Minthogy azonban véletlenül 
oly egyénekhez fordult, kik az idegen nö 
öngyilkosságáról még mitsem tudtak, kellő 
felvilágosítást nem nyerhetett, miért is 
visszautazott Pécsre. A Dunába ugrott nö 
zsebkendőjének T. M. monogrammja — s 
a ruha leírásából valószínű, hogy ama nö 
Tar neje volt.

— Fischer Győző, a budapesti v á r ős
i i g  e t i t e s t e g y e u e s i t ö  és  viz-  
g y ó g y - i u t é z e t  (Hermiua ut 1525) és

a Fischer Péter és társa cs. és kir. udvari 
szállítók orvosi- és kötszer-gyárosok buda
pesti (hatvani utca 16.) czégéuek beltagja, 
Pécsre érkezik és juuius hó 13-tól 15 ig 
a N á d o r  szállóban vesz lakást, mely 
körülményre (elhívjuk úgy az orvos urak 
miut az érdeklődő nagy közönség figyel
mét. — A világhírű II e 88 i n g-féle, telje
sen a beteg testrészhez illő s í n e s  t ok-  
k é s z ü l é k e k  által a testegyeuesitö osz
tályban sikerrel gyógyítanak izületi gyula- 
dásokat, törést, ficzamodást (vcleszülc 
tettet is) a térd és láb sok féle elferdülé- 
sét, mindenféle hátgerinezgörbüiést. Gyér 
tnekek oly gyakori csipögyuladással a 
készülék használata mellett fájdalom uél 
kül járkálhatnak. A bátgerincz izgatottság 
és sorvadás (tabes-dorauális) ellen a Hes 
sing-félc fűző kitűnő. Valamennyi beteg 
az intézet gyönyörű nagy parkjában egész 
uap sétálgat, szórakozik, szoba levegőre 
ágyba egy sincs kárhoztatva. Erejük gyara
podik és ily módou könny ebben legyőzik 
a bajt. Nevezett idő alatt 2 - 6  óráig délu
tán szívesen szolgál felvilágosítással és 
bemutatja a készülékek gyakorlati haszná
latát. Szóbeli vagy írásbeli megkeresésre 
házhoz is elmegy. Miután ismét közvet* 
leu visszautazik, intézetébe felveeudö bete 
geket magával is vihet.

Közgazdaság.
A baranyai zöld szölöojtás.

(Folytatás.)

Az alany és nemes galy elő levéu 
készítve, most az összeillesztésro kell vi 
gyázuuuk, hogy a nemes galy jól beileszt- 
ve legyen és két oldalt a háncsöv a háu 
csövvel jöjjön össze.

Ezen munka végeztével legsürgősebb 
dolgunk legyen a kötözés. A 35 — 40 c.- 
méter hoszszúra vagdalt vastag pamut ka- 
bátuuk gomblyukjába legyen fűzve, bou- 
uan egy szálat gyorsau a jobb kézbe ve
szünk és azt 7* részénél — az alanyhasi- 
tás kétféle álló részének a nemes galyhoz 
illesztése után — fölül odaillesztjük, a rövi- 
debb vég lefigyeg, mig a hosszabb rész 
szel fölülről lefelé haladva csavarszerüleg 
végezzük. Fölül a pamutszál csavar rneue- 
tei ritkábbak lehetuek és mikor a kötés 
közepéig értünk, a bal kéz hüvelyk- és 
mutató ujjával folyton tartva az ojtási he
lyet, a jobb kézzel a uemes gályát kissé 
újra lenyomjuk jó szorossau, mivel kötés 
közben valamicskét kiemelkedik jól beil
lesztett helyéből; ezután a pamuttal a csa 
varszerü kötést tovább folytatjuk, de most 
már miudig sűrűbben sűrűbben kell a pa
mut csavarmeuteiuek lenni, hogy alól a 
vágáslapnál egy meueteiuek I nui, hogy 
alól a vágáslapnál egymást érjék azok, 
miáltal a külső lég behatásától óvjuk meg 
a vágáslapátot. Mikor egészen leérkeztünk 
a kötéssel, a letityegö véggel a hosszabb 
vég fünmaradt részét összekötjük, vagy 
pedig csak két újhegy között összepödör- 
jük. A mi a pamutcsavarást illeti, auuak 
szorosan kell lenni folytonosan, tehát a 
pamutszál jobb kezüukbcu miudig feszesen 
álljon.

14 - 18 nap múlva már — ha sike
res volt fáradságunk — a nemes ojtó ga- 
lyon megmaradt egy szemből, illetve az 
épeu hagyott honaljhajtusból ép és erő 
teljes hajtás nö ki.

A 14 — 18 napi pihenő alatt azon 
bau meg kelle látogatnunk a megsebbzett 
és erős kötelékekkel ellátott beteg tökét. 
Nem is tételezem föl, hogy oly lelketlen 
leune az ojtó mester vagy a tulajdonos, 
hogy reménységének góczpontját nézetle- 
uül hagyná. A megvagdalt és sok tekiu- 
tetben megkopasztott anyatöke igyekszik 
ez idő alatt veszteségeit pótolni. Készben 
a vendégül oda illesztett nemes gályát táp 
lálja, de ama tulajdon részeit se hagyja 
tétlenül, mivel az ojtás helye alatt levő 
szemek is ez idő alatt új hajtásokká nö
vik ki magukat és a gyökerek által gyor
sau felküldött nyers tápanyagot jobb 
részt maguk dolgozzák töl és küldik a dús 
gyökérzetuek vissza. Ez nem baj egy ide
ig, mivel a uedváramlat fölfelé irányul, 
tehát a nemes galyuak is jut elegendő, de 
arra már Ugyeluüuk kell, hogy a vad sa 
sarjuk túl ne hatalmasodjanak, azért a 
vad-sarjakat az alanyon mindannyiszor, 
valahányszor szükséges, visszacsipjük, de 
tőből el nem távolitjuk, hogy az alanyt 
vastagitsák, de a tökefej bői esetleg elütő 
rő hajtásokat eltávolítjuk alapból.

Ha látjuk, hogy a nemes galy jól haj
tott és a forradás megtörtént elég jól, ak
kor a kötést alól feloldjuk, de csak fele 
részéig és a hoszszabb végét a pamutnak 
oda akasztják a már fonnyadt csap és 
növekedő uemes rész közt. Ezeu pamut
szál később egészen leveendő és felhasz
náljuk azt a uemes galykaróhoz, vagy pe
dig a dróthoz való kötözéséhez, mivel 
ezen forradást egy kis szél is könnyen 
széttörheti. Meg kell még jegyeznem azt 
is, hogy a nemes hajtást teljesen épeu 
kell meghagyni egész nyáron át, hogy tel
jes erejével nőhessen és a forradás annál 
tökéletesebb lehessen a nagyfokú nedv- 
keringés által. Ha a nemes hajtást vissza 
csipnök, úgy a szemek kihajtását idézuők 
elő, mi által a nemes rész vastagodása 
állana he, ezt pedig éppen kerüluüuk kell, 
sőt julius hónapban, midöu a nemes haj
tás már alól fásulni indul, az ojtási sebhez 
legközelebb eső 2 levelet is el kell távolí
tani a nemes galyról, hogy lehetőleg a 
túlvastagodását akadályozzuk, mivel újab
ban a chlorozis betegséget (sárgulás) a 
túlvastagodásuak tulajdonítják, illetve a 
nedvkeringés a túlvastag európai vagy 
nemes részben igen dús, mig a fásai.h, 
tömörebb és igy szükebh edényt! ame

rikaiba, lefelé az assiminált tápanyag 
nem juthat oly könny eu. Mig lehetőleg 
egyenlő vastagságban a nedvkeriugési za
var nem állhat be, az alanyou levő vissza
csipkedett oldalhajtások pedig az alanyt 
is vastagitják. Az oldalhajtások, — ágak 
és még a levélzet is vastagitja a Kiszá
rat (törzset) ezt a gyümölcsojtványok ne 
vetésénél mindenki tapasztalja. A szőlő 
zöldojtásánál ősszel bujtás előtt az oldal
ágak az alaoyon eltávolíttatnak, de lehe
tőleg az ágalapból, csak az ojtássebb 
alatt marad egy vadhajtás épen, melyre 
még szükségünk van. Az ágalapou a rej
tett szemek gyökérszálakká nőnek. A 
zöld ojtás végzése után pár héttel, midőn 
az alanytöke beojtott hajtásai alól fásulni 
kezdenek, a hajtásokon a tökefej fölött 
a héjszalagvágást, esetleg csak az éivá
gást (héjhasitást) el ne mulasszuk és a 
tökefej fölött 15 - 25 c.-méter magasan 
a hajtásokat földdel takarjuk be, hogy 
gyökerezzenek meg.

Lássuk módosított formájában a zöld 
szőlöojtást.

(Vége. köv.)

A trieszti általános biztositó társaság.
(Assicurazioui Geuerali) részvényesei f. é. 
április bó 30 án tartották meg Triestbeu 
57-ik évi közgyűlésüket, melyen beterjesz
tettek a társaságnak 1888. évi mérlegei. 
A jelentésből értesülünk, hogy a lefolyt 
év a biztosítási iparra nézve általában 
kedvezőtlen vala s ez a közzétett mérleg
ben is kifejezést talál, a menuyibeu a jég- 
biztosítási ág 251. 786 frt 54 kreyi és a 
szállitmáuy biztosítási ág 15.186 frt 54 
krnyi vesztességgel záródnak. Ellenben a 
tllzbisztositási ág 241.341 fri 87 krnyi 
nyereményrész levonásával 139,322 frt 77 
kruyi nyereséget eredméuvezett, valamiut 
az A. és B. mérlegek tőkebefektetése is 
594,142 frt 86 krnyi tiszta jövedelmet szol 
gáltattak. Az árfolyam-ingadozás fedeze- 
téreszolgáló tartalék 440 804 frt 31 krral 
gyarapodott és 1888. deczember 31 én 
936,597 frt 86 kruyi összeget ért el, de 
ha a számítás a mai árfolyamok szerint 
történik, az 1.300.000 írtra emelkeduék. 
Az életbiztosítási díjtartalék. 1.852, 436 
frt 6 krral gyarapodott es tett 188. deczem- 
ber 31-én 24,588,06 frt 59 kit Az 1888-ik

évben 16.122,711 frt 63 kr. erejéig köttet
tek uj biztosítások, melyekkel az 188. 
deczember 31-én érvényben volt biztosítá
sok tőkeösszege 110.813, 920 frt 83 krra 
emelkedett. Az 1883-ban kifizetett károk 
összege 9.887,592 frt 55 kr, melyhez hoz
záadva az előbbi években teljesített kár
térítéseket, 217. 257,394 frt 75 krnyi tekin
télyes összeget nyerünk, melyet a társa 
ság alapításától 1888. deczember 31-ig 
fizetett ki károkért. Hazánkban az intézet 
127.667 káresetben 40.403,485 frt 98 krnyi 
kárpótlást nynjtott. — Miután az intézet 
összbiztositéki alapjai: 2.248,672 frt 57 
krral gyarapittattak és ezzel azok 38.369,849 
írt 10 krra emelkedtek, tiszta jövedelem
ként 699,019 frt 93 kr. mntattatott ki, 
miből egy részvényre 152 frt aranyban 
vagyis 255 frank jut osztalékul. Az ed 
digi igazgatóság s e szerint a magyar 
igazgaró-tanács tagjai: Hegedűs Sándor és 
Jókai Mór is három évre ismét egyhan
gúlag megválasztattak.

I T y i l t - t é r . )

Köszönet-nyilvánítás.
Boldogult Szátyné Kovátsits Luiza 

m. k. távírda- és pósta kezelőnőnek 
f. é. május 19-éu történt temetésén 
oly rendkívül nagy számmal részt 
vettekuek, különösen a Tekintetes 
pósta- és távírda - igazgatóságnak , 
szeretett kartársainak, a rokonok 
barátok és mindazoknak, kik meg
jelenésükkel a boldogult iránti vég 
tisztelet megadása által is a mélyen 
megszomorodott család bánatát euy 
hitcui igyekeztek, a tanúsított jóindu
latú részvétükért forró és hálás kö
szönetét nyilvánítja.

Pécs, 1889. május 25-én.

Özv. Kovátsits Károlyné
szül. Bubreg Erzsébet és családja.

IfcT.A.Q-“3 r F E B E 1 T C Z
laptulajdonoB.

K I S  J Ó Z S E F ,  V A K A D Y  F E R E N C Z
lapvezér. felelős szerkesztő.

h i b : L J - t . E K ,

Pályázati hirdetmény.
Melynél fogva alulirott igazgatóság által közhírré tétetik, hogy a 

„ P édti ta k a r é k p é n z tá r * '-nál Üresedésbe jött

1000 frt évi fizetéssel javadalmazott,
annak idején bekövetkezhető fokozatos előléptetéssel, valamint az ezen 
álláshani végleges megerősités folytán nyugdíjazási igény nyel egybekötött

egy próba év melletti betöltésére pályázat nyittatik.
A pályázni szándékozók ezzel fölhivatnak, hogy életkorukat, nyelv- 

ismeretöket, szakavatott képzettségüket, valamint hadmentességöket igazoló 
okmányokkal fölszerelt és sajátkezüleg írandó kérvényüket, folyó 1889. 
évi junius hó 27-ig bezárólag alulirott igazgatóságnál benyújtani szí
veskedjenek.

Megjegyeztetik, hogy a választás megejtetvén, az illető tiszti állását 
folyó 1889. évi augusztus hó 1-én elfoglalni köteleztetik, —
továbbá, hogy a megállapított tiszti fizetménynek kétszerese a hivatalba lé
pés alkalmával tiszti óvadékként (cautio) készpénzben vagy óvadékképes 
értékpapírokban leteendő, vagy jelzálogi bekebelezéssel biztosítandó lészen, 
és hogy a kimutatandó könyvvitelbeni elméleti és gyakorlati képességen 
fölül azon pályázók fognak kiváló figyelembe vétetni, kik már eddig is 
tényleges könyvvivői minőségben működtek.

Pécsett, 1889. évi május hó 29-én tartott igazgatósági ülésből.

A „Pécsi takarékpénztár*1 igazgatósága

F igyelm eztetésü l. I
- á .  M O H A I

« N E S
F O B B Á S

SÁ V A N Y U  VIZ
mindazon tisztelt fogyasztóinak, kik ezen ásványvizet akár borral, gyógy ezé- 

lókra, vagy tisztán mint asztali vizet előszeretettel használják,

v i s s z a é l é s e k  k i k e r ü l é s e  v é g e t t
magukat b esze rzése ik  alkalm ával azon névvel ,,m ohai“ , fé lrevezetn i ne 
engedjék , minden alkalommal aria ügyelni mélióziassuiiak, hogy a czinikéu 

„m ohai Á gnes-forrás“ legyen s azt rövidítve 
JL * —n  M forrás néven nevezve kiszolgáltatni

M H j  k ö v e t e l j é k .
A nagyérdemű közönségnek ásványvizünket szives jóindulatába ajánlva, 

maradtunk teljes tisztelettel

az ÁGNES-forrás kutkezelősége Mohán.

I



.PÉCSI FIGYELŐ'
22 ik Mám.

Június 1-én. „PEC8I FIGYELŐ*
< nwiwni - - - ■ — ' ;*»

y ^  ,|

; • «9W» Jó tanácsi ® .
aranyat ér! K szavak igazságát különösen 
betegségi esetekben lehet megismerni és ez 
okból jönnek Kichter kiadó intézetéhez a leg- 
szivélyesebb köszónőíratok „A Betegbarát “ 
czimű, rajzokkal ellátott kis könyv olküldéseért. 
Mint a szerencsesén meggyógyultak hozzányom
tatott értesítései bizonyítják, a benne foglalt 
tanácsok követése által még oly betegek is 
gyógyulást nyertek, a kik már minden reményt 
feladtak. E könyv, melyben húszéves tapasztalat 
eredményei vannak Afféré megérdemli & leg
komolyabb flgyelembevetelt minden beteg részé
ről, bármi bajban is s ven védjen. Ki e becses 
könyvet megszerezni óhajtja az Írja egyszerűen 
egy levelező lapra magyar nyelven „Egy beteg
barátot*4 és pontos cziinet s czímezze a levelező 
I;i|«ot líichter kiadó-intézetébe Lipcsében.

#  A megküldés ingyen történik.

BUiUKüK UbüMftüÜLí
nélkül szállítása

V  ■*

J t je i 
! eoB naqiuj s u q o .

NHiaOkN NOA N011IQ3riy?

A magyar háziasszonyok figyelmébe!
Kitűnő hazai gyártmány:

„S Z A L A D Y-K A V É“
Ezen hazai pótkávé a maga ne

mében páratlan, igen hasznos növé
nyekből s kitűnő alkatrészekből áll, 
fellilmul minden eddig lorgalomban 
levő árpa-, makk-, füge-, továbbá a 
külföldről millió és millió kiló számra 
behurczolt különféle uéven ismert pót
kávékat.

Számos szaktekintély bírálata 
szerint:

A „ S x a l á d y - k á v é ' * izére és za-  
matúra nézve sokkal kellemesebb, színre szép

tiszta és kevesebb czjikor kell hozzá, mint 
bármely más pótkávéhoz, tehát nem
csak kávépótló, hanem egyszersmind 
kávé javító is, mert jótékony alkatré
szeinél fogva a valódi kávé izgató és 
bevitö hatását alább szállítja, azt kel
lemesebbé teszi s igy a kávéélvezhetőbbé válik.

Két kauál szemes kávéhoz egy 
kanál „Szalády kávét" adva főzetik 
be, s igy a legizletesebb kávét nyer 
jük.

, H - u . n . g * d r i o , - l c á , T 7 - é ‘
É\ek előtt feltalált különleges

ség, mely tisztán használva nem csak 
pótolja a drága szemes kávét s igy 
nagy megtakarítás van elérve, hanem 
gyógyhatásánál fogva is oly házi szert 
képez, mely r élvezve táplál s táplálva 
gyógyító

Kendes eledelül használva fel
nőttek, mint öregek és gyermekeknél 
a gyomorból és belekből nyákot és 
mindcu emésztést akadályozó anyagot 
eltávotitja, n gyomért és vért tisztítja, a jó 
étvágyat elősegíti, táplál és erősít, sová
nyoknál a hízást mozdítja elő.

Mint házi szer, utasítás szerint 
használva segélyt nyújt: gyomor- és bél- 
hurut, gyomor-  és fejgörcs, gyomorégés, 
gyomorból eredő főfájás, vérszegénység, ét

vágyhiány és idmatlansag ellen; továbbá 
enyhülést eredményez aranyér, ideg- és 
szívbajokban.

gyerm ekek, aggok s általában kiknél 
az ázsiai szemes kávé használata tiltva  
van, a „(Hungária-kávé" számtalan or
vosi tekintélyek által mint legjobb ered-  
ményü tápszer van elismerve, a fentebb 
felsorolt bajokban pedig melegen ajánlva.

Ezt sok ezer há la ira t igazolja.
Befözctik tisztán, hozzá nem adva 

semmiféle más kávét vagy pótlékot, 
bögrében jobb, mint kávéfőző gép
ben ; egy csészéhez 1 evőkanállal, 
miként valaki gyengébb vagy erő
sebben kedveli, tiszta vízben 2 — 3 
perczig forralva.

Ezen gyártmányok eddig minden kiállításon disz- 
éremmel lettek kitüntetve.

Pécsett kapható minden előkelőbb füszerkereskedésben.

.v-ti*sf&r
^ Y  „ T e n ip e lM o r r á s .

A robitschi savauyuviz a legnépszerűbb és legkeresettebb ásványvíz és elismert 
gyógyszer fblülmulhatatlan hatásánál fogva emésztési bajoknál, étvágytalanságnál, 
gyomor- és bélkatbarusoknál, húgyhólyag és bngycsö katbarusnál, máj-, lép* és epe 
bólyag-bántaluiaknál, vérbajokuál, túlságos elbájasodás- és sápkórnál. A legkellemesebb 
üdítő ital és a váltó láz ellen a legjobb orvosság.

F  Ő  R  A  K  T  Á  R :
H £ . o ± £ m . J á n c s i i á l .

Budapesten, (A k a d e m ia -ü tc z a .)
K a p h a tó  m in d e n  fű s z e rk e re sk e d é sb e n .

Első Pécsi Temetkezési Intézet „Kegyelet"
Ó - p ó a t a  v t tc z a u  a z ó - i a

elvállalja a

tó m  é t k e z é s e k  r e n .d e z e s e t
» lu l.jd o n it k ípe.b  f r a n c i ,  m ini. .aeri.,1 épített d i.« «  *’
k ó d jaib an , itt helyben i » vidékre, o lc .i»  es legcebb k.v.lell.en.

Díszes ravatalozá
sok felállítását
minden osztályhoz.

A halottak azállitáeát minden 
irányban.

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

Hoffman Károly Edhoffer Ferencz
Hártl Ferencz Szigriszt János,

Kindl Ferencz. Lauber Rezső
Gindl Alajos rendező.

MaM agyar gőz
Előállítja, pontosan és olcsón szállítja az

Első m a g y a r  g a z d a s á g i  g é p g y á r
részvénytársulat ezelőtt

GROSSMANN és RAUSCHENBACH
G y á r; K Q Is í v á c ik u l  7. M m . p r e T  5 8 8 3 6 * ^ 5 *

Lóvonatú vasút állomás. jától lOpercznyi távolságra
K í L l ö n l e g - e s s é g  :

szab. szeges rendszerű gőzcséplőgépek
le g ú ja b b  s z e r k e z e tb e n ,  l e g p o n to s a b b  k iv i t e lb e n

3 7 a, 4  és (uj) 6  lóerejü mozgonyokhoz és mozgonyokkal
Szénfutésnél kell 3 0 0 - 2 5 0  
Szalmafütésnél kell 5 —7 
('séplési képesség 5 —7 0 0 0

:tOO -  5 5 0  ko. szén (fa aránylag) 14 óra a. 
5 —7  kéve szalma 100 kicsépelt kévénél 
7 -  ÍOOOO középnagysjígu kéve 14 óra alatt

i magoknak legtökéletesebb kicséplése, kiiűnö tisztítása és osztályozása mellen
Veröléczes gözcséplögépek vaskerettel

6, 8 s 10 lóerejü fa-, szén- és szalmafütósi mozgonyokhoz s mezgonyokk:

Első m a g y a r  g a z d a s á g i  g é p g y á r
v én y társu la t ezelőtt

ROSSMANNés RAUSCHENBACh
Kizárólag hazai gyártmányok. P

Képviselőnk Pécsett Matros János ur.

Hirdetések
11: előnyös áron vétetnek föl I

| |  a ■ kiadóhivata lban. | |
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K o n k o ly o z ó  (T rie u r) . C sö v es  te n g e ri d a rá ló .

C sép lő g é p

K é tv a s ú  e k e K ö rfü  r é s z

C R A E P E L  HÜCÓ
G ö z m o z g o n y .

S z e c sk a v á g ó .

Lóhere t o k lá s z o ló

G E P G Y A R O SMARSHALL SONS & C°*[> LBTD
V E Z É R Ü C Y N Ö K E

Y ., K Ü LSŐ  Y Á C Z 1 -U T  4 6 .  B U D A P E S T E N  v „  K Ü LSŐ  Y Á C Z 1 -U T  4 6 .
(EZELŐTT BROGLE JÓZSEF-FÉLE GYÁR).

Ajánl legkitűnőbb szerkezetű konko lyvá lasztóha t (Trieur) és gabona tisztító  ros
tá ka t,  úgyszintén legújabb rendszerű sorvetőgépeket, könnyű fajú kétvasú ekék-, 
csöves tengeri darálók-, kuhoricza  morzsolok-, szecskavágók-, répavágóhat, 
továbbá lóhere-tohlászoló készü léket, bármily gyártmányú cséplőgéphez, valamint 
őrlőm alm ok  és m alom berendezési gépeket, nevezetesen: gabona  tis z titó k -  
(E n reka ), ta rú r o k , m a lo m  tr ie u r iik , h en g e r  székek, lis z to sz tá lyo zó  h e n 

gerek , fe lh o rd o k , d a r a  tisztitó -

G eoola j.

Nyomatott Taizs József könyvnyomdájában.


