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A mostani farsang. .
A  farsan g v ig s iíg áb a  m ár évek  I 

óta b e levegvU lt a csa ládapák e leg ikus I 
panasza. A  tánczterm ek m ám oritó  le- 
vegő jében  m egn yitn ak  a fiata l szivek  
és a k ed ély  bánatot nem ismerd iide- 
séggel fürd ik  a  hegedűből varázsolt 
h angiiu llám okban. de ez  apák nem 
tudnak le lkesedn i a lá tván yon  és a 
fiatal párok k icsapongó kedve  g y a k 
ran bor it borút a gon d tó l redős hom 
lokokra.

H ajdan  a farsang tán czviga lm ai 
gy t ilh e lye i vo ltak  a  fiata lságnak , m ely  
m iután az é le t fárada lm ai közt a csa- i 
látlias ism erkedésre alka lom  nem ny ílt, | 
a  zene édes akkord ja i m ellett fényben  | 
úszó bálterem ben keresték am az érin t
kezési pontokat, m ely  ^k a b o ld o g  csa- i 
ládalapitás fö ltétele i. A bálterem ben, j 
a tiszta, a  k om oly  szerelem nek  á ldoz- j 
tak és nem akadt ifjú , ak i p illanatny i 
é lvek  k ielég ítésére  zsákm ányolta  v o l-  ( 
na k i az e g y iitt lé t a lkalm atosságait, j 
M ost azonban ez a laposan  m e g v á l
tozott.

Ma m ár csak le g fe ljeb b  a nők lé 
p ik  át azza l a k om o ly  szándékkal 
T erp s z ik o re  csarnokait, h o gy  o tt é le t
társat szem eljenek  k i m agu k n ak ; a 
férfiak  közü l azonban  fá jda lom  csak 
n agyon  k evés  van  abban a szerencsés 
b e lyzetben : h o gy  b ázt llz lie ly  alapításra 
gondolhasson .

P e d ig  a csa ládalap ítás a nem ze
tek  e g y ik  leg fon tosabb  lé tfö lté te le  és 
abban az országban, ahol k evés házas
ságok köttetnek, o tt nem csak a  tá r
sadalm i. hanem a közgazdasági á lla 
potok  is szenvednek.

A  mi sajátos v iszon ya in k  k özt a 
fiata lságnak  félénk  tartózkodása H y- 
men kötelékeitő l, va lóságos  átok. A  
m agyarság  m egizm osodása és a  nem 
ze ti szellem  fe jlesztése csak a  m agyar 
faj szám szerinti gya rapodásá tó l függ.

Sajnos, h ogy  az utolsó évek  fa r
san gja i te ljesen  k ive tk ő ztek  hajdan i 
je len tőségükbő l, m ely  nem  v o lt  egyéb , 
a b o ld og  csa ládalap ításra v á g y ó  k eb 
lek  kedves évadjáná l. Ma m ár e lv e s z 
tették  ezt a je lle g e t és a családapák 
rém ei kezdenek lenni, ak ik  a lig  g y ő 
z ik  pénzzel a  h á ló zó  fiata lságot.

És m ind a m e lle t t az t k e ll tapasz
ta l t o k ,  h ogy  leánya ik  pártában m arad

nak és fia ik  az a g g leg én ység  sivár 
é letére  vannak elkárhoztatva.

K özga zda sá g i v iszon ya in k  közt 
harm incz éves korukban csak am a b i
zon yos  jó  szü lők  fiai tudnak o lyan  á l
lásba ju tn i, m e ly  a b iztosság k elléke i
ve l d icsekedhetik  és m inden kürölm é- 
uyek  k özt k ie lé g ítő  m ódot n yú jt egy  
család fön ta rtására ; szegényebb  sorsú 
em berek  gyerm ek ei azonban vagy  
belevénü lnek  a  b iztos révp art k ere 
sésbe, v agy  ha e lég  le lk iism eretlenek  
e lőb b  kötn i házasságot, gyak ran  egész 
csa ládokat döntenek  nyom orba és e l
vetik  a társadalom bontó pauperism us 
m agva it.

M indadd ig  tehát, m ig  ezeken  a 
b a jokon  s eg ítve  nem lesz és m ig  az 
itju  sz ivek  an yag i gon dok tó l m eg nem 
akad á lyozva , a  szerelem  szárnyain  
nem  röpü lhetnek  a házasság biztos 
k ikö tő jébe , m indaddig  a farsang k ive t
k ő z v e  m arad eredeti je lleg é b ő l és bár , 
m ily  v ígan  is szó ljon  a zene és bár
m enny ire  e lbá jo lón  le jtenek  is a párok 
a zene m elodikus hangja ira, a táncz j 
e lbű vö lő  rithm usába egyarán t v eg y ü l 
a  k or szellem ének  mélabus szózata, 1 
m ely  közgazdaság i v iszonya ink  beteg- j 
sége  fö lö tt kesereg.

A  középiskolákról.
(B ) A  honatyák kedden a közcpisko- ; 

lak kérdését vitatták meg. Itt tudvalevő
leg maga a kultuszminiszter adta ki a 
jelszót, a mi körül a legélénkebb és tauul- 
sagosabb vita fejlődött.

„A  középiskolai oktatás egyszerűsí
tése!“ Ebben vau összegezve Csáky grót 
középiskolai piogrammja, a mit uiiudeu 
oldalról általános helyesléssel fogadnak 
azok, a kik nem a múlthoz, a megszokott- ‘ 
hoz való ragaszkodásban, tiauern a kor 
évtizedről évtizedre változó igéuyei helyes 
felismerésében a szem elölt tartusában 
keresik a nemzet kulturális teladalait.

S a kik a mai viszonyok igényeit | 
figyelemmel kísérvén, összehasoulitjak a 
középiskolai oktatás eredményével, lehe
tetlen be nem iátuiok, hogy a kettő kö
zött uiucs meg az a szoros kapocs, mely 
teljogosilana az iskolát az étet biztos es 
erős luudamtuluiuauak tekintenünk. Nem
zedékről nemzedékre észrevehetőbb jelle
gévé válik az iuteliigcucziauak a felüle
tesség, a komolyabb lelada'ok megkerü
lése vagy atsiklasa. Ebbeu pedig meglehe
tős részé vau a középiskoládnak az által, 
hogy nem számolnák az élet haladó ige
nyelvel.

Csáky Albin gró f tehát fején találta

a szeget, midőn a középiskolai oktatás | 
czélszerübbé tételét tűzte ki feladatául; | 
de hozzá kell teuuünk, hogy a bajoknak 
csak egy része az, a mit a középiskolák ' 
összevonása a a görögnyelv kiküszöbölése 
által akar megszüntetni.

Az általános művelődésnek minden
esetre hatalmas érdekei követelik, hogy 
az élet küzdelmeire készülő ifjúság ne 
különittessék idő előtt .szakirányokba, ha
nem egy ugyanazou forrásból merítse azt 
a szélieméről, a mely alapját képezheti 
bármely irányú magasabb képzésnek. Ab
ban az életre-haUdra szóló nagy verseny
ben pedig, a mit egyesek, osztályok és 
népek vívnak a létért, szintén nagy fou- 
tosságu, hogy a társadalmi és politikai 
élet vezetésere hivatott intelligeuczia ne 
vesztegesse a fegyverkezés ideiét sem er
kölcsi, sem gyakorlati értékkel nem biró 
haszontaluuságokra.

Ez a szempont igazolja a közoktatási 
miuiszter türekvé-ét az egységes középis
kolát s a görögnyelv Unitásáuak beszün
tetését illetőleg.

De ha a miniszter csupáu erre redu
kálná jelszava értelmezését, sajnálattal kel
lene konstatálnunk, hogy ü sem áll leiadata 
magaslatán; mert a „középiskolai oktatás 
egyszerü8itéseu sokkal tágabb körű mó
dosításokat tesz szükségessé. A középis
kolai oktatásnak egész anyagát, elrende
zését és tanítási módját alapos megrostálás 
alá kell vennie annak a miniszternek, a 

i ki üde, egészséges szellemű, tudomány
szomjas, a lölytouos haladásban táradha- 

! tatlan, minden tekintetben kötelességtudó 
I intelligeucziát akar megteremteni. A  gim

náziumok és reáliskolák összevonása s a 
görögnyelv mellőzése ehhez csak az első 
lépés, a miután ha a másodikat és har- 
madikat meg nem teszszük, alig lenditet 
tünk valamit a ueuizeti kultúra fejlődésén.

Már maga a föelv is, melyen közép
iskolai oktatásunk nyugszik, nemcsak lii- 
bás, de valóságos koloucz az egészséges 
fejlődés útjában. Általános műveltséget 

' adni az ifjúságnak, hogy aztáu a felsőbb 
iskolákban kizárólag a szuktaiiulmauyok- 

j nnk élliesseuek. Ez az a föelv, a mihez 
a középiskolák összes munkálkodásai irá- 
uyozvák.

Hogy szépen csengő, szépen hangzó 
: elv ez a —  tűinek, ki tagadhatuá ; de a 

komoly megfontolás itélöszéke előtt a 
széphangzás uem imponál.

Vessünk csak számot azzal, hogy nap
jainkban már az ismereteknek mily óriási 
halmaza tüzödik ahhoz a czélhoz, a mit 
az „álatláuos műveltséggel” jelzünk ? Te 

j gyük csak komo y megfigyelés tárgyává, 
! hogy a társadalom legkiválóbb alakjai is 
I hol, mikorra s uiiképeu jutottak el az „al- 
| taláuos műveltség' 1 színvonalára ? A miu 
j deunapi tapasztalatok megadaudják rá a 

feleletet.
Az iskolában nem, mert a szellemi

fejlődés zsenge korát élő 10— 18 éves 
gyermek-ifjú az ismereteknek ily óriási 
tömegét befogadni s megértetni még nem 
elég erős. A ki a középiskolák elé tűzött 
czélt az általános műveltséget illetőleg el
éri, azt a megállapodottabb kor öntevé
kenysége juttatja ide. Ez oly általános 
igazság, a mi alól kivétel nincs.

De mert a czél így van kitűzve, a 
középiskoláknak kötelességük kézzel-láb- 
bal igyekezni alfélé, alig vévén észre, 
hogy nem előre, de hátrafelé haladnak 
az „általános műveltség" fogalomkörébe 
e-ö ismeretanyag nagy halmazának egy 
oldalú eröszakolása által.

A  mi természetes utou lehetetlen s 
mégis akarják, annak okvetlenül bele kell 
esuie az egyoldalúságba. így  esett bele a 
a középiskola a tanultatas egyoldalúsá
gába, mely a még ki nem lejlett, meg 
nem izmosodott szellemtől csaknem egé
szen önálló működést, önmagától fejlődést 
kíván; mert a középiskola mai oktatási 
rendszere csakuem kizárólag arra apellál, 
hogy tegye össze a gyermek-ifjú éjjelét, 
nappalát s a betűk milliói segítségével a 
maga erejéből hordja tele szellemi kaptá
rát az ismeretek mézével.

Mi az eredmény ? A megfeszített egy
oldalú mánkéban kifárasztott, elcsigázott 
lélek átoknak tartja a tanulást, a szaba
dulás órájakéut üdvözli azt az időt, mi
dőn már „uem muszáj" tanulnia a száz 
közül kilenczveu az Önművelődés teljes 
télredobásával igyekszik a csümröt ki- 
kúrálni.

Ezért terjed a felületesség, ezért oly 
kevés az igazáu általános műveltségű ember.

Hogy a középiskolai oktatás igazi 
melegágya legyen az általános műveltség
nek, meg kell változtatni a czélt s a hozzá 
segítő módokat és eszközöket.

Ne az ismerethalmazok egyoldalú erö
szakolása, hauem az egyéui szellemem 
mindenoldalú természetes fejlesztése legyen 
a középiskola czélja. Ne akarja megadni 
az általauos műveltséget, a mire úgy sem 
képes, hauem készítse el hozzá az alapot 
az emberi tehetségek egészséges fejleszté
sével s miudenek felett az önművelődésre 
való törekvés kiolthatutlan vágyáuak ébren
tartásával.

Az ily alapra fektetett egységes kö
zépiskolát teremtse meg Csáky Albin gr. 
s a nemzet jövöjéhez a legerősebb alapot 
rakta le.

P e rc z e l M ik lós az e ltűnt ezüstről.
Egy bécsi zuglapban Kossuth ellen 

legutóbb megjelent gyanúsító közlemény 
alkalmából Perczel Miklós orsz. képviselő 
s 48— 49-iki ezredes a következő érdekes 
adatokat közli:

A  móri csatavesztés után katonailag 
lehetetlenné vált Pestnek megtartása, maga 
az országyűlés Debreczeube készült köl

tözni. Kossuth már január 2-án Pestről 
eltávozván, Csányval, Görgeyvel, Perczel 
Mórral és még néhány főtiszttel hadi taná
csot tartott, melyben Pestnek kiürítése 
elhatároztatott.

Egyúttal abban történt megállapodás, 
hogy Görgey 4-en reggel elvonul és az 
összes elövedi és elöörsi állásokat Perczel 
Mór foglalja el csapataival. Azonban 3-án 
este polgárok jelentették, hogy Görgey a 
megállapodás ellenére még azou este visz- 
szavonta a székesfehérvári útra figyelő 
előőrseit, anélkül, hogy erről Perczel Mórt 
értesítette voha.

Roppant nagy hidegben siettem az 
Ullöi-uti laktanyába, telriasztottam az ott 
elhelyezett csapatomat, hajnal télé értem 
Budafokra és a több óra óta fedetlenül 
maradt állomást katonailag megszállottam. 
5-éu reggel Perczel Mór is megkezdette a 
visszavonulást.

A  budapesti láuczhidon, mely akkor 
csak ideiglenesen készült padozattal volt 
ellátva, vezettük át csapatainkat. A  hídon 
atérve, Perczel Mórnak eszébe ötlö.t,hogy 
Csauyi talán még nem hagyta el szállását 
a Nádor-fogadóban; oda lovagolván, a 
kapustól értettük meg, hogy még ott vau, 
de már kocsija készea all az indulásra. 
Leszálltunk a lóról és felmentünk szobá
jába. Lázas sisttséggel csomagolt. A lig pár 
perezre ezután berohan Kottenbiller, jelenti, 
üogy az első magyar két forintos bankók 
érczalapja két millió fr t ; és a hazafias 
adakozásokból összegyűjtött nagy mennyi
ségű arany és ezüsttárgyak elszállítására 
semmi intézkedés nem történt. E l lehet 
gondolni valameunyUnknek kínos meglepe
tését. Csá.:yi erre Perczel Mórhoz fordulva, 
kérte vállalja magara e kincsnek elszállí
tását. De midőn Kottenbillert kérdezve, 
megtudta, hogy auuak elszállítására lega
lább is kétszáz kocsi szükségeltetik, méltó 
haragra lobbaut azou ball&tlau gondatlan 
ság felett, hogy Pestnek tartbatlansága 
mar 1-én ki lévén mondva, az elszállítás
ról nem gondoskodtak —  és miután az 
ellenség előőrsei és elöcsapatai már ekkor 
Buda oknál és Ó budáuál állottak. Saját 
seregéről kelletvén gondoskodnia, nem 
vallatta a kincs elszállítását magára. Lóra 
ültünk, kevés vártatra Csányi is követett. 
Windiscbgratz Pestet megszállotta és az 
ott hagyott kincset elfoglalta.

Kétségtelenül alig megfogható gon- 
datlauság és mulasztás következtében ju
tott a kerdeses kincs az osztrákok kezébe, 
úgy a mint éu azt élő tanú láttam és ta
pasztaltam.

Miudeu oly áilittás azonban, mely 
ezen kincs eltüuésével, vagy éppen ennek 
akar részben, akár egészoen eltulajdonítá
sával bárkinek, sőt még Kossuthnak sze
mélyét is kapcsolatba akarja hozni, hazug
ság és alávaló rágalom.

Ismeretesek nézeteim Kossuthnak po
litikai és magánegyenisége tekintetében.T Á R C Z A.

Letö rt v irág .
— Yégbúceú T . . . . Ilonkától. — 

Viruló rózsafán festő liimlió voltál 
S el kellett hervadnod, mielőtt kinyíltál! . . . 
Kikeletre zord tél, derű után ború - •
Bájos ./.ép hajadon fején gyász, koszorú . . 

Hej, nagyon szomorú!

Tündöklő szépsége a földi lényeknek !
Tán az ég a földtől irigyelt tégedet ? !
Igen ! Kevés még a csillag fenn az égen.
Azért volt szüksége rád a mennynek épen.

Hogy ragyogj ott szépen!

Csillag ragyogása, gyöngyharmat hullása . . 
Keserít bánatnak nein vigasztalása.
Csillag ragyogása nem hoz rád több tavaszt ; 
Gyöngyharmat náladnál szebb b’ubót nem fakaszt. 

Azt fájlaljok ! Csak azt! . .

Alázol . . álmod legyen örök, csendes álom ! 
Nyngodj’, hisz szenvedtél sokat a világon ! 
SzUleid. okonid s ez a gyülekezet:
Áldőlag nyújtja iin feléd a jobb kezet 
— Viruljon hantodon a bü emlékezet,

Csste Lajos.

V örö sm arty  uto lsó  éveiből.
1839-ben láttam először Vörösmarty!. 

Ez év nyarán miut fiatal, kezdő iró, szárny
próbálgatásul néhány apró d ilgozatot küld
tem be vidékről a< akkori legtekintélyesebb 
lapba, az „Athenat>iimu-ban, melynek ha
talmas szerkesztőségi triumvirátusát Bajza, 
Vörösmarty és Toldy Fereucz (akkor még 
Sebedet,) képeztek.

őszszel berándultam Pestre s első 
dolgom volt, hogy e nagynevű szerkesztő
séget, mely e közben már beküldött mű
veimet is közölte volt, meglátogassam.

Vörösmai tyt nem találván a szeikesztóscg j 
helyiségében, lakására, a kalap és zöldfa i 
nlczák sarkán levő Jaukovics házba mentem.

Lukasa az emeleten, egy hosszú ud
vari loiyosó végén volt. Ajtaján kis pala
tábla függött, mely távollctében közte és 
látogatói közt bizalmas közvetítőül szol
gált. Két kis szobából álló lakás volt, a 
melybe beléptem. Az elő zobául szolgált 
udvari helyiségben bű satellese, hajdani 
iskolatársa, a jó  Sallay fogadott, ki a 
délutáni órákbau rendesen nála szokott 
másolgatni.

A  pipafüsttöl homályos utczai szobá
ban Zalán futása a Cserbalom koszorús 
költőjét kezében hosszú szárú selmcczi 
pipával találtam íróasztala mellett. Aszta- 
iáu s a többi bútorokon,még a padozaton 
is könyvek, iratok hevertek szerte szét. 
Azzal az egyszerű szívességgel fogadott, 
melylyel ibben az időben hazaszerte min
den magyar ember viseltetett a fiatalság 
iránt s mely a nyíltságot, a közeledést 
végteleuül megkönnyítette. A bizalmas 
„öcsém” , „bátyám” megzzólitás rendesen 
már az első találkozáskor áthidalta a kor, 
rang és tekintély adta különbséget. Vörös
marty s átalábau a többi régi, nagynevű 
írók a legkevésbé sem zárkóztak el elölüuk, 
kezdő írók elöl, a tekiutóly rideg bástyái mö
gé, a fiatal adeptusra buzditólag hatott a kol- 
legaságuak az a bizonyos neme, mely 
elismerő, bátorító s útbaigazító szavakban 
és tettekben uem fukarkodott.

Rövid idözés után, határtalan tiszte 
letet s mondhatnám a legnagyobb kegye
lettel eltelve, távoztam. A kép, melyet a 
találkozás után róla szivembe emlékeze
tembe zártam, mily sokban eltért a gyer
mekes képzelődéssel előre alkotottól. Nem 
csoda! Hisz eddig csak a költőt láttam 
8 tauultam ismerni műveiben és most az 
egész embert láttam a maga egyszerűsé
gében, nyugodtságával s csöudes beszédé

vel, mely a tenger sima felszínét s mély
ségét juttatá eszembe.

Még egy érdekes estémről akarok 
megemlékezni, melyet vele töltöttem a 
rém uralom, az ostrom állapot iszonyú kor
szakában.

Vörösmarty lelkét már Debreczeuiben 
léte alatt hazafias aggodalmak szállták 
meg. Nem volt többé a régi ember. Már 
mutatkoztak rajta uémi jelei a buskomoly 
súgnak és apatbikus bangnlatnak, mely
nek később martalékául esett. A  vesztett 
és nyert csaták zaja közt „szózatjának 
reményei és balsejtelmei visszhangoztak 
lelkében. S midőn szabadságharczunk le
veretett, alig találkozhatott valakivel, ki 
azt ne mondotta volua neki: a jóslat tel
jesült, a nagyszerű balál bekövetkezett. 
Bár ingerülten tiltakozott az elleu, hogy 
ő nem ily balált értett, bogy ez még nem 
halál, mindig elkomolyodott ilyenkor. Ifosz- 
szas bujdosása közben egészsége is sokat 
szenvedett s az a néhány soros költemé
nye, melyet akkor irt, biveu kifejezi két
ségbeesett hangulatát. Hazafiui mély bá- 
uatát családi csapások is tetézték. A  csa
ládjáról vett első tudósítás egyik kis leá- 
nyáusk haláláról szólt. Nem csak lélekben 
lön beteg, de testben is. Vérkeringési za 
varokban szeuvedett, melyeket a hánya
tott és rendetlen élet idéztek elő.

Ekkor határozta el, hogy bujdosásá- 
nak, a „de pátriám lugimus” , keserves 
időszaknak, véget vet, bogy Pestre megy 
s jelentkezik a katouai törvényszéknél. 
Kevés idő múltán Haynautól, több képvi
selő társával együtt kegyelmet nyert s 
családjával együtt Baracskálian telepedett 
le, bol egész 1853. tavaszáig lakott

Ez időszakban többször ellátogatott 
a fővárosba s rendesen fölkereste Vahot 
Imrét, kinél a régibb s fiatal írói nemze- 

' dék s a vidékről beránduló vidéki közön- 
I ség is meg szokott fordulni. Ünnep volt 
| elöttűuk az ö megérkezésének uapja a

Vabot Imre mindig gondoskodott egy-egy 
barátságos összejövetelről ilyenkor, bogy 
a lélekben és testben megtört költő kissé 
szórakozzék s iölderűljön. Egy ily össze
jövetelünkről szólok most, mely Vörös
marty jelenlétén kívül azért is emlékeze
tes, bogy ez alkalommal ismertük meg a 
legszebb „bús magyar nóták”  nagy mes 
terét, Patikás Ferkót, kinek hegedűje 
a szomorúság legnehezebb napjaiban „sírva 
vigasztalt” bennünket.

1850-ben nehányan az irodalom mun
kásai közül már visszaszállinkóztuuk a 
fővárosba, azzal az eltökélt szándékkal, 
bogy ba a kardot már ki is csavarták 
vitéz bouvédeiuk kezéből, megmaradt még 
a mi fegyverünk, a gyönge toll, melylyel 
folytatui fogjuk a barezot. A rendőrség 
közt keserves küzdelem volt biz az, de 
unod a mellett is, hogy nem volt ered 
ménytelen, Prottmaun hatalmas redörfőnük 
uek az a kijelentése is bizonyítja, mely 
szerint: „Ha azt akarják —  úgymond - 
bogy egy mukkauás se legyen az egész 
országban, engedjék meg, hogy összeszed
hessem azt a fővárosban lézengő néhány 
irka-firkászt, elküldöm őket Péterváradra, 
becsukatom s azzal cseud és nyugalom 
lesz az egész országbau.

Mivel a rendőrség négy ártatlan ösz- 
szejöveteleinket is gyanakodó szemekkel 
kísérte, nem volt semmi rendes találko
zási központunk. Ha egy-egy kedélyes 
estét akartunk együtt eltölteni, követtük 
a vándorgy ülésező tudósok e példáját: 
összejövetelüuk helyéül mindig más-más 
helyiséget tüztűuk ki, hogy a szemfüles 
rendőrség figyelmét kijátszbassuk. Vabot 
Imre volt az atyamesterünk, ö rendezte 
az összejöveteleket, ö szemelte ki a leg- 
félreesöbb alkalmas helyiségeket a külvá
rosok zug-utezáikbau. udvari zenészünk 
Kecsmcti Józsi volt; ügyes, ambicziozus 
zenész, ki büszke volt arra, bogy ily mű- 
értő közöuség előtt játszhatott. Előre tu

dattuk vele, hogy mikor s hol jövünk össze, 
ü aztáu ueháuyad magával, köpenyeik alá 
rejtett hangszereikkel, egyeukint szállin- 
kózva, lopózott ki az „A n gya lib a , No- 
votuy Vinczébez a künyök-utezába vagy 
más ilyen, Bádeckerben föl nem található 
helyiségbe. Ez az „Angyal” -boz czimzett 
kurta korcsma —  hogy igazi nevén ne
vezzem —  ott volt valahol a Ferencz vá
rosban, az fU ii kaszárnya háta mögött; 
apró földszintes ház, csinos kis kerttel. A 
derék uémet csapiáros, saját kertre nyíló 
szobáját engedte át s biztosított, bogy ott 
ugyan se „policzáj” , Be „zsandár” nem 
fog háborgatni.

Egy ily estén az „An gya liban  szo
katlan szép számmal voltunk együtt Az 
asztalfőn, ünnepelt öregünk, a nemzeti 
nagy csapás alatt már csakuem egészen 
megöszült s összeroskadt Vörösmarty ült, 
—  mellette Keöck István, ki még a régi 
„Nemzeti kör” -böl igen kedves embere 
volt s Erdélyi János.

Jeleu voltak még: Kuthy Lajos, kire 
még nem szólt akkor Erdélyinek az a rig
musa, bogy :

„Kutby Lajos uémet akar lenni,
Nem akarják németnek bevenni” stb.

Fiedricb Imre, a mi kedves angolunk, 
ki népdalainkba annyira bele volt böszülve, 
bogy kiállhatatlan angol accentusa daczára 
magyar daléuekesnek készült; Bükéi Károly, 
a márcziusi napok egyik hőse, ki ekkor 
történetesen szabad lábon volt, különben 
a „Nájgebájd“ ban szokott ülni, hová már 
több ízben becsukták, meg kieresztették, 
miut azt a „mászrégelezés” majd minde- 
uik irótársuukkal szemben megcselekedte. 
Ekkor Éppen Dobra Lajoson volt a sor, 
ki odabent legsikerültebb vigjátékait irta. 
Ha megemlítem még a jelenv*lt Lévay 
Józsefet, Urházy Györgyöt, Székely Józse
fet, Balázs Sándort, Fekete Mihályt, Vabot 
Imrét s csekélységemet: akkor nem csu
pán az ott sgybegyült társaságot, de kevés
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El ia mondtam azokat több alkalommal; 
de mindig kiemeltem, hogy önzés sóba sem 
vezette tetteiben, hogy jellemét a piszkos 
érdekek bajhászásának legkisebb árnyéka 
sem érintette aaha. Milliókkal rendelkezett 
és aránylag mint koldus hagyta el hazá
ját. Koldus volt a menekvö had; pedig 
még az utolsó pillanatban is könyökig váj
hatott volna a milliókba, melyeket Duscbek 
Lippáról Vineára az ellenség torkába vitt. 
Ha van mire büszkén hivatkoznunk a 48-ra, 
bizonyosan nem utolsó az a tény, hogy a 
magyarok közül senki sem gazdálkodott 
az állam rovására. Voltak igen is egyes 
zsebelő csapatszervezök, volt német és len
gyel —  magyar egy sem. Csakis igy ért
hető, hogy csaknem kétévi harczunk arány
lag oly végbetlen csekély költséggel járt.

A  pécsi vendéglősök kérvénye.
Nagyságos Polgármester ür!

A pécsi vendéglősök és korcsmárosok 
f. é. január hó 7-én tartott értekezlete az 
A. alatt ide tisztelettel másolatban csatolt 
jegyzőkönyvében foglalt határozatában ki
mondotta, miként a falusi borvám meg
szüntetése és a magáufogyasztás utáni 
fogyasztási adómentesség tárgyában a vá
ros tekiutetes törvéuyhatósagához kérvényt 
intézend és ennek foganatba vételével tisz
telettel alulirtakat bízta meg.

Ezen megbízatásnak eleget teendők, 
kérvényünket következőkben terjesztjük 
e lő :

Még 1874. évben több társunk kér
vényt intézett a város lek. Tanácsához, 
többek között a korcsmárosok magán hasz
nálatára szánt bormeunyÍ8ég utáni fogyasz- 
tási adó- és accis-mentesség tárgyában is, 
mely kérvényre Pécs sz. k. város törvény 
hatósága 1874. évi május 2-áu tartott 
közgyűlésében az ide másolatban csatolt 
199/3747. számú határozatot hozta, mely 
szerint a kérvény ezen részének hely ada
tott és a fogyasztási adó kezelésével meg
bízott választmány utasittatott, hogy ez 
irányban eljárva, valamely helyes kulcs 
szerinti arányban a mentesítendő bormeny- 
nyiséget határozza meg.

Ezen határozat jogerőre emelkedvén, 
várva vártuk a fogyasztási adókezelö bi
zottság javaslata alapjan a tek. törvény
hatóságnak a mentesítendő mennyiségnek 
megállapítását tárgyszó határozatát, mégis 
azonban mindezideig hiába.

Bármily súlyosai) is uyornta és nyomja 
még ma is ezen teher vállainkat, bármily 
áldozatunkba is került ezen tehernek 16 
év ótai jogtalau viselése; nem keressük 
ma azt, kit terhel ezen ügyben a mulasz
tás, ha egyataiau ilyen leuforog, de ügy 
hisszük, a fent hivatkozott közgyűlési ha
tározatra támaszkodva, jogga l kérhetjük 
Nagyságodat, miként a magan hasznala- 
tuukra szolgáló bormenuyiseg megallapi- 
tasára vonatkozó jeeutéstetelre elutasitvau 
közegeit sajat véleménye kapcsán Pécs 
sz. k. város törvéuyhatósági közgyűlésnek 
előterjesztést teuni, ez pedig a . általunk 
képviselt veudéglösök és korcsmarosokat 
a magán használatukra szánt bor mennyi
ségének megállapításával többi polgártár
saival egyenlő jogokban részeltetni ke
gyes leend.

A  falusi borvám eltörlésére vonatkozó 
kérelmünket illetőleg meg lógja engedui 
Nagyságod, hogy röviden közöljük azon 
iudokokat, melyeket az általunk képviselt 
értekezlet szem előtt tartott, midöu ezen 
kérvéuy előterjesztése iránt határozatát 
meghozta.

Köztudomású az, mikéut a falusi bor
vám azért szedetik, hogy egyrészt a vá
ros egy ötét megillető régi jogot érvénye 
sitsen és ezen jogból eredő jövedelmeket 
megszerezze, másrészt pedig a péesi bor

értékesítését könnyítse és ezáltal a pécsi 
szőlőtulajdonosok érdekeinek szolgáljon. —  
Tagadhatatlan az, hogy ezen intézkedése 
a város tek. törvényhatósági közgyűlésé
nek teljes mérvben jogos, méltányos és a 
közérdeknek megfolelö volt, és ily termé
szetűnek jelezhető ez mindazon ideig, mig 
Pécs szab. kir. város azon jellegéből, 
melylyel ezen határozat meghozatala ide
jén bírt, ki nem vetkőzött; mindaddig, 
mig a szükebb körű kereskedelem és ipar 
batarán túl ki nem terjeszkedett, mig a 
város polgárai vagyonosodban fő és lét
kérdését bortermése és eunek értékesítése 
képezte; azon idöpouttól kezdve azonban, 
midőn ezeu jellegét letette, midőn kultur 
hivatása tudatára ébredt, midőn kereske
delmi gyúponttá és kulturhivatása betöl
tésére irányított cselekvésében a provio- 
cziáiis városok —  bátran mondhatjuk — 
mintaképévé fejlődött, midöu polgárai jó
léte ma már nem kizárólag bortermésének 
mikénti értékesítésétől függ: ez intézke
désnek sem jogosságot, sem méltányossá 
got nem lehet — nem szabad tulajdoni 
tani, de talán még a törvényességnek 
jellege is kétségbe vonható.

Ez utóbbival szemben elfoglalt állás
pontunkat igazoljuk első sorban, mert az 
ebben elfoglalt álláspont lesz tán hivatva 
a jogosság és méltányosságra vonatkozó
lag is némileg tájékoztató felvilágosítást 
uyujtani.

Megengedjük, hogy tévedünk, de mi 
úgy vagyunk értesülve, hogy Pécs sz. kir 
városa Mária Teréziától kapta azon pri
vilégiumot a területére behozott bor után 
vámot szedhetni, az is úgy hisszük két
ségtelen, hogy minden privilégium csakis 
az erről szóló adomáuylevél tartalma sze
rint volt gyakorolható; ezeu adománylevél 

lig úgy szól, hogy minden a területére 
íozott akó bor után 100 dénár vagyis 

egy rénusi foriut vám szedéséze jogosult 
a város; — tehát tekintet nélkül arra, 
vájjon ezeu behozott bor a város terüle
ten elfogyasztatik-e, avagy inuen ismét 
továbbittatik, azaz maga a behozatal ténye 
képezte a vám szedésének jogi alapját, 
minek pedig logikai folyománya, hogy 
ezen jog érvényesítésében a város egyik 
és másik polgára között különbséget teuui 
nem szabad és nem lehet, a nélkül hogy 
magát a jogot eredeti jellegétől meg ne 
fosztjuk ; ellenkezik ez az általános jog
fogalmakkal, mert ennek megengedbetö- 
sége az egyik polgárnak a másik felett 
magánjogi előnyt ad, pedig tudvalevő do
log, hogy egyenlő közjogi iutézmény uralma 
alatt élő polgárok ezen közjogból eredő- 
lég csak egyforma magánjogi jogokat szár
maztathatnak s miután tudvalevő dolog az 
is, hogy ilynemű közjogi intézmény meg
változtatására soha az adományos, hanem 
csakis az adományozó lehet h ivatva: a 
város közönségének azou intézkedését, 
hogy a falusi borvám alól a pécsi bor
kereskedőket telmentette és ezen borvám 
szedését csakis a helyben elfogyasztott 
borra uézve tartotta feuu törvényesnek, el 
uem ismerhetjük, mert ezen ténye által a 
kiváltságot eredeti jellegéből kivetkőztette, 
mert borvám helyett eleibe hivott egy 
falusi bor-consum adót, mely jogi alapjat 
nem a behozatal, hanem a bor fogyasz 
tásának lényében leli ; hogy erre valami
kor Pécs sz. kir. városa privilégiumot 
nyert volua, avagy erre öt ujabbi törvéuy 
feljogosította volua, alig hisszük, hogy 
valaki állitaui is merészelje.

Es mégis mindezek daczára azon 
meggyőződésünknek adunk kifejezést, mi
ként Pécs sz. k. varos törveuyhatósága 
akkor, midőn a borkereskedést ezen vám 
alól felszabaditá, helyesen járt el és tauu- 
sagot tett arról, hogy felismerte a hely
zetet, felismerte sajat helyzetéi s ennek

bián az akkori összes fővárosi írói kört 
bemutattam.

Szép zeneszó s kedélyes társalgás mel
lett jóvsd éjfél utáuig tartott a mulatság, 
melyben csöudeseu iddogálva mint hall 
gatag szemlélő vett részt csak olykor váltva 
egy-két szót a mellette ülőkkel. Elhanya
golt öltözetén, egész külsején s magatar
tásán maglátszott, hogy kedélye egészen 
föl van dúlva, mint a haza földje, mint az 
alkotmány, mint a nemzetiség: „rom volt 
mint Magyarország1*, jegyzi meg, ez időre 
vonatkozólag az ö szellemes életiréja.

Senki sem érezte mélyebben hazája 
szerencsétlenséget, szenvedését s a mellett 
sok csapás sulyosodott reá, szellemi de 
anyagi, testi és lelki, de a legnagyobb az 
volt, hogy elhagyta lelkének ereje. Melau- 
cboliába és apathiába sülyedt.

Ez estén is csak akkor kezdett kibon
takozni apathikus hangulatából, midőn Pati- 
karius Ferkó, e zseniális czigány, egy másod 
hegedűs s egy bőgős kíséretében antik 
hallgató magyar nótával mutatta be elra
gadó zenéjét. Mindeuki abbahagyta a 
beszélgetést s az ünnepies csöndben csak 
e szokatlan dallamü s szivet-lelket megra
gadó gyönyörű zenét hallgatta, melyet a 
mind inkább neki melegedő zenész, a lég 
melyebb bensöséggel, ritka erővel s szaba
tossággal varázsolt elő hegedűjéből. Min
dannyian megvoltunk lepetve, elragadtatva. 
Az átalános meghatottság azonban csak az 
utolsó akkordok elhangzásával tört ki zajos 
tetszésnyilatkozatokban. Körülfogtuk a játé
ka után ismét szerényen viszavonuló zenészt 
• Erdélyi megölelte s az elismerés legme
legebb szavaival köszöntötte föl a „magyar 
népzene hősét “ Vörösmarty egészen el 
volt érzékenyülve szemében e meghatott
ság könnyei ragyogtak, majd ősz fejét 
karjára fektetve, csöndesen zokogott.

Ez után kevés vártatra történt az a 
kis intermezzo, melyet szegény Balázs Sán

dor mulató körben többször oly szívesen 
el elmesélgetett s a melyre, mivel annak 
hőse ö maga, az akkor még csak kezdő 
iró lett, mindvégig büszke volt.

A zaj csillapultával az elérzékenyült 
Vörösmarty is fölemelte lehajtott fejét s 
körüljártatva tekiutetét, majd az asztal 
végén ülő Balázs Sándoron pihenteié meg. 
Sándor észrevette, hogy az öreg oly figyel
mesen nézi nemcsak, de közben felé inte
get is a kezével.

Rögtön felpattant helyéröl s hozzá 
sietett. Az öreg megfogta kezét s a magas 
termetű Sándor fejét magához vonva le, 
halkan kérdezé :

—  Hogy blnak, kedves öcsém ? 
alázs Sándornak szolgálatára, 
gy ! nó, jó ! hát szoktál-e bort

inni ?
—  Igen is, kérem, válaszolt Sándor, 

kissé meghökülve a furcsa kérdésre.
—  No, mert úgy látom, te itt a l«*er- 

fiatalabb vagy, jól van, de hát ne igyál 
már többet.

— Igen is, kérem.
— Aztán tudod-e hol van a „vadász- 

kürtu ?
— Igenis, tudom!
—  Hát most eredj a helyedre 8 vigyázz 

rám, hogy mikor intek újra, akkor fölkelsz, 
veszed a kalapod s engem haza fogsz 
vezetni!

Sándor e bizalmas felhívásra, a le g 
boldogabb ember nyájas mosolyával, magát 
meghajtva távozott az asztalvégre.

Nem sokáig kelle várakoznia, a bi
zalmas intés csakhamar megtörtént s a 
nagy költő a fiatal neophita karján távo
zott el.

Szegény Sándor, legnagyobb irodalmi 
sikereire sem volt oly büszke soha, miut 
a mentorságára.

Berecz Károly.

ismeretében azon tudatra ébredt, hogy 
nem elég ma már holmi elavult privilé
giumok gyakorlása által szerzett jövedel
mekkel polgárai közterheit apasztani, ha 
nem hogy elő és fökötelme a közművelő
dési intézetek létesítése mellett a keres
kedelem és ipar fejlesztését előmozdító 
rendelkezéseivel odahatni, hogy mindazon 
factorokat megszerezze, melyek hivatvák 
polgárainak ezek iránti igényeinek kielé
gítésére ép úgy, mint anyagi jólétüknek 
gyarapítására.

De legalázatosabb nézetünk szerint 
nem uierité ki a törvényhatóság tevékeny 
ségét az, ha mindezen intézményeket meg 
szerezte, mert ezeknek birtoka uj kötel
meket ró reá és ujabbi fokozottabb tevé
kenységét igényli azou oknál fogva, mert 
kötelme a megszerzetteknek megtartására 
úgy, mint ezeknek a város fejlődésének 
megfelelő fejlesztésére irányoznia tevé
kenységét, mert csak ez iránybaui tevé
kenység által fognak ez intézmények a 
varos igényeihez assimilálódni és assirni- 
iálódva foghatják polgárai belőlük azon 
haszuot huznaini, melynek indokából életre 
hivattak.

És ezeu ténykedésében, úgy hisszük, 
elodázhatlan kötelme a törvenybaióságuak 
oda hatni, hogy azon elemek, melyek az 
egyes intézmények létesítése, megszerzése 
által városuukbau letelepedni kénytelenek, 
városunkban otthout talaljauak, és magu
kat a város polgárainak tekintsék és ezeu 
minőségükből folyólag töltsék be hivatá
sukat, mit azoubsu csak ügy vélünk elér
hetőnek, ha első sorban éleifeutarlásukat 
megköunyitjük, ha a város polgárai cs 
közte az egyes és első életszükségleti 
czikkek beszerzésének módja iránti kü
lönbséget megszüntetjük, ha tetszésére bíz
zuk, szükségletét bárhonnan is beszerez 
betűi anélkül, hogy a beszerezés módja 
miatt külön torheltessék, —  ezt azouban 
mindaddig, mig a többiek mellett a falusi 
borvám feunáll, elérhetőnek uem tartjuk, 
mert ezáltal kényszerítjük az elemeket, 
mikéut az általa beszerzett jobb minőségű 
és olcsóbb áruért több adót fizessen, miut 
u Pécsett beszerzett roszszabb minőségű 
és drágább áruért, azaz megadóztatjuk 
őket a városi polgár javára, elöuyére, 
hogy pedig az jogos és méltányos eljárás 
volua, kötre hiszszük és uem hihetjük még 
akkor sem, ha tekiutetbe veszszük is azt, 
hogy Pécs szab. kir. város területéu levő 
2219 hold 700 □ ö l  szőlőt 2506 tulajdo
nos bírja, tehat 2506 családuak érdeke 
kívánja, hogy ezen falusi borvám lentar- 
tassék az indokon, hogy termését jobban 
értékesíteni tudja, mert ha kell is 2506 
osaladuak érdekében valamit teuni, miu- 
deu bizonyuyal azt csak Úgy szabad teuni, 
hogy az a varos kebeléu élő másik 5000 
családuak terhére ne csen, pedig ezeu 
varnu .k feutaitása senkit mást uem sújt, 
miut éppeu ezeu 5000 csaladot, mely uem 
büszkclaedhctik avval, hogy szőlős gazda 
s mely eunek folytan kenyszeritve vau 
szükségletét vagy dragáu a pécsi terme
lőtől beszerezni és s»ját károsodásával 
euek jogtalauul hasznot adui, vagy keuy- 
teleu a taluu olcsóu beszerzett áru utau 
oly m»gas adót fizetni, hogy lehetetleuue 
válik az áru beszerzése és ha mégis be 
szerzi, mit eredméuyez az ? azt, hogy a 
pécsi szőlős gazda kettős clüuybeu része
sült többi polgártársai rovásara; első sor
ban azaltal, hogy terményei jobban érté
kesítheti, másod sorban, hogy a polgár
társat által űzetett borvám jövedelmei 
közterheit csökkentik. —  De ezeu vám 
megszüutelese azért is kivauatos, mert a 
tiloséra pusztítás folyiáu manoluap Pécs 
városa amúgy is keuyszeritve lesz bor 
szükségletét mashonuau beszerezni.

Ily  vedvamos rendszert követhet egy 
tisztáu agrár természettel bíró varos, mely
nek egyedüli léte terményeinek értékesí
tésének mikéntjétől függ, de egy város, 
mint a mi Pécs városunk, mely miudeu 
ténykedésében kulturhivatasát hangoztatja, 
mely —  és nem jogtalanul ■— miudeukor 
kereskedelmével és iparával dcsekszik, 
ily reudszert követuie uem szabad és uem 
lehet anélkül, hogy egyrészt hivatottságát 
meg ne hazudtolja, másrészt, hogy a ke
reskedelem és ipar facloraibau azou meg
győződést ne érlelje meg, mikéut sem a 
kereskedést, sem az ipart magáénak uem 
tekinti, bauem csak eszközuek polgárai 
vagyonosodasáuak előmozdítására.

De miután nekünk pécsieknek nem ezé- 
lunk üres szavuk haugoztatásaval hivatá
sunkat kikürtölni, hauem azt teljesítem is, mi
után nekünk czélunk nemcsak a kereskedel 
met és ipart megteremtve megszerezni, hauem 
fejlesztve meg is tartani, elvitázhatlau kö
telmünk az is, hogy a műveltség, tudo
mány, kereskedelem és ipar factoraiból 
álló azou 5000 családot nemcsak egyeu- 
jotiuva tegyük mi velünk, hauem a meny 
uyib'-n az egyenjogúság elve engedi, előny
ben is részesítsük, igy  eljárva fogjuk csak 
elérni azt, hogy ezen factorok Pécs váro
sát otthonuknak magukat pécsi polgárok
nak, — mi pedig az általuk képviselt in
tézményeket maguukénak tekinthetni, — 
ha pedig ezt, egy Mária Terézia idejébőli 
privilégiumnak feláldozásával részben is 
csak előmozdíthatjuk, ennek feláldozásá
val késlekednünk uem szabad.

Mindezek utáu csak még azon fel
tevésre, hogy kizárólagosan mi részesülünk 
ezen borvám eltörlése által előnyben, meg
jegyezzük, miként todtuukkal ezeu adó
nemnek is a conzum képezi hasisát s ezen 
természeténél fogva mi csak közvetítői va
gyunk ezen adóuem fizetőinek, mert mi 
mind azon adóuemuek tekintetbe vételével 
fogjuk megállapítani az általunk kimért 
italok árát, melyek tőlünk közvetlenül sze
detnek be, minél nagyobbak ezek, annál

nagyobb árt kell érte adni a consummeus 
nek, miből következtetni, a mi hasznunk 
nem közvetlen ezen adóuem eltörlésének 
tényében, hanem csak közvetve leli alap
ját, mert ezen adóuem eltörlésével az 
egyenjogú verseny késztetend olcsó és jó  
italt kimérni, melynek folytán emelkedendő 
consumban keresendő a mi hasznunk.

Úgy hisszük, eléggé indokoltuk mind
ezekkel az értekezlet álláspontját és kö
telmünknek teljesítésében ép azért csak 
még azon kérelmünket terjesztjük elő, hogy 
Nagyságos Polgármester ur ezen kórvé 
nyűnket elfogadni, azt véleményez jelen
tése kapcsáu Pécs szab. kir. város tör
vényhatósági közgyűléséhez felterjeszteni, 
ez pedig a felhozott indokok alapján a 
falusi borvámot végleg megszüntetni mél- 
tóztassék. Tisztelettel

Klsasszondy József, Burghsrdt Károly. Grsumsnn 
János, Vághó Pál, Lakrentz József. Ivánovlte József.

Farsang; Siklóson.
Szokatl-iu ünnepélyességek tartatnak 

Sik óson. melyek ámbár igeu szelíd termé
szetűek, a közügynek sincsenek rovására; 
de mégis egy kis visszatetszést szülnek 
s farsang nem volna s farsangi mulat 
súgnak nem tek'ntenük, azt kellene mon
danunk, b »g y : mire való ez a komédia?

Tüzoltó-parauc8nokuak, uj főszolga
bírónak —  bankett, fáklyás zene!

Mindennek meg vau a maga rendje 
és módja; de biz' az ilyen komédiák 
semmi esetre se vehetők komoly számba.

Amikor a főszolgabíró vagy a tűzoltó
parancsnok Siklóson fáklyás zenét k ap ; 
ez éppen olyau, mint a mikor Pécseit az 
iparos- és kereskedő ifjak, Stephan Rnuioald 
táuczmester urnák, a Pintér féle gőzfürdő 
péuztárnokának —  b a b é  r-koszorut adnak.

Jó, jó ! De a mi már egy kissé sok, 
az mégis csak sok és kezd elviselhetetlenné 
válni.

A tűzoltóparancsnok ur, a főszolgabíró 
ur igen derék, bocsületes és mindentekiu- 
tetbeu ts/.telet- és szereidre méltó férfiú 
lehet; de már fáklyás-zene s efféle nagy 
óvácziókra m g sem alkalmas médium.

Mind a két férfiú iránt mi is tiszte 
lettel viseltetünk, de semmi esetre sem 
helyeselhetjük a tisztelet kifejezésének ama 
mó Iját, melyet a jó siklósiak választottak

Egyébként álljon itt a tudósítás a fő
szolgabírói Ünnepélyességekről, hogy az 
olvasó közönség elfogulatlau és józanul 
gondolkozó része véleményt alkothasson 
magauak a farsaugi komédiáról.

A bankettről szóló tudósítást a „Sik
lós és V id ék é ib ő l vettük át s a követ
kezőkben adjuk:

Nemzeti sajátsága a magyarunk ős 
időktől, hogy vendégszerető volt mindig, 
örömében és bújában is egyaránt kitűnt, 
eredeti sajátságát máig is megtartotta. Ez 
reá illik kisebb körre is, miut például a 
miénk, a „Társaskör". Ennek tagjai oly 
mozgalmat indítottak, mely becsületükre 
válik, mert azelőtt ilyesmi —  az ég tudja 
miért —  nem fordult elő.

Jöhetett Siklósra bárki, —  hacsak 
nem politikai egyén volt, -  elismeréssel 
nem szoktunk adózui tüntetőén, de most 
azóta változtak az emberek is talán. Ma 
már a közügy férfiai iránt elismeréssel 
szolgálunk 8 ez helyesen van. Eltávozott 
főszolgabiránk — Antal Pál ur —  ritka 
megtiszteltetésnek örvendett.

Most pedig helyébe jött egy uj fő
szolgabíró, kinek társadalmunk megmutatta, 
hogy mennyire becsüljük a köztisztviselőt 
állasábau. Erre nézve a helybeli „Tarsas 
kör“ , miut kiindulási pontja a közérzetem
nek és köztiszteletnek," rendezett új fö- 
szolgabirauk —  Máté Ödön úr —  tiszte
letére egy ismerkedési társas bankettet, 
valamiül Perczel Béni szolgabiró ur is meg
tiszteltetésnek örvendhetett ugyanezen al
kalomból.

A bankett a „Pelikánéhoz czimzett 
nagyvendéglöbcn, illetőleg a „Társaskör" 
kényelmes és uagy termében, — összes 
helyiségében —  folyt le. E banketten 
résztvettek a körnek összes tagjai, kivéve 
két-bárom iufluenzás tagot, kik sajuálatu 
kát fejezték ki, hogy ezeu intelligens tár
saságban részt nem vehettek. Megemlítjük 
mellékésen, hogy a rossz uyelvek szeriül 
uincs Siklósnak intelligencziája. Tetszett 
volna itt lenni és meggyőzödéit szerezni 
arról bárkinek. Voltuuk a banketten vagy 
százan mind a javából, az inlelligencziá- 
ból került ki számunk.

Öröm volt nézni, midőn társadalmunk 
szine-java itt adott légyottot, hogy meg
tiszteljük szolgabirói köztisztviselőinket és 
a város közönségét is általa.

Esti 7 órakor együtt voltak a kör- 
tagjai, s nemsokára a nagyterembe be
lépett főszolgabiránk Máié Ödöu, kit lel 
kés éljenzéssel fogadtak, úgy szintén P er
czel Bénit is, mely utau u bemutatások 
következtek, végre a pat.ó  alakú uyolcz- 
van teritékü asztalhoz telepedtünk le.

A második fogásnál Máté Ödön fő
szolgabíró az ünnepelt, felemelkedvén he
lyéről, őfelségét a magyar királyt és az 
uralkodó ház összes tagjait éltette; méltó
ságteljes, ünnepies szavak hangzottak aj
kairól, mit a jelenlevők felállva hallgat
tak végig és viharos, szüuui nem akaró 
éljenzés rezegtette meg a terem fa la it

E szónoklat után Kohárics József a 
kör elnöke üdvözölte Máté Ödönt, kiemelve 
bcszédébeu a társas élet kellemeit, mit a 
siklósi „Társaskör" maga elé kitűzött, a 
szellemi haladást stb. melynek támogatá
sára kéri föl az ünnepeltet.

Iványos Soma — nagyharsáuyi lel
kész —  a másik ünnepeltre, Perczel Bénire 
Urité poharát, s kívánja, hogy föszolga- 
birájával, miután előre is megnyerték a

közbecsülést előlegül, s e járásban, mint 
egy szép hegyövezte koszorúban és ennek 
központjában Siklóson, mely e koszorú 
bokrétája, érezzék magukat jól, igen, igen 
■okáig.

Főszolgabiránk Siklós közönségére, 
kereskedői- és iparosaira emelte poharát. 
Nem is kell mondanunk, hogy mindegyik 
tósztot hatalmas éljen követett.

A többi ssebbuél-szebb pobárköszön- 
töket röviden egybefoglalva —  lapunk 
térszüke miatt —  a következőkben rövi- 
deu említjük meg. Novák Péter megye 
bizottsági tag Kar os Kálmáu megyénk 
érdemes főispánjára mondott köszöntőt. 
Dr. Darázsy Ödön pedig Szily László al
ispán érdemeit emelte ki, ámbár e két 
megyei notabilitásnnk nem volt jelen, 
de a legszebb megemlékezésben részesül
tek Továbbá Iványos Soma lapunk szer
kesztőjére —  Rédei Károlyra —  mondott 
felköszöntőt. Perczel Béni a helybeli tűz
oltóságra és ennek paraucsuokára dr. Kül- 
ley Zoltánra, ez pedig meleg szavakban 
megemlékezett volt föszolgabiráukról, An
tal Pálról.

Pakuszi Gyula föszolgabiránkra, ki 
hez régi barátság fűzi. Zeke Lajos hely
beli ev. r. lelkész hazánk élő nagy farfiúra 
Kossuth Lajosra emelte fenkölt szavak 
kíséretében poharát. Továbbá Perczel Béui 
egykori nevelőjére Schreyer János jbiró 
sági végrehajtóra, kinek szépen és jellem 
zően halával telt szavakkal adózott a nyil
vánosság előtt, melyre Schreyer János 
iiyombau forró köszönetét mondott, mind a 
két szónok kapóit olyan éljeuzést, hogy 
csakúgy rengett belé a nagy terem, végre
hajtó aligha kapott ily uagy éljenzést, 
mint a mi jó „Felérünk.-1 Az egyik leg
szebb része volt az estélynek. Czúc/ 
Lajos nagytótfalusi ev. r. lelkész pedig a 
két Uunepeltre olyau sikerült humoros tosz
tót vágott ki, csak nyilalott belé szivünk 
keblünk takarója, valóban fűszere volt a 
poliárköszöntőknek. Miudezek után még 
moudja valaki, hogy niucs Siklóson ész, 
elme, szellem és műveltség, társas élet I 
Van bizony, ezt bebizonyította a mai ban
kett. A tosztok árja folyt, .folyt még to
vább, tiz gr őrsi ró is kellett volna.

Fogalmat nyújthat a bankettisták előtt 
az, hogy a jó  borokon kívül minden 
egyesre egy üveg pezsgő jutott. El is fo 
gvott mind a nyolezvan üveg pezsgő.

Meg kell emlékeznünk a menüről is. 
Molvay Antal nagyvendéglős ugyancsak 
kitett magáért mind a kitűnő ételekre, mind 
pedig az italokra nézve. Ily  jóizü és finom 
vacsorát mióta ismerjük konyháját még 
nem produkált, miért is megérdemli a nyíl 
váuos elismerést. Mit szóljunk Kóródi 
Jancsi bandájáról, tulajdouképen annak 
vezetőjéről a kedvelt Jancsi prímásról. 
Húzta a uótákai lelke szakadtából iga/áu, 
lelkesen, csak úgy repesett mindenki szive 
kellemes játékán. S talán még ma is húzná 
ha a banketti három nap karját el uem 
sajogtatta volna . . .

E bankettről öreg uraink azt mond
ják, hogy még ily jól sikerült, igazi magyar 
mulatságot Siklóson, mióta élnek, még uem 
láttak.

Ha jól esett —  hogyne esett volna 
jól —  adjon is az ég a társas élet felvi
rágzására sok oly őszinte, igaz, az elleu 
téteket kiegyeulitő, vidám barátsággal te t 
sok jó napot ne csak nekünk, hanem min
den magyaruak ! . . .

Eddig a tudósítás.
Most már kérdjük, hogy mire való 

volt ez a nagy „eszem iszom" ?
Euuélkül nem lehet a tiszteletei, a 

közbecsülést elég világosán s teljes mér- 
tékbeu k ifejezői?

Tetle-e ezt a „bak-parádét" a többi 
járás ?

Bizon-bizon elmaradhatott volna.
Külöubeu ez a mi „ e g y é n t "  véle

ményünk.
Ha a jó siklósiak örömüket lelik a 

fáklya-fényben, muzsika szóban, eszem- 
iszouibau és toasztokban, csak tessék 
folytatni.

Nem rosszaljuk, csak helytelenítjük; 
e n n y i  a z  e g é s z .

Különfélék.
—  V á lsá g -h írek  foglalkoztatják 

a budapesti politikai köröket. Általában 
bizonyosképen beszélik, hogy Tisza Kál
mán állása tarthatatlanná vált, sőt leg
utóbbi Bécsben idöztekor őfelségétől félre 
nem érthető utasítást kapott, hogy gondos
kodjék tisztességes visszavouulásról, mert 
napjai immár meg vaunak számlálva. —  
Némelyek úgy szeretnék feltüuteui a dol
got, miutha Tisza a Kossuth ügyben tett 
ígéretének lenne áldozata. Eonek a talál
mánynak kétségtelenül az a czélja, hogy 
Tisza, ha már lebukik a hatalom párnájá
ról, legalább a kedvezően hangolt közvé
lemény puha szöuyegére essék; de hát 
ebből nem lesz semmi s Tisz t a magyar 
nemzet előtt örökre eljátszotta kis játékait. 
Ha volt része Kossuth-ügynek Tisza felül
ről való elbúcsúztatásában, csakis az lehe
tett, hogy végre az udvarnál is belátták és 
meguuták azt, hogy örökös taktikázásával 
és köpünyegforgatásaival Tisza miudouta- 
lan csak njabb bonyodalmakat csinál s 
még a tiszta kérdéseket is ó összezavarja 
és elmérgesiti. 0  belőle hát nem lesz nem
zeti mártír s bukása se részvétet, se rokon- 
szenvet, kivált a függetlenségi pariban nem 
fog ébreszteni. Utódjául különben —  mint 
a „Montagsrevue" írja —  föképen Baross 
Gábort emlegetik, sőt arról is suttognak, 
hogy Tisza napjáuak letünte alkalmul szol
gálna egy fúzióhoz, amely a 67-iki köz- 
igazgatás programmja alapján egyesítené. 
E fnzió áldozata lenne azután Teleki Gésa
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gróf, kilói a belügyminiszterséget a ceutra- I 
lízáczió valamely patentirozott mérsékel- 1 
elleuzéki apostola venué át. Mindezek külön
ben ma még csak hírek, melyeket közölni I 
jónak látónk, anélkül azonban, hogy igaz 
voltukért kezességet vállalnánk.

— A  pécsi ath lé ták  bálja . 
Szombaton tartatott meg a „Hattyú" bán 
fényes sikerrel az athléták bálja. A gaz
dag pompával diszitett vén falak rég nem 
látott választékos szép közönséget fogad
tak maguk közé. A bájos hölgyek a lég 
változatosabb s finom ízléssel kiállított 
jelmezekben jelentek meg. A kedély-han
gulat messze túlszárnyalta az eddig meg
tartott bálok vidámságát, mihez nagyban 
járult Farkas jeles népzeuekara gynjtó 
nótáival. A  jelen volt hölgyek közül a 
kővetkezőket jegyezte föl a tudósítónk : 
Jelmezesek : Beuyovszky Irén (tiroli lány), 
Berecz Klotild (villamosság), Bogyai Emma 
(jockey), Budai nővérek (erdei tündérek), 
Eisner nővérek (dobos és lovagnő,) Eizer 
Jauka (kertészleany), Hergert Emma (pil 
laugó), Müller Melanie (magyar parasztle
ány), Nagy Flóra (uapraforgó), Neudtvich 
Vilma (spanyol tánczosnö), Novotarszky 
Tekla (póstagalamb),Petrásch Hedvig (nyár), 
Pfeffer Ilka (gitárosnő) Rácz Mathild (juris 
prudentia), Rihmer Ada (ördög), Schmidt 
nővérek (bojáruök), Scháffer Mariska (spa
nyol czigánynö), Schlanch Irma (paraszt- 
leany), Streicher Anna (vadásznő), Sillay 
Mariska (pipacs), Szinkovich Mariska (hol
landi nő), Takács Zseni (Diana), Talliáu 
Zseni (vadásznö), Tbaly Olga (csillag), 
Vogelschauer Berta (inr.gyar parasztláuy), 
Zsillé Etelka (jockey), Odor Margit (gyöngy
virág), üégy Mátyásné (rococo), Szirtes 
Ignáczné (töröknö), Meiniuger Péterné (já  
ték), Engel Lajosáé (czigánynö). Ezeken 
kivtll : Bodó Ilka. Fazekas Jolán, Hinka 
Hona, Kellauer Mariska, Lukrits nővérek, 
Wertheiuier Gizella, Egry Béláué, Egry 
Dezsöné, Girardi Józseíné, Krausz Lajosné, 
Krausz Jenöné, Löwy Lipptué s még sok 
más életrevaló menyecske képezték a tán- 
czosnöket. Az első négyest 66 pár táuczolta. 
A bál V* 6-kor ért végot.

— Tisxti-estély. Nagyon jó je l
nek tekinthető közegészségünk szempont
jából, hogy az influeuza miatt abban- 
maradt tiszti estélyek a szerdai napon 
újra kezdetüket vették. Ez estély megtar
tására ezúttal a Hattyú-termek lőnek he
lyiségül kiszemelve, mint a hol külön ét- és 
tánezterem lévén, nem kénytelenek a tán- 
czolók dohányfüst által okozott ködben 
forgolódni. Az is igaz, hogy itt meg az 
étterem oly kiesi, hogy nagyobbszámu 
közönség befogadására (mint a minő a 
szerdai volt) elégtelen, de hát ez már a 
mi mizériájuk közé tartozik, melyei segí
teni az építendő uj színház vau hivatva. 
Ez estély újból megmutatta, inenuyire si 
került Smekál ezredesnek azon terve, hogy 
az egyenruhákat békés együttlétre hozza 
össze a ezivilis frakokkal és szaloukabá- 
tokkal: városuuk intelligens elemeinek jó  
része gyönyörködött ez alkalommal a ka
tonazenekar igen sikerült programmdarab- 
jaiban s élvezte ezek lejátszása után az 
elmaradbatlan táuczot. A programmpuntok 
között leginkább tetszett s legtöbb derült
ségeit okozott a legútolsó „egyveleg," 
melyben ismeretes daláriák löuek szemlé- 
letileg bemutatva az Arnold főhadnagy 
által ügyesen készített travestáló kréta- 
rajzokkal. A táncz tiz óra utáu kezdődött s 
— mi az uralkodott kiváló jó  hangulatra 
mutat — eltartott éjfélutáni 3 óráig. Az 
első négyest 36 pár táuczolta. A jelenlevő 
táuczosnök közül következőket sikerült tu
dósítónknak feljegyezn i: Miller Melanie, 
Scbmidt nővérek, Rihmer Ada, Váry nő
vérek, Dulánszky nővérek, Szinkovits Ma
riska, Lecbner Tekla, tícbueckenberger 
Julcsa, Grueber Aranka, Obetkó Gizella, 
Tallasy Irma, Bogyay Emma, Friedl An
tónia, Bogyai Leontina, Zdrahal Eruesztin, 
Moravitz Manfréda, Ecks'ein Gizella, Gi
rardi Józsefné, Herbert Jánosné, Engel 
Lajosné és a nagy számban jelenlevő tisz
tek nejei.

— A z  erélyes alispán . A na
pokban jelentést tett A n t a l  Pál, a bara- 
nyavári járás főszolgab rája, Szily László
hoz, Baranyavármegye alispánjához, hogy 
Seh Károly főszolgabíró után több mint 
600 hátralék (restánczia) maradt, a melyet 
a folyó ügyek hátránya nélkül el nem 
intézhet, de meg érettük felelősséget sem 
vállalhat. Szily László alispán azonual 
elrendelte, hogy Seh Károly volt dárdai, 
jelen leg péciváradi főszolgabíró költségére, 
Jeszenszky Gyula mohácsi szolgabiró napi 
3 frt dij mellett s egy írnok meujen le 
Dárdára s dolgozzák föl a hátralékos 
ügyeket. Az uj alispán ezen intézkedése 
határozottan erélyre és szigorra mutat. 
Reméljük, hogy Így aztán rövid idő alatt 
rendbe jön a vármegye.

— A z  „und " szócska. Köztudo
mású dolog, hogy őfelsége elrendelte a 
múlt év végéu, hogy a közöshadsereg ed
digi czim e: „cs. kir.“ megváltoztatandó és 
pedig akképen, hogy a cs. kir. szavak 
kosé az „é  s“ kötőszócska szúrandó be. 
Midőn ez a rendelet kiadatott, utasítva 
lön az országban valamennyi katonai pa
rancsnokság, hogy az eddigi föliratokat 
azonnal igazittassa ki. Tudomásunk sze
rint ez mégis történt mindenütt. Pécsett 
azonban van egy katonai fali tábla, 
melyeu ma is a régi fölirat olvasható: 
„Kais. Königl. Gonie-Direction im II-tcn 
Stock." Ez a táblácska a központi taka 
rékpénztár bazár épületének egyik folyo
sóján látható. Mi ezt sérelmesnek tartjuk. 
Úgy látszik a pécsi Génié Directio nem 
tartja szükségesnek a legfőbb hadúr ren
deletéit teljesíteni. Elvárjuk, hogy a sére
lem haladéktalanul orvosoltassék.
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— A  kir. táb lák  szétosztása.
Az igazsagügyminiszterium kebelében — 
mint a „Nemzet" írja —  lazas tevékeny
séggel dolgoznak a királyi táblák deczen- 
tralizáczióra vonatkozó törvényjavaslat elő
készítésén. Szilágyi igazságügy miniszter ha
tározottan szükségesnek tartja, hsgy ezen 
javaslat még a jelen ülés-szak alatt tör- 
vénynyé legyen. A törvény megalkotása 
előtt ugyanis nem tehetők meg azon intéz
kedések, melyek a törvény életbeléptetése 
előtt kell, hogy elintézést nyerjenek. Ezek 
egyik része az illető városokban, hol a 
királyi táblák elhelyezést nyernek, a meg
felelő helyiségek biztosítása és alkalmas 
bereude éséböl áll. Másik része pedig, mely 
az illető családokra nézve, kiket illet, uem 
kevésbé fontos személyes ügyekkel van 
összefüggésben. Szilágyi —  a királyi táb
lák deczeutralizácziója kapcsán történő 
személyes változások iránt oly időben kíván 
határozni, hogy ez által azon számos csa
ládra nézve, mely ez utón érintetni fog, 
az átköltözéssel és elhelyezéssel járó elke- 
rülhetlen nehézségek a lehetőségig kön- 
uyitve legyenek. Miudezekre való tekin
tettel, miután e reformnak mielőbbi kérész 
tülvitele közóhajt képez, az igazságügyim- 
niszter —  mint értesülünk —  a törvény 
javaslat sürgős tárgyalása iránt fog a kép- 
visolöházban indítványt teuui.

— K an izsa  a  k ir. táb láé rt. 
Deuikvo Kauisza neui hagyja auuyibau a 
dolgot s mindenképpen konkurál pécscsel, 
a mit mi természetesnek is találunk. N.- 
Kauizsa város e hó 23 áu küldöttség ut 
ján uyujtotta be az igazságügy miniszteré
hez emlékiratát deczenlralizálaudó királyi 
tábla egyikének Kámzsára való elhelyezése 
érdekében. A  miuiszter valasza a Svastits 
Benő fóispáu, mint a küldöttség vetője 
által eléje tár* kérelemre abban összpon
tosult, hogy székhelyek kérdésé ez ideig 
eldöutetleu, d*. valamint a kompetáló többi 
városok irauyábau sem tett eddigelé ígére
tet, ügy Kanizsával szemben sem teheti 
ezt; ö a város kérvényét és ajánlatát a 
minisztertanácsban elő fogja terjeszteni, 
a hol az indokok kellő méltatás és meg
fontolás tárgyát fogják képezni. —  Hat 
ez elég sablonszerű és üres válasz, de 
a kanizsaiak megvauuak vele elégedve. 
Hanem aligha elégedtek meg Tisza min. 
elnök válaszával, kit a küldöttség sziutén 
fölkeresett. A  miniszterelnök ugyauis nega 
tive tartalmasabban szólott ezeket rnoud- 
ván: S a mennyiben esetleg a város óhaja 
ezúttal teljesedésbe nem meheme is, a 
város érdekei más alkalommal, más alko
tásoknál a kormány kellő gondoskodásá
nak tárgyát fogja képezni."

— K ö z v a c s o r a .  A pécsi jótékony 
nőegylet saját pénztára javára, február hó 
17-én a B Hattyú"-terem összes helyiségei
ben a cs. kir. 52. gyalog ezred és a hely
beli népzenekar közreműködése mellett 
táuczczal egybekötött közvacsorát rendez, 
melyre a meghívók szétküldése mar folya
matban van. Belépti jegyek a meghívó elő- 
mutatása mellett február hó 14— 16-ig dél
után 6 óráig Valentin Károly fia könyv és 
zenemükereskedésében és este a pénztár
nál személyenkint 2 forintért (e jegyek 
rózsaszínűek) —  a közvacsorához járuló 
családok tagjai részére pedig személyen
kint 1 fiijával a közvacsora napján az 
ételek átadásakor a meghívó bemutatása 
mellett (ezeu jegyek kékek) kaphatók. Az 
ételek és borok rniuden dij nélkül, s csa
kis a fagy Iáit, thea és ehez való sütemé
nyek fognak mérsékelt áron kiszolgáltatni. 
Felülfizetések a jótékouy czél érdekébeu 
köszönettel fogadtatnak és hirlapilag nyug
táztalak . Kezdete esti 8 órakor: Felké
retnek mindazok, kik a meghívásra igényt 
tartauak, de meghívót kézhez uem kaptak 
volna, hogy ez iránt Magyarly Róza egy 
leti alelnök úrnőhöz (Káptalan utcza 4. s z ) 
fordulni szíveskedjenek.

— A  pécsi kereskedő ifjak  
február hó 15 én a „Hattyú" termekben 
a pécsi hereskedelmi önképzö és betegse- 
gélyzö egylet könyvtára és a szinházalap 
javára zártkörű tánczestélyt reudeznek. 
Rendező bizottság: D. . Krasznay Miklós 
elnök. Dr. Deutsch Antal alelnök. Keruer 
János pénztárnok. Schrottman Tivadar jegy
ző. Tausz Sámuel ellenőr. Bökni József 
János, Guttmanu Jakab, Gttusberger J. 
Jakab, Kengyel Autal, Kohn Soma, Leiek- 
tér Lajos, Marton Árpád, Roth Béla, Sperl 
Vilmos, Spitzer Arnold, Ifj. Schwartz Benő, 
Schütz Vilmos, Tóbt István, Poth Vilmos, 
Obetkó Gyula, Ifj. Wcszelszky Ferencz, 
Wohl Lajos, Weitzenfeld Vilmos, rendezők. 
Kezdete 9 órakor. Jegyek előre válthatók : 
Alt és Böhm, Valentiu Károly fia, Obetkó 
K., Taussig Ármin és Eugel Lajos urak 
üzletében és este a pénztárnál. Jegyek 
ára: Személyjegy 1 frt 50 kr. —  Család
jegy 3 frt. Felülfizetések a jótékony czél 
érdekében köszönettel fogadtatnak és hir
lapilag nyugtáztatnak. A meghívó másra 
át nem ruházható. A  kik még nem kaptak 
meghivót s erre igényt tartanak, fordulja
nak a jegyelárüsitókboz.

— G radvoh l G y u la  báró  élet
rajzi adatait a „Pécsi Hírlap" csütörtöki 
száma következőkben közli: Gradvohl 
Gyula első katonai kiképeztetését itt 
Pécsett nyerte, az akkor fönállott ezred- 
nevelő intézetben, mely a mostani régi 
katonakórház épületbeu volt, mely kiké- 
peztetése után 1834. julius 12-én a 2 ik 
dragonyos ezredbe lépett mint közember. 
Itt csak hamar altisztté, majd főtiszté lön. 
1849-ben századosi rangot kapott s mint 
törzsdragonyos (Stabsdragoner) Kadeczky 
altábornagy főhadi szállására vezényelte
te k  A törzsdragonyos osztály föloszlatása 
után 1851-ben a 4-ik dragonyos-ezredhez 
helyeztetett át s 1857-ben örnagygyá emel
tetve a 8-ik dragonyos ezredhez tétetett.

1860-ban mint alezredes a 3-ik huszárez
redbe osztatott s ugyanazon ezredben 1836- 
bán ezredessé neveztetett ki. 1869. május 
1-én lovasdaudáruok s azon év uovembe- 
rébeu a m. kir. lótenyésztési intézetek 
katonai tölügyelöje lett s 1870-ben tábor
nokká, 1874 uovembc-rébeu pedig altábor- 
nagygyá emeltetett. Hadi tényei közül neve 
zetes az 1848-iki olaszországi hadjárat
ban Sauta Lucia és Sommacampugna 
mellett vívott ütközet; 1849-ben a főha
diszálláson küldöncztisztséget viselt. 1866- 
ban mint a 3-ik ulanus ezred paraucsuo- 
kának dicsőséges része volt a Bujauovics 
brigád atakjaban, melyben a lovát is 
kilőtték alóla s ö nyomban a törzskürtös 
lovára fölpattanva ezredét tovább vezette 
előre. Kivaló vitézségéért őfelsége a kato
nai érdemkeresztet a hadidiszszel adoma 
nyozta ueki. A megboldogult elismert lóis
merő volt s a magyarországi lótenyész
tés emelésében dicséretes szolgálatokat tett: 
ö volt a lótenyésztő iutézetek szervezője. 
1880-bau erős meghűlésből eredő reuma
tikus fájdalmak támadták meg s nyuga
lomba kényszeritették. Ez alkalommal öföl- 
sége a szt. lstván-reud kiskeresztjével 
lüutette ki és báróvá emelte. Ez időtől 
fogva Pécsett tartózkodott, miközben gyak- 
rau látogatta a különböző fürdőhelyeket, de 
ahol gyógyulását uem érte meg. Miut katona 
szigorú igazsagossaga, előrelátása, köteíes- 
ségtudata és bajiarsai iraut való barátsága 
áltál föicbbvalói, bajtarsai és alattvalói 
szeretőiét, tiszteletét vívta k i; miut magán
embert miudazok, kiknek alkalmuk volt 
vele közelebbről érintkezni, miut meguyerő, 
előkelő bauasmódu, nemes jellemű és jó té
kouy lelkű embernek ismerték; azon keve
sek közé tartozott, kiknek ellenségük nem, 
csak jóbarataik voltak.

— A  szent kép. Az iskola-gond
nok ur, a ki a tanító uraknak váltóra és 
kamatra szokott előleget adui, a ki miatt 
a piszok megeheti az iskolákat, a ki ma 
is úgy gazdálkodik, miut a mikor gazda
tiszt volt; miudeu hibáját jóvá teendő, a 
belvárosi községi iskolák szamára szent
képeket vásárolt, természetesen nem a 
saját, hauem a város közönségének a 
pénzéu. A  képeket atadta a házmesternek, 
hogy függessze ki a tantermekben. A ház
mester hozzá is fogott a munkához, azon
ban megzavartatott beuue az egyik osz
tály tanító által, a ki azt moudotta, hogy 
az iskola igazgató ur tudta uélkül a tan
termekbe semmiléle képeket sem szabad 
kifüggeszteni. Az igazgató tudomást véve 
a gondnok ur „öuagyságáuak" parancsá
ról, azonnal fölment az iskolaszék elnöké
hez, Aidinger János kir. tanácsos polgár- 
mester úrhoz és megkérdezte, hogy mitévő 
legyen. Aidinger azt válaszolta, hogy a 
községi iskolában, melyet különböző vallás
felekezetek tartanak fenn, a szent képeknek 
semmi helye sincs. Az igazgató ur a nyert 
válasz utáu megtiltotta a kspek kitüggesz- 
tését. Az most már a kérdés, hogy miut 
kerültek ezek a képek megvételre, ha 
egyszer nem kellenek. Egyszerűen úgy, 
hogy a gouduok ur „önagysága" nagyon 
szeret vásárolni a város számlájára —  ő 
tudja miért. Ezeket a képeket is a város 
iskolaszékének tudta és beleegyezése nél
kül vette s szépen becsempészte a számlát, 
melyet az iskolaszék a maga fölületes 
eljárásával szépségesen ki is utalványozott. 
A  miut halljuk, most az iskola-gouduok ur 
—  elkeseredésében mi telhetett tőle — 
egy pauaszos kérvényt adott be az isko
laszékhez a szent képek ügyében. A  kik 
a kérvéuyt olvasták, azt mondották, 
hogy nem az iskolaszékhez, hanem a 
„Veréb Jankó" szerkesztőségéhez kellett 
volua czime/ui. Mi nem láttuk, nem tud
juk, mi vau benne, igy nem is szólhatuuk 
ró la ; arról azonban nyilatkozhatunk, hogy 
átalánosságban mi véleuiéuynyel vagyunk 
ez ügyben. A  szeut képek, azt hisszük 
semmiléle vallásfelekezet érzékét sem sért 
hetik ; tény azonbau, hogy községi iskolába 
nem valók. Nem valók pedig azért, mert 
mint mindjárt a jelen példa is mutatja, 
villongásra adnak okot, a mi aztán már 
határozottau sérti a vallási érzéket. Ha a 
katholikus egyház képeit kifüggesztik a 
községi iskolába, akkor maholnap a luthe
ránus-elem kéri Luther képét, a kálvinista 
Kálvin képét, a zsidó Mézes képét kilüg- 
gesztetni s joggal. Kár azért az ilyen 
ügyeket a „vallás türelem" háboritá-ára 
bolygatni. A községi iskola legyen községi 
s ha már kép kell és szent kép k e ll: 
függesszék ki —  szent István miut a leg
első magyar király 8 az iskolák megala
pítójának képét.

— A  vöröskereszt-egylet ha-
ranyamegyei választmánya és pécsi fiók
egylete február hó 10-én d. u. 3 órakor 
a városi népiskola II. emeletének nagy
termében évi rendes közgyűlést tart. Tárgy- 
sorozat : 1. A beérkezett fiókegyleti és 
választmányi jelentések. 2. A számvizsgáló
bizottság jelentése a beérkezett számadá 
sokra vonatkozólag. 3. Egyes fiókoknál 
fennforgó rendellenes állapotok iránti batá 
rozathozatal. 4. A választmány és pécsi 
fiókegylet jövő évi költségelőirányzata. 5. 
A választmányból kilépő tagok helyeinekbetöltése. 6. Indítványok.

— H angverseny . Mint értesülünk, 
Valentin K. fia könyv és zeuemükereskedö 
ezég ismét egy ritka műélvezetet nyújtó 
estébeu készül részesíteni városunk zene
kedvelő közönségét. A legkitűnőbb Wag- 
ner-énekessel a tenorista van dér Dyck kel 
való végleges egyezkedése ugyanis legkö 
zelebbre várható. Van dér Dyck ueve, 
fiatal korának és csak uem régen meg
kezdett nyilvános szereplésének daczara, 
mindenki előtt ismeretes, ki a nagyhírű 
bayreuthi előadásokról csak valamit hallott.

I A fiatal belga, kit a természet a valaha

létezett tenorhangok egyik legpompásabb 
jával ajándékozott meg, a dalmüvészotre 
akarta magát kiképezui, midőn megismer
kedett Wagner mesteruiüveivel s annyira 
megkedvelte a nagy zeueköltöt, hogy pusz- 
táu az általa inaugurált irány szolgálatába 
szegődvén, drámai hős-tenorrá képezte ki 
magát. Már legelső fellépéseivel, bár trau- 
czia nyelvű lévén, még a uémetnyelv ne 
kézségeivel is kellett küzdenie, oly párat
lan sikert aratott, hogy egy csapással lett 
azzá, a mi után, mint ideál után a német 
kitűnő Waguer-énekesek egész raja töre
kedett, —  a bayreuthi Unuepélyes „Parsi- 
fal“  előadásokban ő nyerte el. Minden 
dicséretnél e körülméuy többet bizonyít 
fényes művészete mellett. Legutóbbi, —  
múlt évi —  bayreuthi fellépéséről is ösz- 
szes kritikusai kijelentették, hogy Parsifal ja  
utolérhetetlen művészet s hogy „nála a 
művészet újból természetté válik.“  —  Hogy 
a hangverseny-teremben sikerei nem ma
radnak a színpadiak mögött, azt bizonyítja 
legutóbbi budapesti hangversenye alkal
mából az egész sajtó egyhangú lelkes 
dicsérete. —  Óhajtjuk, hogy Valentiu e l
ismerésre méltó fáradozása, ily jeles mű
vészt városunkban való fellépésre meg
nyerni, mihamarabb eredményre vezessen. 
Évtizedeken keresztül, —  egy megtartott 
8 egy az ígéret stadiumábau rekedt hang
verseny kivételével — miudeu hangversenyt 
e ezég rendezett s ueki köszönhetjük, hogy 
a legkiválóbb hazai es külföldi művészeket 
városunkban is hallhattuk. Az általuuk 
folyton hangsúlyozott uemzeties irányt 
szolgálta pedig az állal, hogy uémet tucat 
művészeket s orfeumba való daiművésze- 
ket —  persze mind „professor‘ ‘-okuak ti- 
tulaltatjak magukat —  kik miudeu évben 
télen eljönnek Magyarországba péuzelui, 
hogy legyen a nyáron át megiut miből 
megéluiők, az impressariók minden buszán- 
kodasa daczára nem vezet hangverseny
terembe s közönségünknek is ez irányban 
már oly lokozoti igényei vaunak, hogy 
ilyeneket meg sem hallgat s helyesen. 
Vaunak neküuk is derék, kitűnő művé
szeink, pártoljuk azokat s külfüldit csak 
úgy, ha az valami ritka kitűnőség és mű
vészetének nemzetközi becse, értéke vau.

—  H y m e n .  Gymóthy Jákó pécsi 
kereskedő eljegyezte Varga-Worlicsek Ve
ronika asszonyt Villáuyról.

—  P ia c z - r e n d e z é s .  Annyi mizériája 
vau a pécsi piaczokuuk, hogy pauasz pa
naszt ér. Semmi rendi A  piacz-biztos, ha 
jól tudjuk, ilyen is van, miudeuütt látható, 
még a korcsmában is, csak a piac/.on 
nem. Vegyük először a lekföbb bajt. A 
pécsi ember soha sem tudhatja: mit eszik, 
mit iszik. A tejföl csupa liszt, a tej mész 
és szappan, stb. A  búst rosszul mérik; 
egészségtelen és rossz élelmiszerekkel tele 
vau a piacz. Persze azt várja a rendőr
ség, hogy az illető, a kinek uem tetszik a 
lisztes tejföl, menjen panaszra, mintha bí
zón minden ember ráérne az efféle időtöl
tésre, lótas-lutásra. Hát a rendőrség mire 
való? Hogy nagy úri kényelemmel be várja 
a panaszokat s akkor nagy nehezen neki 
induijou m iit valami ólom-madár ? Nem 
azért fizetik a rendőrséget, de nem ám. 
Hanem igenis, hogy legyen gondja a köz 
rend és közegészségre. Tessék a piaczot, 
az élelmi szereket napouta, vagy legalább 
miudeu szerdau és szombatou megvizsgálni 
s akkor uem lesz annyi panasz. Nem eleg 
az a leleküdvösségre, ha egy hónapbau 
egyszer elkoboznak a mjgebült reudörök 
pár liter tejet, tejfölt. Tessék a vizsgála 
tót rendszeresen teljesíteni. De nem csak 
ez a baj, hauem maga a piacz-reud is 
botrányos. A  Széchenyi tért úgy össze- 
V*8sza-Ulik, hogy ott a közlekedés csak 
nem lehetetlen. Eddig még csak a sorokat 
végig lehetett járni, most már a takarék- 
pénztár és túl a vízfolyás felöl is elülik a 
helyet s igy csupa zsák-ulezák képződnek 
a piaczon, úgy kell a kosarakat s az áru
sokat átlépkedui, átugrálni a vásárló kö
zönségnek. Az állapot határozottan tartha
tatlan. Ezt persze a kapitány ur hivatalos 
helyiségéből nem látja, de meg taláu a 
rend iránt nem is viseltetik valami nagy 
előszeretettel és érzékkel. Neki igy is jó 
Mit várjon hát a közönség a biztostól, 
vagy pláue attól a rendőrnek nevezett ok
talan emberi állattól, a melyik ott a piacz 
sarkon nagy gyöuyörrel eszi a —  s ü l t  
t ö k ö t .  Semmit! A város hatósága csak 
az adókat szedi be példás pontossággal 
és drákói szigorral; a többivel bi/.on édes
keveset törődik. Es mégis, ha a közönség 
föl merészkedik jaj dúlni a botrányos álla
potok miatt, ez a hang sérti a hatóság 
fülét.

— A  „ P é c s i  d a l á r d a "  f. hó
12-dikén tartja alapsz. dalestélyét; far
sang utolsó keddjén pedig humorisztikus 
estélyt rendez, mely táuczczal lesz ösz- 
szekötve.

— A  . .P é c s i  p i n c z é r - e g y l e t "
betegsegélyző pénztára és a pécsi sinház 
alap javára a Scholz-féle sörcsarnok termé
ben február 11-én zártkörű tánczvigalmat 
rendez. A bálanya tisztét Szálasiné Berta 
vállalta el. A bálbizottság: Miuásch József 
elnök. Weiudorfer Fülöp jegyző. Schod tsch 
Adóit alelnök. Schabhüttl Hugó pénztár
unk. Dülliuger András ellenőr. Friedmanu 
Antal, Harasztovics Nándor, Hornischer 
János, Havas Mihály, Kozma János, Len- 
ner Ferencz, Pollák Henrik, Sarlay Elek, 
Schuch Ferencz. Családjegy 2 frt, személy - 
1 frt. —  Kezdete 9 órakor. Jegyek vált
hatók Engel Lajos könyvkereskedésében, 
továbbá az „Eérópa" kávéházban, valamint 
este a pénztárnál. A jótékony czél iránti 
tekiutetbö! felülfizetések is köszönettel fogad
tatnak s annak idején nyilvánosan nyugtá z ta la k .

— A  siklósi járásb íróság . Ki
bitle volna, hogy a siklósi járásbíróság 
lassacskán országos hírnévre vergődjék s 
a tapasztalat azt bizonyítja, hogy a tör
ténelmi nevezetességgel bíró helynek meg 
a járásbírósága is nevezetessé vált az 
igazságszolgáltatási abszurdumok króniká
jában. A  „ J o g "  czirntt orsz; gos szaklap 
legutóbbi számában olvastuk: „ A z  a p á 
nak  f i a  h e l y e t t  b ü n p e r b e  v o 
n a t á s a  s e í t é l t e t  és e.“  Mi minden tör
ténhetik nálunk, mutatja a következő eset. 
A  rágalmalmazás vétségével vádolt Fintits 
Virág bűnügyében, ki az eljárt siklósi já 
rásbíróság áltál egy havi fogházra ítélte
tett, a kir. tábla m. évi nov. 5-én 33,864. 
sz. a. következő végzést hozott: „Tekintve, 
hogy a f e l t ű n ő  f e l ü l e t e s s é g g e l  
vezetett tárgyalási jegyzőkönyvekből uem 
tűnik az ki, hogy a kir. járásbíróság az 
1880. évi 2,265. élj. szab. rendelet 76. 80. 
§. követelményeinek eleget nem te tt; 
különösen nem tűnik ki az, hogy a vád
lottat megkérdezte volna, hogy mily észre
vételei vannak a kihallgatott tanuk nyilat
kozataira s hogy miben áll a védelme? 
Ennél a lényeges szabálytalanságnál fogva 
és még azért is, mert az eljárásnak eme 
felületessége mellett már előre is alapos
nak mutatkozik vádlottnak írásban benyúj
tott felebbezési indokai során kifejtett az 
a védekezése, hogy ő h a s o n l ó  n e v ű  
f i a  h e l y e t t  tévesen panaszoltatott, idéz
tetett s ítéltetett e l ; a kir. tabla a járásbíróság 
Ítéletét s ennek alapját képező tárgyalási 
eljárást megsemmisíti s ezt a bíróságot oda 
uiasitja, hogy a hivatkozott eljárási sza
bályzat rendelkezéseinek megtartásával 
megejtendő újabb tárgyalás utjau s az 
igazság kihirdetésére szolgáló minden ada
tot gyűjtsön össze s azutau a fejlemények
hez képest újra ítéljen. —  Csinos kis vég
zés ! Gratulálunk hozzá auuak, a kinek 
szói. Az ilyen kapaczitasokat szokták elő
léptetéseknél I. és II. helyen kandidalui.

— A  vigyázatlanság; áldozata. 
A bereinendkez tartozó pusztán egy hajdú 
felesége petróleumot öntött az égő lámpába, 
miközben a kezében tartott petrolenmos 
üveg láugra kapott, s a szerencsétlen asz- 
szouy, mielőtt segítségére jöhettek volua, 
arczáu, nyakán és karjain súlyosan meg
sérült.

— A  D un a-gözh a józás i tá r 
saság; ketté osztása. A Duua-gözhajó 
zási társaság részvényesei körében hir sze
rint élénken foglajkozuak a társaság igaz
gatóságának újjászervezésével. Végleges 
határozat ez ügyben mostanig uem hoza
tott, de különböző terv áll fönn. Egyik 
szerint február hóban rendkívüli közgyűlés 
volna összehívandó oly czélból, hogy az 
részben megváltoztassa az alapszabályokat, 
hogy ekép a reudes közgyűlésen uj egye- 
séges igazgató-tanacsot löhesen választani. 
Más oldalról ellenben mindenekelőtt a jelen
legi igazgató-bizottság kiegészítését óuajt- 
jak. F E E E 1 T C Z

lsptulujdonoi.

K I S  J Ó Z S E F ,  V AR AIH  FERENCZ
lapvezér. felelős szerkesztő.

Hirdetések.
20068
1889

Árverési hirdetmény.
A pécsi kir. törvényszék, mint telek

könyvi hatóság közhírré teszi, hogy ifj. 
Reisch József végrehajtatnak

Szabó Lajos és társai
végrehajtást szenvedő elleni 300 és 56 frt 
tőkekövetelés és járulékai iránti végrehaj
tási ügyében a pécsi kir. törvszék terüle
tén lévő hosszuhetényi 542. sz. telek- 
könyvben foglalt 6099. Iiszsz. alatti 122. 
számú malom felülépitméuyre 1000 frtban 
a szt. lászlái 32. sz. tjkvben 
hszsz. ingatlanokra az árverést 101 frtban 
ezennel megállapított kikiáltási árban el
rendelte és hogy a fentebb megjelölt in
gatlan az 1890. é v i ni.irczius hó 17-ik 
napján d. e. 9 ó rak o r h.-hetéuy és Sz.- 
Lászlóu a szt.-lás/.lói in gatlanok  ped ig  
d. n. 3 ó rak o r a községházában meg
tartandó uyilváuos árverésen a megállapí
tott kikiáltási áron alól is eladatni fognak.

Árverezni szándékozók tartoznak az 
ingatlan becsáráuak tiz százalékát vagy
is 100 frt és 10 frt 10 krt készpénzben, 
vagy az 1881. LX . t. ez. 42. §-ában je l
zett árfolyammal számított és az 1881. 
évi november hó 1 én 3333. sz. a kelt 
igazságügyminiszteri rendelet 2. §-ában ki
jelölt óvadékképes értékpapírban a kikül
dött kezéhez letenni, avagy az 1881. LX . 
t. ez. 170. §  a értetmébeu a bánatpénz
nek a bíróságnál elöleges elhelyezéséről 
kiállított szabályszerű clismervcuyi átszol
gáltatni.

A pécsi kir. törvényszék mint telek
könyvi hatóság.

Kelt Pécsett, 1889. évi decz. hó 12-ik 
napján.

Bogyay Pongrácz,
kir. törvén széki bíró.

K itű n ő  m inőségű

tüze lő ia
kapható a  leg ju tányosabb  áron

Pintér Józsefnél.



Február 1-én.
5-ik szám.

Egy vidéki
élénk helyen levő — jé  forgalma

vegyes üzlet,
kényelmes lakással és szántófölddel elő- ■ 

nyös föltételek mellett bármikor j

é , t T 7- e l a . o t ő .
Érte»'tést ad a lap kiadóhivatala.

p íC
Van szerencsém t. ez. becses (

■ tudomására hozni, hogy több évi 
* buzgó tanulmányaim után, miket 
)  a legelső mestereknél 

rM jelenleg itt Pécsett

# szoba-, disz- és czinfetü
w  üzletet nyitottam.
W  Minthogy üzletemet a legújabb 1 
^  kor kívánalmaihoz képest rendez- I 

tem be, képes vagyok a legkc- 
g g  nyesebb és legkövetelőbb ige- ,
^  nyéknek a legjutányoaahl 
S  megtelelni és tötörekvései

lóg irányulni, hogy becses ízlését 1 
tökéletesen kielégítve, valamin* 
munkám tartóssága által nagyra ' 
becsült bizalmát kiérdemeljem. i 

et leges szives megrendelé- |
, seb T a n s z  t ő z s d é jé b e n  (fő- ( 

ntcza 3. sz.) elfogadtatnak.

« Az kétségtelen, hogy gyakran egészen egy-í 
1 szerű, könynyen beszerezheti házlszer meg- 1  
I  lepfien gyors gyógyulást szerzett. „A Beteg- R 
| barát" czimfi kis iratban még bizonyítékokat B 
I  is találunk arra nézve, hogy még hosszas, I  
I  reménytelennek nevezett esetekben is. gyógyu- | 
I  lás állott be. Minden betegnek el kelten 
| olvasni azon könyvet; Richter kiadóintezete | 

Lipcsében ingyen megküldi.

*

CSERTA DEZSŐ, ,
szoba-, disz- és tmltsli. | 

Kaposvári-ntcza 10. sz. I
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„EQUITMBLE"
Egyesült Államokbeli életbixtositó-társaság

NEW-YORKBAN.
Alapiuatott; 1850 ben

Az összes nyereség a biztosítottak javára 
fordittatik és a közönséges kötvényeknél már 
a második díjrészlet lefizetése alkalmával 
fizettetik vissza, inig a fél- és a szabad 
Tontina terv szerint kötött biztosításoknál 
összegyűjtve a perodua végén szolgáltat 
ki készpénzben.

A „EQö'ITABLE- minden kő vénye .1
illetve 2 esztendő múltán megtnmadlint- 
lanná válik, a mennyiben az esetre. Iia a 
biztosítási-díjfizetések a kötvény értelmében
meg lirténtek. a biztosítottak követelményei K 
egyáltalán nem utasíthatók vissza és a tár- I 
sa*ág azek kie'égitésere feltétlenül köte- ( 
lezve van Ezen ujn.-is által az „EQUITABLE 1
biztosított iig,feleinek teljes megnyugtatást

elhslálozás bebiz..nyitá-:í után a biztosítási
összeg az illetékesek kezeihez, 
körülmények között azonnal kifizettet,k

Bővebb tudósítással, úgyszintén | 
tusokkal és ajánlati űrlapokkal kés) 
szolgálnak a fő- és kerületi űgvni

<>Equitable» Magyarországi aligazgatóba

Magvar lesiamtoló- és péizválló-babl 
Budapest, V . Dorottyá n

.PÉCSI FIGYELŐ"

Árverési hirdetmény.
Alulírott kiküldött végrehajtó a* 1881. 

évi L X  t. ez. 102. §-a értelmében ezen
nel közhírré teszi, hogy a pécsváradi kir. 
járásbíróság 5730 p. 89. számú végzése 
által Popovics Antal olaszi lakós végrehaj 
tató javára, Scbulcz József nyomjai lakós 
elleu 33 írt 62 kr., és eddig összesen 23 
fit 4 kr. perköltség követelés erejéig el 
étidéit kielégítési végrehajtás alkalmával 

biróilag lefoglalt és 306 írtra becsült pej 
heréit ló, fekete, és 1 kékes szőrű telién, 
sértvén, vas teug. kocsi és fekete bőrülés 
bői álló ingóságok nyilvános árverés ut- 

clada'nak.
Mely árverésnek a 5832/1889. sz. 

kiküldő t rendelő végzés folytán a hely- 
sziuén, vagyis N yom já l! a lperes laká
sán leendő eszközlésére  1890-ik év 
feb ru á r hó 8 ik  napjának d é le lő tt I I  

határidőül kiulzeltk és ahhoz a 
szándékozók ezennel oly megjegy

zéssel hivatnak meg : hogy az érintett in
góságok ezen árverésen az 1881. évi FA.

107. § a éneimében a legtöbbet 
ígérőnek becsáron alól is eladatni fognak.

A/, elárverezi
1881 

állapított feltétele 

Kelt Sásdou, 
25 ik uapján.

LX . t. 108.
óságok vételára 

•ában meg 
kifizetendő.

Tölgyfa-eladás.
V E J T l  k özség  e lö ljá rósága  k özh írré  teszi, h o gy  a Pécs-V a iaz ló i mfíuttól 

2. , a D rá va  fo ly ó tó l 5 k ilom éterre  fek vő , 33 .,4 kát. ho ld  n agyságú  erdejének 
2102., tö m . m.* d on ga -  és é p ü lc t lá ra , 2747 ü r in .’  t ö lg y  és g y e r ty á n  tü/i 
fá ra  becsillt fakészle te  feb ru á r  lio  15 é n  d é le lő t t  10 ó r a k o r  a ve jt i község 
házánál zárt a ján latokka l eg yb ek ö tö tt n y ilván os  árverésen  fo g  e ladatni.

V en n i szándékozók  fe lh ivatn ak , h ogy  a ján lata ikat legkésőbb  február 
hó 14.-iki d éli 12  ó rá ig  a  ve jt i e lö ljá róságn á l nyú jtsák  be, a ho l az eladási 

fe lté te lek  is betek in thetők.
V e jti, 1890. évi jan u ár hó 30.-án.

P e ti Já n o s  h. biró.

1234.

1890.

Gyimothy János.

Árverési hirdetmény.

F  Eddig még fölUlmulhatlan T M  
a M A a G E B  W . - t é l e

A pécsi kir. törvényszék i int lelek-
könyvi haló ag közbirro teszi, bogy He
bciwtreil Pál vegrebujtiitónak Bu ák János
gyám áltál épviscll kk.

Buck Anna
úgy döküzbe n nagykorúvá lelt üuck Ma

v a ló d i tis z ta

Csukaniájj-olaj
MAAGER VILMOSTÓL BECSBEN

K--
| . Az orvosi tekintélyek állni megvizsgáltatott és könnyen 
t> em észthetősége folytán gyermekeknek is ájulható, mert a lég
i t  tisztább, legjobbnak e i.-n cits/ei : m ell- és tfu lö lia jok , g ö rv é ly , 

daganatok, kelések , bőrk iü tések, m ir ig yek , gyen geség síh. ellen - <gv 
üveg ái a 1 Irt — kapható gyári raktárban : Bécsben, Heumarkt 3. sz. alatt, 
valamint az Osztrák-Magyar birodalom legtöbb s jobb nevű gyógyszertáraiban.

Pécsett kapható : Sipöcz István. Zsiga László. Erreth János >’* az Irgalmasok 
gyógyszertárában; Reeh Vilmos. Spitzer fia és Koszi János kereskedésében

ia térj. Malbievits Józseíué mindannyian 
unt Buci; András örökösei pécsi lakosok 
úgrebajtást szenvedő elleni 92 Irt 45 kr. 
'■ki-követelés és lárnlékai iránti végre 

i bajlasi ügyelten a pécsi kir. törvényszék 
I leiülctéu levő Pécseit fekvő a pécsi 5550. 

sz. tjkvben felvett 1731. hszsz. 628. sz. 
házra, udvar es kenre 1800 fit becsár- 
bau, 6158. Iisz. lekvoségre 214 Irt becs 
árban, 6852. bszsz. fekvöségre 254 Irt 
becsarliau; és a 6274. sz. tjkvbe aijegy 
zen 6196. bszs/. lekvoségre 59 Irt becs
al bau az árvetést ezennel inegállapilot' 
kisiaitasi árban elrendelte és hogy a fen 
uebb megjelölt iugatlan az 1890. é v i feb 
ru ár ln» lő  ik  napjait d éle lő tt 10 ó ra 
k o r  Pécsett a k ir. tö rvényszék  á rve rés i 
szobá jában megtűriaudó nyilvános arve- 
reseu uu-gailapiiolt kikiáltási a ion alul is 
eladalm lóg.

Árverezni szándékozók tartoznak az 
ingatlan becsalanak lO ^-At vagyis 180

Árverési hirdetmény.
«/

Pécs  szab. kir. város tö rvényha tóság i b izo ttsága  közgyű lésének  f. 
é v i 105/6683. szánt alatt kelt határozata alap ján  ezennel közh irré  teszem, 
m iként a  város  tu lajdonába ju tan dó  s a Deák-utczában 2. sz. a. álló

Weidiiiger-lvlo háznak
az utcza kiszélesítése folytán megmaradó 160  □  öl telke a 
rajta lévő épületrészekkel s a szabályozásba eső épületrész 
auyagával együtt 14000  frt vételár kikiáltása mellett hi
vatalos helyiségemben (V á rosh áz 11. em elet 33. a jtó ) folyó évi 
márczius hó 5-én d. e. 10 órakor tartandó nyilvános árverés 
és zárt ajánlati tárgyalás utján eladatni fog.

M iért is te lh iva tnak  a  ven n i szándékozók , m iként a k ikiá ltási ár 
10o/o-nak m eg fe le lő  bánatpénzzel e llátandó zá rt a ján lata ika t legkésőbb  f. 
é v i m árczius 4 -én  délután 5  ó rá ig  Pécs  szab. kir. város po lgárm esteri h i
vata lánál nyú jtsák  be, a vag y  ily  bánatpénzzel a szóbe li árverésen  je len 

je n e k  m eg.
A  rész letes  fe lté te lek  és s zabályozás i te rv ra jzok  nálam  a délelőtti 

h ivata los ó rák  ala tt bárm ikor betek in thetők.
Pécsett, 1890. év i jan u ár hó 29 én.

Jilly Alajos,
városi tanácsos.

Házépítési árlejtési hirdetmény.
A  tamásiban széke lő  ..Dombóvári járási takarékpénztár'*

részéről ezennel közh irré  tétetik , h ogy  a fo ly ó  1890-ik  évfo lyam án

e gy  e gy  e in e I e t e s h á z a t
a m e g le v ő n e k  ho/.záragaszfása  és á ta la k ítá s á v a l 16207 frt 27 kr. e lő 
ir á n y za t ta l a m á r  k és z  t e r v  és k ö lt s é g v e té s  s ze r in t fe lé p ít e n i k ívá n .

F e lh ív ja  en n é lfo gva  a vá lla lk o zn i k ívánókat, h ogy  zá rt a ján lata ika t a 
fenti építési kö ltség 10'7o-k a m in t bánatpénz csatolása m ellett legkésőbb  fo ly ó  

é v i  feb ru á r  20- ig  ezen takarékpénztárhoz benyú jtan i e l ne m ulasszák m ert 
később  beérkező a ján latok  f igye lem b e  vétetn i nem  fognak.

A  kész te rv  és erre von a tkozó  költségvetés , va lam in t az építésre v o 
natkozó  szerződési feltételek  az in tézet je len le g i hely iségében  naponként 
betek in thetők.

A z  építési szerződés a  lege lőn yöseb b  a ján la ttevőve l fo g  m egköttetn i, a 
töb b i a ján lata ped ig  a letett bánatpénzzel v isszakü ldetik .

A z  igazgatóság.

Irtot, 21 Irt 40 kit, > Irt 40 krt,
5 irt 90 krt keszpenzöm vagy a/. 1881. t
1. C/.. 42. § abun jeizel á . lolyauiinai sz
unióit es a/. 1881. évi november bó 1-
3335 sz. a. kell igazság igyim iuiszieri re
delet 8 § ab ..11 kijelöli óvadei.kepes i
lekpapirban a  kiküldőt kezeiiez leien
avagy az 1881. 60. 1 ez. 170. § étié

lOCCOCOuOCCCCOCDOOOOOOOOCCOOOOö

&  Jpgy- I
g y ű rű k

l m inden féle  súly- és nagyságban , legszebben  fém je lze tt aranyból e lké- | 
o  szitve, dús választékban.

O V a ló d i e z ü s te v ő s z e re k
q  13 próbás fém je lze tt ezüstből, ára e g y  grám nnk 9 kr. E g y  6 v a g y  12 
q  s zem ély  szám ára csinos bőrtokban összeá llítva , m odern k iá llításban.

é l i S s i a S C J

m űvészies k iv ite lb en , legszeb b  nem es k övekk e l, gazda;

Q  L egm egb ízh a tób b  és leg fin om abb  gyá rtm án ya  Ó R Á K  lego lcsóbb

8 szabott g yá r i árak  szerint 5 évi jótállás m ellett kaphatók.

S C H Ö N W i
SE aranyműrea <i
U  Pécsett, Klrály(fö)-n

•ooooooooooooooooooocooocooooo

uiebeu a baiiaipeuziu k a bánságnál elő
legen elhelyezéséről kiállított szabályszerű 
elismervényt alszoigáitatui.

A pécsi kir. törvényszék mint telek
könyvi hatóság.

Pécse.t, 1889. évi szeptember bó 20-ik 
napján.

Lnkrits István,

„ O  ■ > C 0 1 Í 1 ) 1 A
e lső  pécs i te m e tk e z é s i vá lla la t

K E I s - t ó r  U .- L 3 s  s sá m n rx .
■lencsénk a nagyérdemű közönség tudomására hozni, mis/er 

legváltozatosabb ravatalozások (elállítására —  temetések rendezésére, 
a halottak szállítására létesített üzletünket ujjaid) átalakítások; —  :u 

iemü igényeknek megfelelő felszerelések beszerzése, valamint tapintatos )  
. alkalmazása lolytán je len leg oly helyzetbe hoztuk, hogy minden ősz-

j f
ÍV

„  k
5  a le g n a g yo b b  pon to ssá g g a l s az e d d ig in é l és m in d e n  u.
*  ................................................... a-

x-

tálvu temetkezéseket — ngy helyben mint a vidéken

te m e tke zé s i vá lla la tn á l

so k k a l d ís z eseb b en  és o lc sóbban
■agyunk képesek kiszolgáltatni.

Maradunk kiváló tisztelettel

C O N C O U D I A "  e ls ő  p écs i te m e tk e z és i v á l la la t  tu la jd on o l

Túrna  Veti csel, K rt/  z tián  József, Sch ubársky János, ) f
H r a n i ts c h  M .
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ANTAL sörfőzdéje Kőlninyáii
( B U D A P E S T  m e l l e t t . )

V an  szerencsém  a n agyérdem ű  közönség-, különösen a ven d ég lő sök  és kávéház-tu la jdonosok  becses tudó 

mására adni, h o gy  sörgyártm ányaim  k ön n yebb  és kénye lm esebb  m egrende lésére  B a ran yavá rm egye  és Pécs 

.-/.ab. kir. város részére e g y  külön

8 • o k
álasztékban.

S C H Ö N W A L D  IM R E
■ érakéazitőnél 

()-nto*a, Hattyn-épület.

IP?"' főraktárral 
B A Y E M  F E R E K C Z  u r a t  P É C S E T T

b íztam  m eg. kim k t 

közölni.

i 1 -sz, m inden m egb ízást úgy hordókban m int pa laczkban , a  legpon tosabban  kiesz-

K it lln ő  tisztele ttel

Dieliei -A.xxt&l
kőbányai sörfőzde (Budapest mellett).

Von atkozássa l a  lenti h irdetm ényre, bátorkodom  m eg jegyezn i, m iszerin t a főrak tá rt a  legczélszerübb 

és a legn jabb  ig én yek n ek  m eg fe le lően  berendeztem  és fő tö rekvésem  oda fo g  irányu ln i, b og y  a  legpon tosabb  és 

m egb ízható  k iszolgálta tás  á lta l edd ig i ü z letem nél nyert b iza lm at ezen  nj vá lla la tom ra  átruházzák  és az t továbbra 

is kiérdem elhessen). K iv á ló  tisztele ttel

A m e rik a i jé g ve re m .

B ayer Ferencz
a  D reh e r A n ta l- fé le  kőbán ya i sör fő rak tá ra  

P É C S E T T , (bu d a i) fö -u teza 33. sz.

S a já t v a s ú ti sö r-s z á llitó  kocs i.

Nyomatott Taiza József könyvnyomdájában.


