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A kisdedóvás.
Azokból az Ígéretekből, amiket Csáky I 

Albin gróf mio:szter a közoktatásügy min | 
denoldaln felterjesztésére nézve az ország
gyűlésnek tett, egy immár a beváltás stá
diumába jutott, amennyiben a kisdedóvási 
törvényjavaslat elkészült s az e bó 17-ére 
összelőtt szaktauácskozmánv elé terjeszte
tik inegbirálás végett.

A törvényjavaslat 40. §-ból áll s ter
mészetesen felölel mindent, ami ez ügy- 
gyei kapcsolatban van. Hí e helyen nem 
fogjuk szkaszonként tárgyalni a javaslatot, 
de azért megismertetjük az abban foglalt 
intézkedéseket.

A javaslat szerint a kisdedóvás célja 
lesz a 3— 6 éves gyermekeket a szttlök 
távolléte idején ápolni, gondozni s testi 
és szellemi fejlődésükben elősegíteni. E 
czélból úgy, miut a népiskola látogatásira, 
kimoudatik az általános kötelezettség az 
óvodákba való járásra is. Kivételt ez alól 
c^ak azok képeznek, akik igazolják, bogy 
kisdedeik teljesei) kielégítő gondozásban 
részesülnek. A z e kötelezettség ellen vétő 
szülök 10 krtól 50 írtig terjedhető pénz
büntetéssel Bujtatnak.

A  kisdedóvásra háromféle intézetet 
tervez a javaslat; rendes kisdedóvodákat 
(gyermekkerteket), állandó mcucdékbáza- 
kat és nyári menedékházakat.

Ezek között a különbség az, hogy a 
kisdedóvodakban csak képesített óvók al
kalmazhatók s a kicsinyek imára, be
szédre, énekre, testgyakorlatra, játékra és 
kézi munkára oktataudók, ellenben a me 
nedékház csupán gyakorlatilag kiképezett 
dajkák vezetésére lesz bízva s ezektől 
csak a játékkal való foglalkoztatást s 
ápolást kívánják meg.

Rendes óvodát tartozik felállítani min
den oly város és község, melynek egye
nes állami adója meghaladja a 20 ezer 
frtot, a 10 — 20 ezer forint adót fizető köz
ségek állandó menedékhelyek, a 10 ezer 
írtnál kevesebbet fizetők nyári menedék
helyek felállítására kötelezvék. A községek 
e czélra 3 perczentes pótadót vehetitek 
igénybe.

A községeken kívül óvodát állíthat 
az állam bárhol, továbbá állíthatnak a 
felekezetek és jogi személyek (pl. egye
sületek), az előbbieknek csnpáu a meg
nyitást kell bejelenteniük a tanfelügyelő 
néi, az utóbbiak azouban előlegesen folya
modnak engedélyért.

Az óvodák és menedékhelyek felügye
letét és igazgatását 5 tagból álló fel
ügyelő-bizottság gyakorolja. A bizottságot 
a polgári és hitközségekben a képviselő- 
testület választja, az államinál a minisz
ter nevezi ki. A bizottságnak hivatalból 
tagja a városi, községi vagy körorvos, 
aki az óvodákat időről-időre meglátogatja.
A telügyelöbi/.ottságok teeud >it az iskola
székek, illetőleg az állami iskolai gond
nokságok is gyakorolhatják.

E bizottság teötűtfje: a személyze- 
választása, az iutézéyMatogalása, az óvót 
daba járás elienöjzese s a vagyou ke
zelése.

A  törvényhatósági bizottságoknak a 
kisdedóvás irányában ugyauaz a jog és 
hatáskör van biztosítva, mint a népokta
tási intézetek irányábau.

A közigazgatasi bizottság intézkedik, 
hogy a községi elöljáróságok a szülök 
gyermekeinek óvodákba járatásáról gon 
doskodjanak; a törvény követelményei
nek meg nem felelő óvodák fentartóit 
félévi időközökben háromszor meginti, en 
uek m gtörtéuie után a miniszterhez jelens 
tést tesz a bezárat..* iráut. A községi é 
a jogi személyek állal feutartott kisdedi 
óvók fegyelmi ügyeiben első fokú legyeim- 
bataroz.uot a közigazgatasi bizottság fe
gyelmi választmányához, másodfokú hatá
rozatot pedig a miuiszter.

Intézkedik a törvényjavaslat a kis
dedóvódák nevelő, illetőleg ápoló személy
zetének a kikepeztetésérol, tehat az óvó- 
képezdekröi is.

A  kisdedóvóképezdékuek 2 évfolya 
műk lesz s mellettük egy-egy miutaszerüeu 
berendezett óvoda aliiltatik. A  kepezdebe, 
melynek tantervét a miniszter uilapdja 
meg, telvétetuek oly egyének (férfiak vugy 
nők), kik a közép- vagy polgári iskolák 
négy osztályát, illetőleg a telsö népisko
lák kel osztályát kevégezték.

Ily  képezdeket áliithatuak miudazuu 
tényezők, kik óvodák es gyermekmentje- 
lyek teutariasáia jogositvak; természete
sen a törvényes követelmények szigorú 
szem előtt tartusa mellett. A z összes ily 
képezdék felett a felügyeletet a miuiszter 
a tanfelügyelők által gyakorolja.

A képezde két évfolyamát bevégzet- 
tekuek a kisdedóvas gyakorlásához a jo
got a képesítő vizsga, illetőleg az oklevél 
szerzi meg.

A kisdedóvók élethosszáig választat
nak, illetőleg neveztetnek k i ; állásukat 
csak fegyelmi bíróság Ítéletére veszíthetik 
el. Fizetésük nem lehet kevesebb 30U írt
nál, a meuedékházukbau alkalmazott daj
káké pedig 100 foriutuál.

Az állam segélyezhet bármely kisded
óvási iuiezetet, lekiutet uélkül aunak a 
jellegére ; de ha az iutézet toutartá-ahoz 
szükséges összeg felénél többet ad, a mi 
niszter a maga gondozása, rendelkezése 
alá veszi az intézetet, csupán a vagyon 
maradváu az előbbi tulajdonosé.

íme, rövidre lógva, ezekből áll a 
kisdedóvasi törvényjavaslat, amit, mint 
említők, előbb még szuktanacskozmáuy 
Ítélete elé bocsát a miniszter s csak az 
utau teszi le a törvéuyhozás asztalara.

Áltaiáuosságbau örömmel üdvözölhet
jük a javaslatot, bár a kifogásra is lehetne 
beuue okot talalui. íg y  pl. nagy kérdés, 
hogy az egyszerre, vagy egy néhány év 
alatt szervezendő nagyszámú óvodák és

menedékhelyek személyzetét elő lehet-e 
teremleui, ha a kormány uem gondosko
dik átmenetileg e féle rövid tanfolyamok
ról, ahol pár hónap alatt legalább a gya
korlati tájékozódást minél többen megsze
rezhetik. Node ez csak a keresztülvitel 
kérdései közé tartozik.

P o lg á r tá rsa k ! M agy a r ifjak !
Az igaz szívből fakadó lelkesedés 

hangján szóluuk hozzátok, —  a lelkese
déssel: utelylyel zászlónkat kibontottuk és 
magasau lobogtatjuk, —  csatlakozzatok 
hozzauk, tömörüljetek c zászló körül!

Fájó érzet nehezedik minden magyar 
ifjú szivére : nem látta, neui hallotta meg a 
legnagyobb magyart, ki gyújtó szavaival 
forrongásba hozta dicső szabadsághauezuuk 
alati az egész nemzetet s felköltötte maga 
s nemzetünk iránt az egész müveit világ 
méltó bámulatát és elismerését . Nem ismer
jük a dics-. aggot, ki száműzetésének ke 
serveibeu félisieuué lön miudeu igaz ma
gyar előtt!

Miut szeut jeleuik meg O lelkünk 
előtt, néma imádattal, szent ahitattal bo
rulunk le az Ö Nagysága előtt s szivünk 
—  Iclküuk ügy vágyik az ü jóakaratu 
tanácsúért, atyai áldásáért! !

Feuköit alakja lelkesítő, éltető példa 
a magyar elölt, a táutoiilkatlan, igaz, ön
zetlen, sírig tartó hazaszeretet tekiuteté- 
beu; — szelleme őrködik nemzetijük sorsa 
felett, fajó részvéttel tekint le küzdi I- 
meiukre; orvoslást, gyáuiolitást, vigaszt 
uyujt a messze távolból szeretett honfitár
sainak ; élénk figyelemmel kiséri nemzeti 
életünk minden mozzanatát, velünk örveud, 
velünk köuyezik ! !

Csoda-e, ha bámulattal, az elragad
tatástól némán álluuk meg e rendkívüli, 
sziute páratlan Nagyság előtt s inig büsz 
kén érezzük és valljuk Őt maguukénak ; 
másrészt leküzdhetleii vágy, forró óhajtás 
kél szivünkben : szemtol szembe láthatui 
történelmünknek legdicsöbb alakját, a mü
veit világ által bálványozott férfiül: K o s  
su lii  L a j o s t ! !

Láthatni ő t ! !  Leborului előtte és tenni 
szent vallomást, hogy e drága, szép ma
gyar hazát örömben és balszereucsébeu 
soha ci nem hagyaudjuk ; hogy édes ha
zánk függetleusége és szabadsága az, mi 
után lelküuk epedez, miért szivvérüuket 
is kioutanók! És áldását kérni szeut 
törekvésünkre ! !

És hisszük, reméljük, hogy e szent, 
e nemes ezéluukat méltó siker korouá- 
zandja! Mert lehetetieu az, hogy nemző 
tünk fiai kivotiuák mágusát egy tervezett 
utazásból, mely ütnak végpontja a magyar 
nemzet bálványozott alakjához, Kossuth 
Lajoshoz vezet! !  Zarándokütja löu ez üt 
a magyarnak évek hosszú sora ó ta ; ki 
csak szerét tehette, felkereste Őt turiui 
magányában; —  épp az ifjúság, a „uem 
zet" —  „a  haza reménye" maradna tehát

j távol és tenné magát e tényével érde- 
| messé a méltó megvetésre ? !
I Nem, ez nem lehet!! A magyar nem 
I zet legnemesebb 8 legféltckeuyebbeu őrzött 

kincse : a hazaszeretet! ! Megmutatta ezt 
már az eddigi nemzedék, .mutassa meg- 
tehát a jelen ifjú uemzedéke is, hogy 
méltó őseihez, méltó apáihoz ! !

Föl tehát magyar ifjak ! !  Sorakozza
tok tömegesen a kibontott lobogó körül, 
legyen a jelszavunk :

„El Turinba !
É jen  a haza!

Éljen Kossuth Lajos I !“
A z utazásban résztvevők szánta két

százban van megállapítva. A mennyiben 
meg vagyunk győződve, hogy sokan az 
érettebb korunk közül is örömmel hasz
nálnák fel az alkalmat, ily jutányos áron 
utazhalui nagy hazánkfiához, nem zárjuk 
ki a jelen'kezésböl őket sem, megjegyez
zük azonban, bogy az üt jellege : „a  ma
gyar ifjúság zarándoklása Turinba" min
den körülmények közt fenn lesz tartva.

A üt rendezésére nézve Scbvimmcr 
Pál úrral, a magyar államvasutak menet
rend-irodájának főnökével kötüttíNs meg a 
szerződést. E minőségében ö már február 
közepén Turinba utazik, hogy az utazó 
közöuség olcsó és kényelmes ellátásáról 
gondoskodjék. Eljárásának eredményéről 
annak idején külön lenyomatban értesít
jük a jelentkezőket. Addig is a következő 
vázlatos programmal szolgálhatunk :
1890. ápril 4-én este ismerkedési estély a 
Szabady-vendéglöben (Dreher-palota, Hat 

vani-uteza),
1890. ápril 5 én délelőtt 9 órakor indulás 

Budapestről.
„ „ 7 én reggel érkezés Turinba,

elszállásolás esetleg még c napon tisztel
gés Kossuth Lajosnál.

1890. ápril 7 és 8-dika közt Turin és kör
nyékének megtekintése.

„  „ 9 dikén és 10-dikéu utazás tet
szés szerűit haza, Rómába, vagy Nápolyba.

Az utazás külöu vonaton törtéuik, uj, 
kényelmes kocsikkal berendezve. A je 
gyek hatvan napi érvényességgel bírnak 
oda- és vissautazásra. Az ut megkezdése 
alkalmából teljes, pontos menettervvel 
szolgálunk az ut izó közönségnek.

A z  üt á r a :
I. Budapestről Turinba és vissza 

; (Fiume-Cormons Milano Turin) I. oszt. 80
írt, II. oszt. 60 frt, III. oszt. 40 frt.

II. Turinból Rómába és vissza: 1. oszt.
'■ 55 frt, II. oszt. 37 frt, I l i .  oszt. 24 frt.

III . Rómából Nápolyba és vissza:
• I. oszt. 20 frt, II. oszt. lö  frt, III. oszt.

10 frt.
A jelentkezéseket február végén zá 

juk le. Előbb jelentkezők, ha a jelentke
zések száma a 200-at meghaladná, elsöbb- 

i séggel bírnak. A  jelentkezés alkalmából 
bármely osztályra, kivétel nélkül 20 (busz)

' frt előleg fizetendő le Pándy István olva

sóköri eluök, mint az ut főrendezője kezébe. 
(Lak ik  : V i l i  szentkirályi-u. 39. sz. föld
szint), mely összeget postafordultával nyug
tázzuk. A fenmaradt összeg az utazás meg
kezdése előtt fizetendő le, de lefizethető 
egyszerre is az egész összeg.

Tekintettel a jelentkezők nagy szá
mára, kívánatos és mindenkinek érdekében 
áll, hogy minél élőbb jelentkezzék.

Hazafias üdvüzlettel

a rendező bizottság:
Pándy István j h. eluök. Karsay István m. e. h. 
Rakoczy Géza t>. U. Pichler Győző j. h. Kiss Ist
ván gy. h. Hegyi József b. h. Uusemasain Albert 
j. b. Láng Menyhért i>. h. Katona József gy. h. 
Veiszfeid Vilmos ügjéüjelölt. Bleier Zoltán w. e. U.

Szendrei Gerzson
a barauyavári járás országgyűlési képviselő
jének beszeile a képviselőhöz keddi Ülésén.

T. ház . Felszólalásomba!) először je 
lezni Kívánom, hogy a mi uj igazságügy- 
miniszterünk nemcsak azzal lesz szolgala
tot bazajauak és szerez érdemeket magá
nak, hogy új törvényjavaslatokkal lep a 
ház ele, üauetn azzal is, hogy a meglevő 
teteles tö m  nyékén azok hibáiuak orvos
lására oly módosításokat, kiegészítéseket 
és kiküszöbölésekét eszközöl, melyek va- 
iúbau szükségeseknek bizonyultak. Én szin
tét) a tegnapi u .pou gr. Apponyi Albert 
t. képviselőtársam és az igazsagügymi- 
niszter ür által szóba hozott választási 
törvényről vagyok bátor szólni. A  mik 
tegnap erröi elmondanak, azokból nekem 
semmi eiveuui valóm niucseu, de engedje 
meg a t. báz, bogy a netalán beadandó 
törvéuyjavaslatra nézve, bogy úgy fejez
zem ki magamat, elövéleméuyemct kocz- 
káztatbassam.

Köuuyebben lehet, uézetem szerint, 
egy törvéuyt szereucseseu megalkotni, mint 
azt szerencsésen vcgrehajtaui. Eu a ueta- 
lau beadott törveuyjavaslatha tauacsosuak 
vélném azl is felvételűi, hogy a választó 
joggal bitó polgárokra nezve, a kihirde
tés ne úgy történjék miut az jelenleg tör
téuik, hauem élőszóval, dobszóval ; helyi 
szokás mellett kihirdetés által és minden 
módon tigyeimeztetui: „hogy most válasz
tói jogotokra ügyeljetek;" egyúttal java
solnám, hogy a választói jog  ily uiódou 
való kihirdetése sokkal alkalmasabb idő
ben, uuut a mostani tételes tóívéuy elő
írja , törtéujék. Szerintem tehát három 
egymás uláu következő mapon minden 
községben egy nyílt téren a küzséguázá- 
uál vagy » z  iskolában élő szóval történ
jék  u kih;rdetés. Ekkor van alkalom és 
mód arra, hogy a v  'asztó polgárok meg
jegyzéseiket megtehessék, hogy pl. Péter 
vugy Pál biauyzik a névjegyzékből, vagy 
pedig Péter vagy Pál jogtalanul van at>- 
bán felvéve.

Másodszor véleményezem, hogy a tör
vényjavaslatba felvétetnék, bogy a válasz 
tói jog kihirdetése márczius, április, vagyT Á R 0 Z A.

A z  álarczos bá lró l.
Én is ott róttam az álarczoeok bálján 
Feledni az élet mindennapi gomlját,
Mrgnézui, ha lehet, mégis mosolyogni,
Hogy a világ miként járja a bolondját.
Harsogott a zene, lobogtak a lángok,
Tarka alakokkal népesült a terem,
Csacsogtak, csevegtek pajkosan egymással,
Azt hiréui, hogy a kedv, az öröm itt terem — 
Hajh ! pedig csak látszat, tetetéa itt minden, 
Oeainte kedv, öröm tán egy ezivben tincsen.

A zajoa teremben, akár merre néztem,
Minden arezon álarca ét minden arca álarcz, 
Mosolyogtak sorra, bővült valamennyi 
3 ki tudja, hogy ezivük mélyén nem-e dúlt barcz? 
Az enyelgő ezőuak, a játszi mosolynak, 
iái tudja, ki eejti, mi lehetett czélja ?
Az elfásuH kedély fÖlviUamozása,
Erőszakolt vigság, vagy csak üres tréfa? . . . 

némítás, látszat, tetetés itt minden,
■sinte kedv, öröm tán egy szírben sincsen.

A férjvadász lányka szeretemről cseveg,
Odaadd ezivről és hűségről regél,
A hozomány utáo portyáié gavallér 
Zengi, hogy ezeretme m‘ly tiszta, milyen mély. 
És az ifjú özvegy igéző varázszsal 
Kitárva bájait caábos édeut mutat,
Édes mosolygása annyi szépet igér:
Virággal hinti be a tövises ntat . . .
Ah ! de csak káprázat, tetetés itt minden,
Őszinte kedv, öröm tán egy ezivben eiucsen.

Az asszonyka enyelg, körüllepik, zaongják,
Kaczag, mint a gerle, teteti a kedvet 
8 bűvös ezép szemének pilláján a könycsepp — 
Férje ott virraszt g kártya-asztal mellett.
A ledér szivtt férj keresi a mámort,
Az álarczosok közt pajzánkod va forog,
A családi tűzhely nem melegíti már,
Cealékony lidérczfény hajszolásához fog . . . 
Öi.ámitás, látszat, tetetéa itt minden,
Őszinte kedv, öröm tán egy ezivben sincsen.

Mért is jöttem ide, álarczosok közé ? . . .
Feledni a gondot, mulatni, kaczagni ? .. . 
Kacaagni, hiszen itt inkább volnz okom 
Aa áletet fájón aokogva siratni . . . .
Hiába kerestem a jé kedv forrását,
Aa őszinte, igaz kedvből nincs itt semmi ;

Hiába is máshol keretűi a kedvet :
A saját szivemben kéne aunak lenni —
Kápráztató látszat, tetetés itt minden,
Őszinte kedv, öröm tán egy szívben sincsen.Várady Ferenci-

Bálterem ben .
Megvallom őszintén, kábult voltam 

kissé, midöu először néztem körül abban 
a uagy teremben.

Hiszen csak az czeregy éj meséiben 
olvastam én ehhez hasonló, káprázatos 
lényről, vakító csillogásról! És a rnesék- 
beu is csak a fautázia tüneméuyeiuek 
tartottam ezt, mely a valóságban uem is 
volt és nem is lesz meg soha.

Az asszonyok, leányok szemeiben tűz, 
orczáikon az elragadtatás pírja, s ziháló 
kebleiken kéjes vágy.

És az illattól terhes, sürü levegőn, 
valabonuau, miutba a távolból bangzuuck, 
a zene ütemei hangzottak, amikuek hal
latára ezek a fehér ruhás, frakkos urak
kal kapaszkodtak össze, s forogtak szé
dületes gyorsasággal, mámorosán.

Eszembe jutott, hogy hiszen cn itt 
nem is táuczolhatok ! Mit is szóináuak 
ezek a bájos, szebbnél szebb tündérek, a 
kik elragadó szépségük mellett bizouyára 
dúsgazdagok is, ba egy ilyen szegény, 
falusi ördög, mint én, kopott, divatból rég 
kiment frakkban, bozontos bajjal, a járat
lanság s Ugyefogyottság érzetében télén 
ken, reszketve táuczra kérné fel őket? 
Bizonyára kikaczaguák.

Aztán meg mi értelme is volna en
nek ? Az enyém úgy se lehelne egy sem. 
Készakarva dúljam bát fel nyugalmamat?

És a miut igy ezen gondolkoztam, 
birteleu eszembe jutott az az egyszerű 
kislány, a kit odahaza hagytam talmi, 
akivel jegyben jártam s a ki, még én itt 
e tüudérbirodalomban járok, bizonyára 
édesen alszik, s felőlem álmodik.

Biz eddig rá sem gondoltum. De hogy

is jusson eszébe egy bnszadraugu, apró, 
halavány csillagocska, amikor csupa ra 
gyogó fényll uapot lát.

És mégis valemi ellenállhatatlan vá
gyat éreztem magamban arra, hogy eze
ket a kápráztató napokat az én halavány 
csillagocskaminal összehasonlítsam.

Egy zugba vouultam félre, s titokban, 
rejtegetve clőkapartam zsebemből az arcz- 
képet.

És az összehasonlítás az első pilla 
natban felette rosszül ütött ki az éu kis 
menyasszonykául részére. Rögtöu eszembe 
ötlött, hogy ruhája minő otromba szabású, 
s arcza minő kifejezéstelen, semmit mondó 
e csábos szirénekhez képest.

De azért csak nézegettem tovább.
Mert a szemeiben találtam valamit, 

a mit itt a bálteremben uem találtam 
sehol. Gyöngédséget, odaadást, — szerel
met. Mintha ebben a teremben csak az 
érzékek domináltak volua, s abban a 
kézbeu csak szív.

Folytattam összebasoulifgatásaiuiat to
vább.

Egyszerre valaki megzavart munkám
ban. Egy kezet éreztem a vállaltira ne
hezedül.

Ijedten tekintettem tol s rejtegetui 
igyekeztem a képet.

Az, a ki megzavart, egy vidéki ember, 
öreg ür volt, a ki lélen át itt lakik a 
városban.

—  Mit néz oly figyelmeseit öcsém 
uram ? —  kérdé.

Zavartan feleltem rá:
—  Ah semmit . . . Egy képet. Egy 

egyszerű képet!
—  Mutassa !
Oda kellett adnom.
Az öreg úr egy pillautást vetett rá s 

igy szólt:
— Ah, a m enyasszonya?... Értem 

már a zavarát. Önnek eszébe jut a sze 
relmese itt is ! . .  ■ Összehasonlította bizo

nyára az itt tánezoló párokkal. . .  Minő 
különbség . .  . Nemde ?

Ob, igen —  hebegtem.
—  Mennyi szelídség, ártatlanság és 

igazság e képeit s mcuuyi fenhéjázás, gőg 
érzékiség, —  hazugság i t t !

— Ob igen, igen !
— Ez ped g  csak egyik oldala a 

képnek, barátom, -  folytató az öreg. —  
Ha ön a másik oldalára is pillanthatna, 
látna ott egy csomó vériizzadó férjet és 
családapát, a kik keservesen szerzett fiilé 
leiket vétkes könnyelműséggel dobaljak 
ki, sőt még adósságba is verik ntagukai. 
csakhogy nejeiket, leányaikat itt csillog 
tathassák . . .  Mert a leánynak férj keli, 
az asszonyuak élvezet. . .  És inig ok itt 
ielgyémántozva, mámorosán toroguak ud
varlóikkal, addig otthon a gyermekeik 
gondozatlanül, rongyosan járnak s daczára 
aunak, hogy annak szülőik: árván nőnek 
t e i . . .  Kirakat ez, a hova csak azok jár
nak, a kik csak külsőleg szemrevalók . . ! 
Igaza van barátom, ba menyasszonya ké
pével mulat itt is s nem azokkal. Nem 
csókolhatja meg a lába uyouiát sem az 
öti szerelmesének ezek közül seuki! — —

Azóta egy év múlt cl.
Most már karjaimban tartalak ked

vesem s miközben a bölcsőben ringó ap
róságokra nézek, nem jut eszembe a bál
terem fénye.

Egykor megtáutorodtam, —  igaz.
És nem szégyenlcai ezt előtted sem, 

kedves.
Az ember igen sokszor nézi gyémánt

nak a csehüveget és viszont.
Kiváltkép —  kirakatban.

H onnan  jö tt az influenza?
(A* »Egóez«ég'lgy* czirnil havi-folyóiratból.)

Ezzel az érdekes kérdéssel foglalko 
zik most földrészünk legtöbb goudolkodö 
embere.

Azt tudjuk, bogy a járványról az 
első bírt Szt. Pétervárról vettük, a hol 
október végén léped fel. De uiiképen, 
bőimét került az orosz fővárosba, arról 
megbízható tudomásunk niucseu.

És mert nem ismerjük a járvány tá
madásának idejét és helyét, tág tere ma
rad a találgatásnak. Mentöl rejtelmesebb 
a magyarázat, auuál nagyobb a híre.

Ilyen az, mely a járványt a világmin 
dcuségböl —  a kostuosból —  löldüukre 
hullott por fertőző csiráiuak rójja fel, mint 
pl. Clcuiciis dr. Frankfurtján és sokau má 
sok is. Nciu uj goudolat. A régi görög 
orvosok, két s fél ezer esztendő előtt ilyeu 
kosmikus portól származtatták az akkor 
uralgott járványokat.

Azóta valahányszor uagy epidémia 
lépett föl, újra és újra az égre, a csilla
gokra tekiu ettek s onnét származtatták 
a hajt.

Vau-e valami lehetősége «  felfogás
nak s van-e bizouyité a? A  lehetőség uem 
tagadható. Ismeretes, hogy kosmikus por 
téuyleg és folyvást hull a mindé-.segböl 
földünkre. Sőt Nordeuskjöld az ilyen kos 
niikus porban, melyet ntagaN északi tájak 
örök hava felületéről gyűjtött, nitrogén 
tartalma organikus anyagot is talált, tehát 
olyau anyagot, a mi lehetett valahol és 
valamikor általi, vugy növényi életnek 
terméke és igy fertőző tulajdonsággal is 
bírhatott. Mindazonáltal mily kevéssé kép 
zelhetö el a oly anyagnak a földünkön 
feriözö képessége ! Az a por földünk lég 
körén keresztül hullva, a súrlódástól két
ségen kívül tölmelegszik, még pedig bizo
nyára több, mint 100 és egynéhány fokra, 
a mely hőség pedig a fertőző anyagot 
megsemmisíti.

Hogy a lehulló por mily mértékben 
bővül fel, arra nézve bizonyítékul hivat
kozhatunk Tissandier vizsgálataira, aki a 
kostuosból hulló vastartalmú pori mindig 
megoldottnak találta.
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májusban történnék. Továbbá fontosnak 
találom, hogy a miniszter ur gondolkozzék 
arról, vájjon továbbra is leiiutartsuk-e azt 
az elvet, hogy ba valaki egyenes adóját 
bizonyos idő alatt be nem fizeti, vagy 
annak egy csekély részével hátralékban 
marad, megtosztassék választói jo gá tó l; 
mert bogy példával éljek, igen nagy jog
talanságot látok abban, ba pl. a minisz
terelnök ur Debreczenbeu állami adóban 
1000 Irtot tizet, az igazságUgyiminiszter 
ur pedig 20 Irtot, és ha a miniszterelnök 
ur a maga bibájau kivltl csak 909 irtot 
tizet ki s egy írttal hátralékban marad, 
ezen 999 írtért ne bírjon választói joggal, 
ha pedig az igazságügy imiuisz'e ur a 20 
frtjat lefizeti, jogosult a választásra. Eu ezt 
teljesen igazságtalanak találom

T. ház ! Sok bajaiuk vaunak az igaz 
sagszolgaltatás terén és ez a baj nem 
mindig az auyagi igazságszolgáltatás sze 
reucsetlenségében rejlik, hanem rejlik éa 
sokszor epeu lügg az alaki igazsagszol- 
galtatastól. Ha a biró alakilag helytelenül 
jár el, az erre alapított auyagi i.azság- 
szolgaltatás 99*/0-ában kell, hogy szeren- 
csétleu legyen.

T . ház ! Közvetlenül saját tapasztala
tomból merítem és ha kell, bizonyítékok
kal is tudom igazolni, hogy az első bíró
ságoknál mily óriási jogsérelmek követtet- 
neK el tudva vagy nem tudva, s én 
egyedül ezeu jogsérelmeknek orvoslásáról 
kívánom a t. miuiszter űruak figyelmét 
telhivui.

Mindenek előtt kénytelen vagyok tel- 
említeni azon visszásságokul, a melyek 
az első bíróságoknál lábra kaptak és 
tarthatatlauokka valtak és a melyeidnek
orvoslásáról a t. igazságügymiuiszter úrnak 
akar törvényhozási iutezsedessel, akár mi
niszteri rendelettel kell gondoskodna. E 
visszásságok ugyauis csödtomeggoud- 
uokok kiuevezesébeu rejlenek. Hallatlau 
az a jogsérelem, mely a csődtömegek 
gondnokainak kiuevezese körül (Halijuk . 
Ual.juk ! )  a csődbíróságok altul elkö
vettetik.

Ismerek Magyarország területén 4— o 
oly törvényszékét, a melynél a csődbíró
ság 3U— 50 kifogástalan elöeletü, jellemek, 
teddhetetieu es az ügyvédi gyakorlat té
rén helyét megálló gyakorló ügyvéd közül 
alig 4 — 5, legteljebb ti alsaimaztatik
csodtouieggonduokuak.

Ez eljárás a többi ügyvédben uiéliáu 
sok halsó gondolatot kelt lel, mert na 
g OH természetes dolog, hogy ha a dolog 
így all, amiül all a tüivenysze* területen, 
minden gyakoiló ügyvéd, aki a csődtömeg 
gondnokságból kizaralik, jogsereimet lát 
magara uezve. S miért ? A egyik gyakorló 
ügy ed úgy mint a másik is, szeuvedeti 
elméleti kejiessegeért, anyagilag áldozott 
s az egyik úgy mint a másik is qualitíkáit 
a törvény értelmébeu, az egyik úgy mint 
a másik is oklevelét ótelsege a király 
nevében bírja, az egyik úgy mint a másik 
is mindeuuemll allarni, községi s másnemű 
terheket visel es az egyik úgy miut a 
másik is haszuos tagja a hazanak es a 
társadalomnak es csaladot nevel, egy szó
val egyaltaiábau uiucs lielyéu és nem le
het iudokolt, bogy a csődbíróságok 40— 50 
gyakorló ügyvéd közül, még oly helyeken 
is uuut pl. bzékestehervarou ahol legalább 
1 0 - 1 2  csödügy lordul elő éveukiut még 
ott is csak 4— 5 gyakorló ügyvéd alkat- 
uiaztatik folyton esudtömeggoiiduokul. Mar 
pedig a mi a bizalmat illeti, sohse jöhet 
kérdésbe, vajjou meg van-e abbau az 
ügyvédben a vagyoni megbízhatóság? Meri 
ha az egyes telek mehetnek az ügyvéd
hez akár 100,000 frtos jogi keresettel: 
nem látom át, hogy mert ne lehetne iá 
bizui egy 8— 10 vagy 400 ezer forintos 
csődöt — 100,000 forintos csőd vidéken 
ritka —  ha az az ügyvéd becsületes cm-

L)e az epidémia túllépési módja is 
elieuttnoud a kosmikus por theoriajauak 
Ha ugyauis a kosmoebau lertözó por száll 
ei, az szétszóródva, nagy mennyiségben 
huhhat tova, tehat nem egyes szűk bataru 
pontjára löldüukuek esnek, hauem egy 
pár perez es óra alatt toldüuk igen nagy 
részére, az egész földre. Tehat a járvány
nak is egyszerre keik mindenütt kitörnie.

Valóban pedig úgy vau, hogy szü
kebb leiületekeu k p  fel a jarvauy s
többuy ire Oroszonizag bizemyos tájékain »
önnel leljed lova lépésről lepesre, a köz-
lekedei - s nem toldüuk kenu-
gése es forgása - -  szeriut A nagy vasún
förgalniu varosokba hamarabb érkezik
meg, a, vidékre lassabban ; a mai epide
nun s<,kkal gyorsaboau utazik, miut a
régibb epidémiák,, mikor meg vasul uem

Mas theoria szeriut az iutiueuza Cili-
naból ,jött. Ottan a múlt uyarou s őszén
nagy vizaradasoá voltak s ebből uagy
haiálozne szármázott; ott támadt a fer-
tűző csira, a weily ouuét Szt. Eelervárra
szállói: s azu'áu egész Európára elter
jedetl.

Eunek a theotiáuak is meg vau a 
maga mait.a. Kivált a váltólázról —  a 
maláriáról —  állították sokszor, hogy azt 
a szelek és viharok messze országokba 
elburczoljak. így  Beruiauu, svéd tudó-, az 
európai uialar a járványokat Dél Ameri
kából származtatja. Ottan az Amazon s 
inas óriási folyók mocsaras parti tájékain, 
Del-Amerika r pampas“ -aiii mocsaras sík
ságain, esős időben végte.euül buja első
rendű növényzet lámad, szárazság alatt 
pedig elporlik s a viharok által a magasba 
ragadlatik. Ennek pora jut el szélviharok 
szaruyáu Európába s fertőz országokat s 
népeket.

Vájjon igy jöti-e tehát az iutluen..a 
Kbiuabúl ? Hogy lcheU.'ges, azt ütegen-

ber, ha éveken át számos ügyfelének 
ügyeit jellemeseu vezette és soha gyanú 
se fért hozzá? Ha mindamellett egy 2— 3 
hónap óta gyakorló ügyvéd megelőzi őt, 
ennek az a következménye, hogy a kö
zönség nem épen kedvezően Ítél azon biró 
felől, a kitől a csödtömeggondnok kineve
zése függ. Ha e visszaélést nem is lehet 
bizonyitaui, mindenesetre magáu fogja az 
hordani a visszaélés vádját, az osztozko
dás valószínűségét.

Külöubeu azt sem találom igazságos
nak, hogy csödllgyekbeu mindig ugyan
azon csödbiztost alkalmaznak. Mert vala
mim az ügyvédtől, ügy a biztostól is meg
kívánjak, hogy miudeu, az igazságügy te 
rén előforduló tárgyból meg legyeu kellő 
qualifikatiója. Tehat csódbiztosuak épügy 
lehetne alkalmazni az egyiket, mint a má
sikát, még pedig olyan sorrendben, a uii 
nőben a csódügyek előfordulnak. Mert 
valamiut nincs joga a biróuak ügyvéd és 
ügyvéd között különbséget tenui, cp ügy 
niucs joga az ügyvédnek biró és biró kö
zölt külóubséget teuni hivatasa körébeu. 
Méltóztassék a t. igazságügyi miuiszter ür 
annyi laradlságot venni magának, hogy 
átnézze a székesfehérvári birói-ág csőd- 
ügyeit a legutóbbi 5 évről és meg lóg 
gyözödui, hogy hauy ügyvéd lelt az ügy
védi karból alkalmazva, pedig 45—50 
gyakorló ügyvéd van és évek hosszú so
rán at alig történt, hogy valamelyikei fe 
gyelmi eljárás lolytáu valami mulasztásért 
írásbeli teddés ért volua. M egfog győződni 
mélyen t. miniszter ür, hány ügyvéd telte 
zsebre azokat az ezreket, melyek jogta 
lauul lettek a csődtömegben megállapítva. 
Azért moudom jogtalauul, mert a csőd
tömeget Csáky szalmájának tekintik sok 
helyütt és szetezibaljak. Ha nekem a bi 
rósag egy 8— 10 soros kérvéuyért 2— 3 
toriul muukadijat állapit meg, ez nagyon 
meg vau fizetve és én meg is vagyok elé
gedve; csödügybeu ellenben mtgr.llapiia 
uak 50 - 6 0 -1 0 0  irtot. Meggyőződhetik a 
melyen t. igazsagügymiuiszier ur —  en 
nem pártolom, hogy oly mugasau aliapit 
tas-anak meg a löiueggouduoki dijak, —  
hogy 15—20 ezer tói intőt érő csődtömeg
nél bogyau lehet zsebreteuui 2 3 hó le
iolyasa alatt 4— ti ezer forintot, pedig ha 
ezen idő alatt ejjei-uappal folyton dolgo
zott volua haruiadmagaval, akkor sem er 
deuielt volua ki 4— 6000 ezer forintot. Es 
ha mar ez igy vau, pedig így van, akkor 
uemcsak az a viszassag éri az ügyvédet, 
hogy jogos indok uelkül mellőzik, hauem 
az faj neki, hogy egy alig kezdő ügyvéd 
miatt mellőzik, a ki meg gimnáziumba 
tauult akkor, mikor a másik már gyakorló 
ügyvéd volt.ily visza8sagok törtéunek a  peres és peren kívüli Ugygoudnokságoknál is. Itt is azok az emberek alkalmaztatnak reudeseu, mert olyan peres vagy pereu kívüli ügy alig fordul elő a  hirósaguál, hogy a szakértő biró azouuai ne lassa, uiilycu vagyoni állapotul bii az érdekelt fél. A jogi gond uokságok is reudeseu egy két ügyvédre ruhaztatuak át és küiöuöseu a házasság- védő perek. Igeu keuyes dolog az, iné- lyeu tisztelt miniszter ür, a  melyet fel logok hozui, de meggyőződhetik róla a  miniszter ür igeu köuuyeu, ha a vizsgalatot jelenlétemben megejti. HiluUgyekbeu védőügyvédek reudeseu azok, Kiket a lognáz- felllgyelö ajánl, az ott álló börtüuör, vagy az, a kit a törvényszék vagy a járásbíróság szolgái ajánlanak. (Derültség.)

É i  nem elfogultságból, uetu bosszú
ságból, nem haragból, nem ellenségeske
désből hozom fel ezeket, hauem mint való 
igazat, mint aitaiábau t-pusztait dolgot, 
melyekről magam gyözöutem meg. De 
uemcsak éu hozom fel ezeket, hauem évek 
hosszú során át hozzak ezt tel a jogi la
pok, mar pedig azt hiszem, hogy ezek

gedjük, többet azonban ez idő szentit 
nem állithaiuuk, meg csak valószínűitek 
sem mondhatjuk.

Hogy Európában uem a szelek hord
ják szerte, hanem a közlekedő emberek, 
az világos abból, hogy a terjedek Euró
pában —  8 azonkívül is — olyau gyors, 
mint maga a közlekedés.

A  régibb epidémiák 1 egy lel 2 esz 
tendö alatt bontottak el Európai, a mos 
tani 1 egy lél 2 hónap alatt.

Legegyszerűbb a harmadik theoria; 
az, amely a leriőző anyagok és betegsé
gek eddigi ismert termeszeién alapul. A 
terlözö esirak szerte a löld teiülcteu s 
annak népét között allauilóan meg vau
nak s oko-nak is betegséget és esetleg 
halait — de enyhe es ritka voltuknál 
lógva a közfigyelmet elkerülik.

Egyszerre valahol —  a nyavalyának 
kezdődő társadalmi és helyt viszonyok 
között, a  fertőzés egymásután gyorsait 
több egyént ér — ez áltál a fertőző ké 
pessége szerfölött növekedik és most labra 
kap a járvány. Állatokou végzett kísérle
tük ugyanis tauus.tjak, hogy fertőző anyag 
nak gyorsan, egyuiásutaubau frissen alól- 
tusa nagyon uöveli a fertőző képességet, 
ellenben a hosszabb idöközbeu történő 
oitasokual a fertőző erő reudeseu alább 
sülyed.

Lehetséges tehát, hogy az influenza 
tertőzö auyaga is folytonosan meg vau 
köztüuk, vagy meg van' bizonyos világ 
tájakon, de euykc természetű, ritkáu es 
enyhén fertőz; uem is veszik észre. Majd 
valami okbói gyors és számosabb fertőzés 
tárnád, mire az influenza fertőző anya., 
hathatósabbá válik s most már lábra ka® 
a járváuy.

Melyik magyarázat a helyes, azt csak 
ujubb s behatóbb kutatások deríthetik ki.

----------------------- I
csak kézbeszolgáltatott adatok alapján hoz- | 
nak valamit napvilágra. . . . . . . . .  j

Igen sok szomorú dolgot lehet itt ott . 
látni, melyek jogsérelmet képeznek.

Kénytelen vagyok t. ház még e téreu, 
melyen az általam állítottak kapcsolatban 
állanak, tovább haladni. Bocsánatot kérek 
a távollevő összes bírói kartól, de azok
ból, a miket általában véve tapasztaltam, 
—  tisztelet, becsület a kivételes esetek
nek — s az egyes esetekből az általános
ságra uem is akarok következtetni —  ha
nem a mit mondok, az való tapasztalati 
tény ; ugyanis megtörtént már neiu egy 
szer hogy a hol szóbeli tárgyalások vau
nak’ (Halljuk ! a szélső baloldalou) ugyanis 
a tisztes, idősebb biró a fiatal prókátorral, 
az olt ülő, vagy álló, egyszerű, tudatlan 
földműves ember jelenlétében el elbeszél
get egy és más dologról, taláu vadászat
ról kártyázásról vagy más mulatságról; 
beszólnak kölcsönösen egyről - másról s 
közben talán azt is elbeszélik, hogy volta- 
képen miiéle ügyük vagyon egymássá ? 
Beszélgetnek per te harmadik negyedik, 
ötödik személyekről, az ügyvédekről. Va
jon mit gondol ilyenkor az az egyszerű 
földmivos, tudatlan, elmaradt ember? Hat 
annak a/, egyszerű észjárású embernek az 
a fogalma lesz az igazságszolgáltatásról, 
ha esetleg helyeseli utasillalott is cl kere
setével, hogv nem csoda, ha perét elvesz
tette, mert hiszen az ellenfél ügyvédével 
az a biró igen jó  barátságban van. Ez, 
azt hiszem, egyikünk nézetével som talal- 
kozhatik. Igaz, uem lehet törvénybe ik- 
tatui, hogy ilyen és ilyen dolgokat a bíró 
no tegyen, de azt sem akarom elhinni, 
hogy semmit s.-iu lehetue tenni. L ehe t. A 
t. igazságügymiuiszter ur azt mondhatja: 
ilyen és ilyen tapasztalatok jöttek a tudo
másomra, ezennel figyelmeztetem a biró 
sápokat, bogy ilyenektől óvakodjanak és 
különösen óvakodjanak azon hódságok, a 
kik szóbeli eljárás utján a tárgyalási te 
rciuben a nagy közönséggel érintkezésben
vanuak.

Sajnos, tapasztalatomra jutott az is, 
-hogy egyes helyeken elejtett czélzatos sza
vakkal az illető bírók egyes ügyvedektől 
elriasztják és uiás ügyvédeknek oda ajánl
jak a feleket. Igaz, a bírói fegyelmi el 
járás szerint mind ezeken a bajokon le
hetne segíteni, de itt eszembe jut az igaz- 
ságügyuiiniszter uruak tegnap tett egyik 
kij slentése és ez igen érdekes, a mit a 
választási törvényre nézve mondott. A  
törvény azt mondja, uieg kell büutetui az 
összeíró küldöttséget, ha véletlenül, vagy 
akar hogyan hagyott ki valakit a válasz
tási névjegyzékből. Igen, de csak akkor 
lehet e büntetést kiszabni, ha az száudé 
kosán történt és ha az jogorvoslattal or
vosolható nem volua. Ily  módon pedig 
senkit sem lehet meghűlttelui.

Én lehat ezen viszás állapotokra kí
vántam az igazságügymiuiszter ur becses 
figyelmét felhívni. Hiszem és remélem, 
hogy öt még mindezekért nem lehet oko/.ui, 
mert nem bir róluk tudomással, de ezeken 
a viszásságokon, ezeken a bajokon miu- 
deuesetre segíteni kell.

H o g y  a j ó  b a r á t s á g  m e g  a z  
o l l e n s é g e s k e d e s  —  m i n d k e t t ő  
e g y f o r m a  —  a l t a l a b a  n v é v e  
m i l y  v e s z é l y l y e l  j á r  a b í r ó s á 
g o k n á l ,  az igazságszolgáltatásra, arról 
csak auuak lehet fogalma, ki közveden 
tapasztalatból meríti az alapot.

Itt van nálam egv bírói végzés, a 
mely jó barátságból eredt. (Halljuk ! Hall
juk !) Ez eredeti végzés olyan t. képviselő- 
ház — s mielölt ezt elmondanám, hang- 
sülyozom, hogy a miket elmondani fogok, 
a nem jogászvilágot jobban érdeklik mint 
a jogász világot, —  az ügyvédeket, hogy 
‘ milyen a jó  barátság a bírói térén —  

an, hogy mikor a bírósághoz benyújt 
elperes alperes elleu egy 5000 frt töke- 
etetés iránti végrehajtási kérvényt, a 
ly mindössze 3 példauybau szerelendő 

—  melléklet nincsen -  s mindössze 
feljebb 14— 15 sorból áll, ezt tehát uz 
véd elvégzi —  ha legtöbb időt uiou- 

i — tél óra alatt, mert még az irás 
n valami szép, 5 p-rcz alatt leírhatja 
• jó fiskális em ber; van rajta továbbá 
íz csak volt, mert a többi példány nincs 
— 1 frt 95 kr. bélyeg: uioudom tehát 
a biró, ki ezt a végzést meghozta s a 
;rehajiá-t elreuilel <■, — s helyesen,
rt el kelleti rendeln e —  ezért a végre 
lási kérvéuy'rt csak 21 tri 95 krt. ál
dott meg ; de csak auuak a/, ügyvéd- 
; a részér--, a ki azi beuyujtotta!

Mert van itt egy másik, egy 10 192 
is végrehajtani kéivény. (Halljuk I Hall- 
!) Vau benne 21 felperes -  uiegjegy- 

n, törvényszékuél folyik le az ügy, a 
sik a járásbíróságnál folyt — és mig 
jer folyt, elhalt 7— 8 telperes, a jog- 
dokuak be kellett az okmányokat szé
ni és igazolni, hogy mi vagyunk a 
módjai ennek és enuek a felperesnek, 
;y a bíróság elrendelje a végrehajtást, 
gyón természetes —- az előkészületeket 
n is számítva, a miket 7 — 8 elhalt lel
es jogulódjaira uózve tenni kell, t. i., 
lelkész urakhoz írni, a hatóságoktól hi 
lyilványt kivenni, hogy végrendelet nél- 

halt é meg az illető, egy szóval abban 
10192 fitos végrehajtási kérvényben 
í kész kiadás éppen 30 frt 55 kr. Kel 
[ mellékelni a mellékletekéi, a melyek 
“ lói „M “ ig terjednek és ezen kérvény- 
le leiszerelése, leírása legkevesebb 3 
pót vett igénybe. És — nagyon helyc- 
i — meg lett állapítva itt mindössze —  
sem barátságból, sem ellenségeskedés- 
I nem történt - 67 frt 55 kr. Megele- 
Ihetik vele az ügyvéd ; vau ueki három 
pi munkája után 36— 37 forintja, nagyon 
l meg van fizetve. De most méltóztassék

ezt az arányt megnézni, egy 5000 frtos 
kérvényuél kap az ügyvéd mint az ügyfél 
képviselője fél órára 70 forintot, a másik
nál pedig, a hol már nem barátság sem 
ellenségeskedés nem folyt be, ,kap barom 
napra 3 6 -3 7  Irtot. Ilyen viszássagok ta
pasztalhatók az első bíróságoknál a ba
rátság vagy ellenségeskedés miatt meg a 
költségek megállapítása körül is.

De t. ház, van még több hiba. (Hall
ju k !) Nincs az igazságszolgáltatásra ve
szélyesebb dolog, a mit a nagy közönség 
uem tud, mint ha a biró le van kötelezve 
az Ugyvéduek. A z is baj, de azt hiszem, 
ez csak ezer közül egy esetben lordul elő, 
ha viszont az ügyvéd áll lekötelezettségi 
viszonyban a biró iránt. Es mi ennek a 
köveikézméiiye? Az, hogy a lekötelezett 
ség folytán a biró megrövidíti az igazság
szolgáltatást. A hátralék az első bíróságok 
barátsága és ellenségeskedése folytán az
tán telszaporodik a kir. táblán és a curián. 
Hogy egy átlagos számítást legyek, fel 
megy a kir. táblához pl. 100 ezer min
den néven uevezendö ügy : polgári-, váltó-, 
kereskedelmi-, telekkönyvi-, úrbéri , csőd 
es bűnügy stb. A statisztikai adatok azt 
mutálják, hogy ezeknek az Ítéleteknek 
átlag egy harmad része teljesen meg van 
változtatva; egy tizenötöd, vagy huszad
része féloldalik, egy másik rész megsem- 
misiitctik, egy harmadik visszaulasillalik, 
egv negyedik pedig pótlás végett vissza
küldőik íme tehát a jó  barátságból, vagy 
ellenségeskedésből származó lia'ározatok- 
kai a szegény kir. táblai és curiai bírák
nak kell megküzdeniük En jó  lélekkel 
mondom, bármilyen haragot vegyek ma
gamra a bírói kartól, én nekik az ő műn 
kálkodásnkért semmi esetre sem adnék 
többet, miut ma kapnak, de ha rám biz 
■iák a kir. táblai és curiai hirák fizetését 
dupláznám meg. Nem akarom az egészre 
vonatkoztatni, de itt vau a mohácsi biró 
esete, ki palam et publice szinte áruba 
bocsátotta előre a hozandó Ítéletet és 
mégis annyi bizonyíték daczára (elmentet
tek, csupán a kuiia jutalmazta igeu lisztc
égesen a megérdemlőt! jutalommal. En 
em tartozom azon egyének közé, t ház, 

kik azt hiszik magukról, hogy a múlt
ból valami sokat tudnak ; de az igen f. 
igazságügyi miniszter ur elődjének Fabnyi 
Teofii árnak, működése köréből meg kell 
említenem a bitói fegyelmi eljárásra vo
natkozó törvényjavaslatot. Igen helyesen 
fogta ö azt fel, hogy a bitót, ha a hivatal 
érdeke úgy kívánja, Székesfehérvárról 
Marosvásárhelyre lehesseu Atteni. A  sorok 
között egy lappang, hogy a bíráknak jó  
barátságos, vagy ellenségeskedése követ
kezményeiben igen sok dolgot ad a kir. 
tábla és a curia biráinak az is, hogy az 
igazság kereső közönségnek hátrányára van.

Már most t. képviselöház, a biró is 
csak ember és nem lehet tőle megkívánni, 
hogy seukivcl se legyen jó  barát, vagy 
hogy indulatait annyira megfékezze, hogy 
senkivel ellenségeskcdésbcu ne éljen. L e  
gyen ő biró csak útidig, a mig székében 
ül, a mig bírói hivatását teljesíti.

T .  képviselöház! Nem hittem, hogy 
beszédem ily hosszúra fog uyulni: (Hall
juk!  Halljuk!) de a mit mondottam, azt 
a legősxintébb jó szándékkal hoztam fel, 

közérdek által vezérelve.
Legyen szabad még különöscu felhív

nom a t. igazságügyminiszter ur figyelmét 
a zügirászatra; nem azért, mintha csak 
az ügyvéd volna müveit ember, vagy 
mintha azt kiváuám, bogy az embernek 
minden apró ügyben ügyvédhez kelljen 
fordult) a ; de mégis fellünö jelenség az, 
hogy a telekkönyvnél nálunk szerdán és 
szombatim, a mikor a hetivásár van az 
első bevezetőtől kezdve a második beve
zető, szóval mind le a szolgákig, ezek a 
hivatalnokok és szolgák járnak el a felek 
ügyeiben, ök szerkesztik a beadványokat 
több kevesebb, jó vagy balszerencsével ; 
ök űzik a zugirászatot leginkább. Szeret
ném tudni, hogy ügy, mint az iparos vagy 
kereskedő, a ki miudeu néven nevezendő 
teherrel meg van terhelve, védeko/hetik a 
koukurreuezia elleu, az ügyved a sajat 
hivatása körében, a mely szintén meg vau 
terhelve mindenféle állami és községi to- 
herrel, ue vétkezzek a jogtalan zugviszály- 
kodások elleu? Egyébiránt - -  éu azt is 
bizonyítom —  méltóztatnék meggyőződni 
az igeu t. igazságügymiuiszter uruak, hogy 
csak egymásután következő tiz ilyen be
adványból, a melyek a tclekköuyvi ható
ságokhoz beadutuak és a melyek folytán 
jegyzóküuyvi tárgyalásra ha meghivatnak 
az érdekelt lelek, méltóztatnék látni, bő
gvén és uii módon jutottak ehhez a be
adványhoz és midjárt meg fognak győ
ződni, bogy azok, a miket mondtam, valók 
és igazak.

(Vég. kSr.)

Jelentés B á rá n y  am egy  e 1889. évi
népoktatási á llapo tá ró l.

Tekintetes közigazgatási bizottság !

Az 1876. évi V I. te. 64. §-a rendel
kezéséből folyólag van szerencsém féléves 
jelentésemet tisztelettel a következőkben 
clöadui.
I. A z  i s k o l á k ,  á r va - ,  s z e r e t e t  há

z uk  és  k i s d e d ó v o d á k  á l l í t á s a .
4) Van megyénkben összesen 359 

polgári község, ezek közül 32l-ben van 
helybeu egy vagy több iskola, 37 község
ben a tankötelesek a szomszédos község
gel egyesülve iskoláznak, 1-ben, Szt.-Küton, 
se iskola, se iskolázás nincs. E községben 
azoubuu csak 10 mindeuiiapi iskolaköteles 
lévén, a község iskolatariásra uem szőrit 
ható, a szomszéd községektől is távol esvén, 
bo sem iskolázható a törvények értel
mében.

A megyében a kir. tanfelügyelflség
által begyűjtött ada'ck szerint vau öszsze- 
sen 176 kisebb-nagyobb puszta, e puszták
közül a következő 13-ban van iskola, u. 
m : Daróczybalma, Jánosi, Kárász, Kese
lyűs vagy Frigye föld, Föberczeglak, Lipo- 
vicz, Sátoristye, Tárcsa, Szabolcs-bánya- 
telep (2 iskola). Vasas-bányatelep, Pécs- 
bányatelep és Üszögb. Van azonban még 
iskola Braidaföld, Izabelaföld és Tapolcza 
puszlákou is, de ezekről az adatok kiszol
gáltatását az urodalmi igazgatóság minden 
évben megtagadja. — A többi pusztákon, 
a mennyire a lehetőség megeiigedi, a tan
kötelesek a szomszédos községek iskolái
ban nyernek oktatást, s bogy oda mily 
szorgalommal járnak el, az iskolába járók 
kedvező százalékai mutatják.

2)  Árva- és szeretet házak a megye 
területén nincsenek. 2 vau Pees városá
ban, a melyek legalább részben a megyére 
is kiterjesztik működésüket, de koránt sem 
felelnek meg még csak megközelítőleg sem 
a s/.Ukségletuck, mint hogy azokban job
bára pécsi illetőségű 88 árva nyer csak 
elhelyezést, holott a vagyontalan árvák 
száma a megyében százakra megy. Midőn 
azonban a megyei pótadóuak kulturásis 
czélokra leendő kivetése iránti javaslato
mat megtettem, babár a tek. közigazga
tási bizottság azt egyhangúlag magáévá 
tette, a megye közönsége ez irányú intéz
kedését jobb időkre elhalasztani jobbnak 
tartotta.

íg y  vagyunk a kisdcdóvodakkal és 
gyermekmenhelyekkel is. A létező 5 óvoda 
számban nem zzaporodott. A kisebb köz 
ségek iskoláikat is a li ;  bírják tartani, a 
nagyobakbau pedig löbbuyire vaunak 
óvodák.

Uj iskolák és uj tantermek építése, 
uj tanítói állások szervezése tekintetébeu 
van szerencsém a következőket jelent
hetni :

Uj iskola vagy tanterem építésre a 
szóban levő tanév alatt a következő isko
latartók költekeztek : a) lancsuki és lige- 
thi r. k., b ) a vejtii ev. rcf, c ) a kapos- 
s/.ekC'öi ág. bitv. ev., és végre d) a bidori 
polg. község, valamiül Karász puszta tulaj
donosa : nagyságos toronyi Biedermauu 
Rezső nagybirtokos, ki 3000 fiion egy a 
czclnak megfelelő iskolát épített s azt kel
lően telszerelvén, abban jól díjazott s képe 
sitett tanítót alkalmazott. Átalakítás teije- 
sittetett: a) a dályoki, mislenyi községi; 
b) a jakabfalui, mohácsi rk., továbbá a 
Inkali, boluiáuyi, tarrósi ág. bilv. iskolák
ban ; tatarozás eszközöltetett, a berkesdi, 
gerdei, biim-shazi, jakabfalui, uiágocsi, 
ináiomi, pUspökniároki, szabari, szeutlö- 
rinczi, szilvasi és vázsuoki rk., c) a csar- 
notai, csúzái, csebii, dr-palkonyai, dr.-sza
bolcsi, harkányi, b. szölösi, bidasdi, híd
végi, kistólfalui, kiskii, siklósi, tésenfai, 
várkonyi ev. ref., d) a bolmauyi, ráczko- 
zári ág bitv. iskolákban ; bebútorozás és 
felszerelés teljesittetett: a ) a bidori, sik
lósi, villányi, karászi községi ; b) a birdi, 
jakablalui. kékesül, lancsuki. .ligclbi, I.- 
hetény i mágocsi, niartoulai, malomi, mohá
csi, perekedi, pllspökmároki, vázsuoki, 
vörösmartbi, rk., c ) a csarnoiai, várkonyi 
cv. ref. felekezeti; d) a bidasdi ág bit 
vallása és e) a mágocsi izr. iskolákban ; 
uj tauiiói állomás szervezésére, vagy a 
létezők fizetései javítására u) a bllkkösdi, 
jakabfalui, lancsuki, uiágocsi, mezödi és a 
mohácsi rk. iskolákbau, a siklósi községi, 
a szabo'csbányatelepi és karászi pusztai 
iskolákban.

II. I s k o l á b a  j á r á s .

A  tankötelesek iskolába járását ille
tőleg jeleuthetem, miként, a szóban lev • 
tanév alatt 393149 féluapi málaszlási eset 
volt s ezt 29533 tanuló követte e l ; bír
ságpénz befolyt 438 frt.

Ha ezen adatokat a múlt év hason 
adataival összehasonlítjuk, látszólag az 
iskolába járás hanyatlása conslallallialó, 
miuihogy az előző évben a mulasztás 
382692 félnap veit s ezt 26084 mulasztó 
követte el, s igy átlag egyre 14.6 felnap 
esett, mig ma csak 13 félnap jut egy 
tanulóra. Az azonban miudeu esetre cous- 
taláíbató, bogy a községi elöljáróságok a 
bírságolásokat lanyhábban teljesítenék, inért 
ez évben csak 438 frt birság folyt be, 
inig tavaly 490 Irt.

Eiiuek pontosabb keresztülvitelére 
azonban már közig, bizottsági utón történt intézkedés.

111. T a n b  e l y i s ó g e k  s a z o k  f e l 
s z e r e l é s e i .

E tauév alatt szaporodott a tanter
mek szama 9-czel, saját házzal biró iskola 
6 tál, tanítók természetben adott lakása 
3-al. Az iskolai felszerelvényekben szapo
rodott az iskolai irótáblák száma 119-el, 
a rajz- ésszepirási fali táblák száma l| ,-el, 
ellenben több tanszer mint clrongyolódoit, 
használaton kívül belyeztelett. Igen szépen 
gyarapodtak az úgynevezett különlegessé
gek, melyek aí tánitás sikerét nagyban 
előmozidtják, és a tanítást és tanulást meg- 
köuyitik ; ezek száma a következő volt: 
megyei térkép 275, megyei kézi térkép a 
gyermekek kezében 2533,/községi térkép 
18, természettaui eszközgyüjtemény 30, 
tcllurium 18, planetárium 2, allat-, növény- 
és asváuv gyüj'euiéuy 16, métermértékek 
gyűjteménye 150, métermértékek fali táb
lája 141.
VI. A t a u ü g y  á l l á s a  á l t a l á b a n  a

s ta t. a d a t o k  s z e r i n t .
1. A tankötelesek száma volt öszsze-

sen 50053.
És pedig 6— 12 éves fi 18158, leány 

17185 összesen 35341.
1 3 -1 5  éves fi 7981, leány 6731 

összesen 14712.
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Vallás szerint: rom. kath. 38183, gör. 

kalb. 3, gör. keleti 2154, kelv. hit?. 5830, 
ágost. hit?. 2544, izraelita 1339, összesen
50053.

Nyel? szeriut: magyar 23696 =  47-34 
százalék, német 20050 =  4005 százalék, 
román 1, tót 367=0'73  százalék, szerb 
2117 — 4-22 százalék, hor?át 3822— 7.63 
százalék, összesen 50053.

Az izraeliták mind a magyar, az 1 
olasz a romáu, a 131 cseh, a 128 mor?a, 
a 91 krajnai és 4 lengyel a tót anya- 
nyel?i csoportban ?au beosztva.

(Vége kór.)

A  szent kép.
Lapunk múlt számában e czim alatt 

mcgjeleut közleményre a kővetkező leve
let vettük:

Tekintetes Szerkesztő U r!
Becses lapjának f. évi 5. számábau cse

kély személyemre vonatkozó közleményre 
engedje meg a követközökben válaszolnom :

A  községi polgári leányiskola hitok
tatója még múlt 1889. év október havá
ban azon írásbeli kérelmet intézte hozzám, 
hogy a tantermekbe szent képeket sze
rezzek !

Miutbogy ily irányú rendelkezés nem 
tartozik hatáskörömhöz, a kérvényt intéz
kedés végett a t. városi tanácsit z ter
jesztettem be, honnét is 13356,80. szám 
alatt azon meghagyást nyertem, hogy a 
kért szent képeket a f. 1890. évi előirány
zat terhére szerezzem be és fllggesztes- 
sem k.i

A meghagyáshoz képest eljártam és 
10 Irt költséggel 4 képet beszereztem, és 
a hazmesternönek meghagytam, hogy azo
kat fUggeszszc ki.

Miután pedig értesültem, hogy az 
igazgató a kifüggesztést megtiltotta, ezen 
körülményről az iskolaszék elnökét köte- 
lességszerüleg értesítettem. —  Ennyiből 
áll egész ténykedésem, s ha tán valaki 
kétkedik szavaim valóságában, kész va 
gyök a tanacs végzését bármikor felmu
tatni.

A mi a közleménynek személyiségemre 
vonatkozó és a sorok közül kiolvasható 
gyanúsításait illeti, azokot ui nt alaptala
nokat egyszerűen visszautasítom.

Való, hogy egyes megszorult tanítók
nak kölcsönt adtam, s néha még 2 százalék 
kamatot is vettem tölök, —  tettem ezt 
azért, mert nem akartam, hogy uzsorás 
kézbe kerüljenek.

Látva azonban, hogy ezen téuyem 
gyanúsításra adhat okol, jövőben ettől is 
taztózkodui fogok.

Tisztelettel
az I sko l a - gondnok.

A * iskola-gondnok ur jeleu sorait a 
legnagyobb készséggel teltük közzé, an
nál is inkább, mert magunk is meggyő
ződtünk a szent képek dolgábani eljárása 
nak korrektségéről. Sajnos, hogy informa- 
cziónk, mely ugyan elég illetékes helyről 
jött, téves volt s most az intormáczió adó
jának rovására kell fölszámítanunk a ki
adott közlemény hibáját. Meg keli azon
ban jeg> eznünk, hogy a közlemény egyéb 
részét fentartjuk. Tény, hogy Aidiuger Já
nos kir. tanácsos po gármester ur, az is
kolaszék elnöke nem bírt tudomással a 
szent képek vételéről. Távol levéti, Zava
ros Péter h. polgármester elnökölt azon a 
tanácsi ülésen, a mely a szent képek meg
vételét elrendelte. Az is tény, hogy Aidin- 
ger János kir. tanácsos polgármester ur, 
az iskolaszék eluökc, a gondnok ur jelen
tésére az e héten megtartott tanács ülés 
bői kibocsátott végzésében meghagyta, 
hogy a képek beterjesztessenek a tanács
hoz, mely valószínűleg .ad actaui" teszi a 
szeut képeket.

Különfélék.
A  s z in ü gy i bizottság; vasár

nap délinau 3 órakor a városház tanács
kozási termőben gyűlést tart, mely a.ká
lómmá! a gyűjtés eddigi eredménye vég
legesen inegállapittatik.

— B ara n y avá rm e gy e  föpénz- 
tá rnoka  súlyos lelki betegségbe esett. 
Ez a megdöbbentő hír szárnyalta be szer- 
dáu délután varosunkat s mindenütt nagy 
részvétét keltett. Galamb Gyula pár héttel 
ez előtt szívfájdalomról s erős főfájásról 
p maszkodon s egészségének helyreállítá
sára 2 heti szabadságot kért. Meglazult 
egészségi állapota azonban nem állt helyre, 
sőt veszélyesebbé vá lt; elme-zavar ütött 
ki rajta. Fölment a megye székhazába s 
hivatalában az asztalra dobva a pénztár 
kulcsait, ingerült hangon takadt ki s ügy
mond, leköszön, nem kell neki az állás, 
van ö neki annyi magán vagyona, bogy a 
vármegye pénze nélkül is tisztességgel meg 
tud élni s ezzel távozott. Délutáu a Hoff- 
manu-fele bútorgyárban nagyobb vásárlá
sokat akart eszközölui. Este az „Arany 
hajó“ -ban vacsoráit, hol a megye tiszti 
főorvosa dr. Mendl Lajos megfigyelte a 
a lelki betegei s összefUggésnélküli zava 
ros beszéde után azonnal kitűnt, hogy az 
elmebaj súlyos, üldözési mániában szen
ved a beteg. Ugyancsak ez este elaján
dékozta az aranyóráját, az illető azonban 
visszaszármaztatta biztos kézbe az órát. 
Galamb Gyula másnap hirtelen összepa
kolt 8 Budapestre utazott. Hogy mi czél- 
ból, azt nem tudhatni. Azonnal sürgönyei
tek föl, hogy a pályaudvaron várják. Dr. 
Mendl Lajos csütörtökön reggel beadta 
jelentését az alispánnak, melyszerint Ga 
lamb Gyula lelki betegségénél fogva állá
sának további betöltésére képtelen. A 
szomorú eset fölött rendkívül sajnálkozunk 
s kívánjuk, hogy a beteg mihamarább

visszanyerje egészségét, elme-épségét b ha nem is mint megyei tisztviselőt, de mint ép embert viszontláthassuk.
— R itk a  becsületescég;. Héttőn 

délelőtt egy kis kézi táskát talált Faltiu 
Lujza uapszámosnö a kis-téren. A táská
ban egy csomó bankó és 4 ezüst forint 
volt. A szegény, de becsületes asszony 
meg sem olvasta a pénzt, hanem azonnal 
a rendőrkapitánysághoz sietett vele s át
adta Rónaky ignácz alkapitánynak. A  
pénz tulajdonosa még eddig uem jelent
kezett. Érdekesnek taitjuk fölemlíteni, mi
szerint Faltin Lujza volt. az a bizonyos, 
a ki az évekkel ezelőtt történt ezüstlopás 
alkalmával elhullatott ezüst tárgyak közül 
egy gyertya-tartót falait s azt is példás 
becsületességgel beszolgáltatta a város
házára; kapott érte 80 krt. S ő a 80 
krt nagyon szépen megköszönte. Ma is 
azt mondotta, midöu a talált péuzt átadta 
a rendőrségnek, hogy más péuze ueki nem 
kell. Bár szegény asszony, alig van meg 
a mindennapi kenyere, de a becsületes
ségére nagyou büszke, ez mindene. Úgy 
uioud, 40 éve rakja már a lutrit, majd 
egyszer csak kijön s a mit akkor kap, az 
a péuz —  igazán az övé lesz.

— Á la rczos  bál. A vörös kereszt 
egylet pécsi fiokiiitézetének mull szomba
ton rendezett álarczos hálja igen látogatott 
volt. Eleinte nagyou gyéreu szállinkozott 
az álarczos és nem álarczos közönség s 
bár a kezdete 8 órára volt kitűzve, még 
egy órával" később is alig volt valaki a 
teremben. Összesen egy mélabüs racz le 
gény állt mozdulatlanul az ajtó mellett, 
mereven tekiutve maga elé, míg körülötte 
egy ördög settenkedett. Egy fél óra múlva 
azoubau a terem egészen megtelt közön
séggel s az álarczos alakok ide oda sür
gölődtek forgalódtak a nélkül, hogy vala
mely jellemzetesebb vagy szellemesebb 
maszk feltűnt volna. Egy százeszteudös 
jöveudü-moudöuö látta el egy Ballagi-léle 
zscbszótárhól az ismerőseit jóslásaival egész 
életükre. Másutt egy bájos kondukteuruő osz
togatott vasúti jegyeket, melyeket majd 
használhat az, a ki Kr. születése utáni 
2000 ik évben a magyar államvasutakon 
utazik. Egy kis drótos-tót-legéuy, — ua- 
gyon helyes kis szoknyábau és igen diva
tos nagy kariiu >ju kalapban, majd hogy 
akarva-iieiuakarva összedrótozta az általa 
megszólítottak valamennyiének szivét —  
az övével. A nagy hölgymaszk-közönség 
legnagyobb része azoubau, mintha csak 
ama régi s tálán iukább igaz, uiiut viczcz 
megczátolasára beszélt volna össze : hogy 
miért nem jutnak a nők menyországba, 
szt.-Jáuos titkos jelenéseinek alapján, —  
nem egy fél, hanem két és fél óráig uieg 
sem mukkaut. Néztek és hallottak —  és 
hallgattak. S..ellem vagy akarat hiány
zott-e, azt ők tudják, de hogy sokau, sőt 
legtöbben közülük rendkívül uualuiasak 
voltak, az téuy. — Végre elkövetkezett a 
szünóra is, mely után a tulajdouképeui 
halnak kellett volna elkezdődnie, ha ugyan 
maradt volna valaki. A  szüuóra elején a 
közönség legnagyobb része elszéiedt s a 
táuczokbun a kővetkezők vettek részt: 
A z asszonyok közül: Sávéi Kálmánná, 
Hiuka Lászlóné, Duláuszky Adolfué, Hoff- 
liláim Fcrenczné, Herbert Jauosué, Smekal 
ezredesné, Lábáu alezredesué, dr. Löwy 
Lipótué, Tauszigné, Eugei Gyuláné, —  a 
kisasszonyok közül: Duláuszky Riza, Er- 
dössy Kamilla, Hiuka Iiona, llotfinauu 
Paula (Szabolcsról), Keimberg Marcaa, 
Gianouc Malviu, Lukrits Etelka és Stefanie, 
Moravitz Mauíréda és Carla, Pfetfcr Ilka, 
Sckuiidt nővérek (Föhcrczcg Lakról), Rih- 
mer Ada, Zöld Irma.

— H y m e n .  Láng Jenő pécsi keres
kedő f. hó 16-án esküszik örök hűséget a 
mohácsi izraelita imaházban W o i f  Adél 
kisaszonynak.

L e g ú ja b b  h a n g v e r s e n y ,  mely 
c hó vége feic nálunk megtartatik, két 
magyar művész, Fleiszig Mariska a buda
pesti operaház ép oly kitűnő, mint rend
kívül ünnepelt művésznője és Bürger Zs., 
a budapesti operaivá* legelső gordouka- 
uiűvésze által reudeztetik, Valentin K. fia 
ezég meghívása folytán. Lapunk legutóbbi 
számában kiemeltük Valentin érdemeit 
hazai művészetünk felkarolása körül s e 
legújabb aquisiliójával közönségünk igényei 
ismét a legteljesebb mérvben kielégítést 
fognak nyerni. Fleiszig Mariska művésze
tét mindeuki a budapesti sajtó meleg 
hangú kritikáiból ismerheti, ki hazai mű 
veszetünk iránt érdeklődéssel viseltetik, 
épügy mint azt, hogy Popper Dávid kivé
telével hazánknak oly elismert, kitűnő és 
intelligens előadó művésze, uiiut Bürger — 
nincs, ő  a philharuiooiai hangversenyek 
alkalmával is mindig kivált a társulat de
rék művészei közül ügy gyönyörű előadása 
mint hangszerének kitűnő tecbuikai keze
lése által. —  Addig is, mig e két művész 
művészeiének büvobb megismertetését kő- 
zölnők, felhívjuk a t. ez. küzöuség figyel
mét, a legközelebb megtartandó hangver
senyre, melyre előjegyzéseket a fent em
lített Valentin K. fia könyv , zenemttkeres- 
kedö és hangverseny-reudező ezég elfogad.

—  A z  orosz da ltársu lat. Eugei 
Lajos könyv és zenemükereskedő lépése
ket tett, hogy a budapesten nagy hatással 
vendégszerepelt orosz daltársulat városunk
ban tartson egy esetleg két előadást. Sla- 
vinski d'Agreneff, a társulat igazgatója 
értesítette is már Eugei Lajost, hogy haj
landó Pécsre jönni egy előadásra, ha 1000 
frtot biztosit társulata számára. A z elő
jegyzések folyamatban vannak, az érdek
lődés átalános; hihető, hogy a költségek 
fedezve lesznek. Az ötveu uői és férfi tag
ból álló társulat európaszerto úgy a sajtó, 
miut a nagy közönség osztatlau elismerését vívta ki magának, s az utóbbi napok

ban Budapcsteu a népszínházban négy | 
ízben történt föllépésük alkalmával a szín- i 
házat zsúfolásig megtöltő közönség leirha- | 
tatlau tetszésnyilvánításban részesité őket. I 
A művészies éneket, az orosz nemzetet 
jellemző dalok előadását, a vegyes karnak 
összhaugzatát, a festői csoportozatot mind 
a legtökéletesebben s elragadóan produ
kálja a társulat, s ritkáu nyílik nálunk 
Pécsett alkalom, műélvezetek eme nemé
ben, valamiut az orosz viselet látásában 
gyönyörködhetni. (?) A  nagy áldozat, melyet 
az ötven tagú társularuak idebozatala 
igényel, remélui engedi e pécsi müveit és 
műértő közönségnek is elismerését. Tekin
tettel a belépti jegyeknek előrelátható 
gyors keletére kívánatos a lehető sürgős 
intézkedés. Egy második hangversenyre 
csak akkor van kilátás, ha arra elegeudö 
előjegyzések törtéunek. Páholy-, valamiut 
ülő-jegyeket válthatni Engel Lajos köny és 
zeuemű kereskedésében. A részletes műsor 
és a hangverseny napja közelebbi napok- 
ban közöltetik. A hangverseny helyárai: 
páholy (4 ülésre) 20 frt, zártszék az 1. 
sorban 8 frt, a 2. sorban 7 frt, a 3 —6. 
sorban 5 Irt, a 7— 12. sorban 3 frt, a 
további sorokbau 2 irt. Bclépti-dij 1 frt 
50 kr

—  M agy a r reczitáczió. Szakáll 
Autal tragikus, a magyar „Shakespeare 
recitát n “ f. hó 10-éu hétfőn este 8 óra-' 
kor a „kathoiikus legényegylet" helyisé
gében egy’ nagy szabású művészeti előadást 
tart —  ezt megelőzőleg esetleg vasárnap 
a „seuiiuárumban" is —  hazai és külföldi 
jeles Írók remek költeményei szavalata 
kapcsában, a következő felette érdeke.; 
műsorral. 1. „A  dalnok búja" Arany Já
nostól. 2 „A  kevlári búcsú" Heinétől, for
dította : Szász Károly. 3. Shakespeare: 
„ I l l  ik Ricbárd"-ja, a) a bevezető mono
lóg" b) Ricbárduak Anna herczeguövel 
való nagy jelenete, c) a nagy álomjelenet, 
a végkatasztrótával. (Reczitáczió). 4. Schil
ler: „llaramiák“ -jából, Moór Ferenc/., nagy 
jeleuete. (Reczitáczió.)

— A  „Pécsi m agán  to rn a -tá r
su lat" a Scliolz-tele sör csarnok helyisé 
geiben 17 én bétföu, a katona zeuekar köz- 
remű^ödése mellett zártkörű jelmez táucz 
koszorúcskát tart. Belépti-dij személyeu 
kent 80 kr. Kezdete 8 órakor. 11 órakor 
földsziuttoruászat és egy jokey-társulat föl
lépte. Kéretnek minél számosabban jelmez
ben uiegjeleuni.

—  R é g i ezüst-sujtás. A héten 
a városi levéltárban igen érdekes leletre 
akadtak. Megfakult, rongyos, poros pa
pába nagy mennyiségű ezüst-sujtás volt 
göugyölve. Ez az ezüst-sujtás még a múlt 
század, vagy a jelen szazad elejéről való. 
Akkoriban a városi tisztviselők fényes, 
paszomántos ruhákban jártak. A miut aztáu 
megszűnt ez a disz, lefejtették a sujtást 
és a levéltárba — „ad actam" tették.

A  „Pécsi d a lá rd a " szerdáu, 
14 én a „Hattyú" termeiben táuczczal 
egybekötött alapszabályszerU dalestélyét
rendezi. Műsor: 1. Nyitány, zeuekar Fo
ntaitól. 2. Viharban, férfikar Düruertöl.
3. Népdalok, férfikar Morvái Ákostól. 4. Ca- 
vatiua, zenekar Suppetól. 5. Sajkadal, tér 
tikár Couimer F  töl. 6. Epilog, férfikar 
Gaál Ferencitől. Ezeu estélyeu csak egye
sületi tagok és a megbivott vendégek vet- 
hetitek részt; m ért is felkéretnek az egye
sületi tagok, miszeriut a tagsági-díj fize
tése alkalmával kapott „beléptijegy“ -ökct 
magokkal hozni szíveskedjenek, hogy kívá
natra az ellenőrzéssel megbízottaknak elö- 
mutaliassák. Az estély alatt az 52. s. 
gyalogezred zenekara játszik. Az ételek
ről és italokról Zádria V. jónevtt vendéglős 
gondoskodik.

— A  „Pécsi dalkoszoru" 16 án,
vasárnap a Sckolz fele sörcsaruokban sa 
ját alapja javára tánczczal egybekötött tré
fás farsangi-estélyt rendez. Műsor: 1. Kos 
snth-dal (nj) Ábrányi Kornéltól. 2. Magyar 
népdalok Szenlirmai Elemértől. 3. Az óva
tos, tréfás magáujeleuet Hcim Frigyestől.
4. Szerelmes é• tudós, tréfa kettős Becker 
V.-tftl. 5. Tót legény, tréfás couplet Goll 
Jánostól. 6. Apró félreértések, vígjáték 1 
felvonásban, iéta Luun J., fordította N. N. 
Személyek: Sir George Courtly, Mihályi 
Lajos Ilona, leánya Lakatos Paula k. a. 
Aldermann Gayfare Akantisz Ágoston. Ká
roly, fia Landgraf Ferenc/.. Jóizü Samu 
Tészás Pál. Udvarmester Notter József. 
Lucza N. N. Ina* Nagy Károly. Történik 
Sir George Courtly házában. Idő jelenkor. 
Belépti-dij elörevá tva 60 kr., este a pénz
tárnál 80 kr. Jegyek előre válthatók Gyi- 
motby Gyula. Alt és Böbm, Eugei Lajos 
és Hergert József urak kereskedéseiben. 
Az estélyen Farkas Sándor jól szervezett 
népzenekara játszik. Kezdete pont 8 ólakor.

—  H alá lozás. Brauminger Emília 
szül. Ritter februárius 2-án 33 éves korá
ban elhunyt Pécsett. (Fö-utcza 12. sz.) —  
Hideg Erzsébet e bó 4 én 20 éves korú 
bau elhunyt Pécsett (Kataliu-u’ cza 6. sz.) 
—  Péterfay Eördüg József pécsi köz- és 
váltó ügyvéd, hosszas betegség utáu 42 
éves korában elhunyt. Az elhunyt teme
tése csütörtökön délután 4 órakor ment 
végbe a József-utcza 29. sz. alatt levő 
házból. —  F l i r o v s z k y  Eudréné szül. 
Nagy Mária 6-au hunyt el életének 24-ik 
évében. Hült hamvai ma tétetnek örök 
nyugalomra. —  D r. H a j d a  M i h á l y  
győri jogakadémiai tanár ki a 70 ik évek
ben a p é c s i j o g l y c e u m b a n  i s t a n á r  
v o lt ,  és ügy nemes lelkülete, miut tanári 
búzgalma által tauár társai uagyra becsü
lését s a hallgatóság és ismerősei közsze
retetét nyerte el, Győrött o bó 4 én meg
halt. Sziutén egyike azoknak, kik az iuflu 
euza áldozatai lettek. Béke poraikra!

— Szolgabiró  és takarékpénz- j 
tá r. Eddigelé szokásban volt a vidéken, i 
hogy ba takarékpénztárak alakultak, azok 
igazgatójául a helybeli főszolgabírót kérték > 
fel legtöbb esetben. Ennek az állapotnak 
azonbau véget vetett a belügyminiszter 
legújabb reudelete, melyben kimondta, 
hogy: „a  jó  közigazgatás és közszolgálat 
érdeke szempontjából kifogás alá esik az, 
hogy a főszolgabíró, kiuek hivatalos teen
dői összes egyéni munkásságát igénybe 
veszik, valamely takarékpénztárnál az igaz
gatói hivatalt viselje."

— A  kér. p o lgá r i társalgókor  
9 én délután 3 órakor rendes közgyűlést 
tart. Napirend: 1. Évi jelentés. 2. Elnök- 
választás. 3. Bizottság kiegészítése. 5. He
lyiség változtatás. 5. Indítványok.

— A  m ágocsi if jú ság  Magocson 
13 áu a „Korona" vendéglő termeiben a 
pécsi sziubázalap javára zártkörű táncz- 
vigaluiat rendez. Rendező-bizottság: Bakos 
Imre, Fejes Zoltán, Feuersteiu Emil, Fia- 
schits József, Honig Emil, Honig Samu, 
Krammer Károly, Marátb József, Pintér 
Béla, Radics Gyula, Scblesinger Géza. 
Schwartz Náudor. Kezdete 8 órakor. Je
gyek ára: személyjegy 1 frt, esaládjegy 
2 frt 50 kr. A  zenét ifj. Balásy József 
dombóvári jó  hírnevű zeuekara szolgál 
tatja. Felülfizetések a jótékonyczél érdé 
kében köszönettel fogadtatnak és hírlapi- 
l»g  nyugtáztatuak.

— F u rcsa  temetés. A „Siklós 
és Vidéke" a következőket i r ja : „Még 
január elején történt, hogy egy ujdouszü- 
löttet Lajosháza pusztáról a siklósi szt. 
FerenczrcndU barátokhoz hoztak kereszte
lésre ; itt néhány órát reggel várattak a 
nagy hidegben, végre a délutáni késő 
órákban megke. esztelték a szerzetesek. 
Másnap azouban a csecsemő angyallá lett. 
Negyednap pedig a cselédség eltemette 
rnindeu egyházi szertartás nélkül, mivel a 
két izbeu a barátért küldött kocsi üresen 
tért vissza a pusztára. Kérdjük szabad-e, 
és lebet-e ily temetés megengedve? Ezeu 
ügy most jött tudomásunkra, nyilvános
ságra is hozzuk. Egyúttal megemlítjük, 
hogy múlt vasárnap ismét hasonló módon 
kereszteltek egy kisdedet."

—  Selyem tenyésztés B a ra 
nyában . Megyeusbeu a hivatalos jeieu- 
tés szerint a selyemleuyésztés a leguiaga 
sabb fokot érte el, de az a baj merült 
fel, bogy ma már a tenyésztők száma növe
kedett ugyan, de ezekhez képest a szederta 
állomány már kevés, miért is uagyou kí
vánatos, hogy szederf.ik ültetése által se- 
lyemteuyészlésünk még iukább neveltessék, 
mely uepünk egyik kenyérkereseti agá 
képezi.

— A  pécsi p inezér betegsegélyzö 
és temetkezési-egylet beküldötte bozzáuk 
tagjainak és auyagi állapotának kimutatá
sát Az egylet eluüke Miuascb József ven
déglős, alelnöke Báumler J. György, föl- 
ügyelője Scbodit8cb Adolf, péuztarnoka 
Weindoifer Fülöp Az ogylet vagyona 4986 
frt 39 kr. A múlt évi kiadás 380 frt 34 
kr. volt.

— A z  intő e ljá rás  tervezetének 
el készítésévé! az igazságUgymiuisztcr dr. 
Plósz Sándor egyet, tauart bízta meg, akj 
nemsokára e munkával is elkészül. A  javas
lat a „Jogi szemle" értesülése szeriut a 
fizetési meghagyás kibocsatbatasát általá
nosságban a járásbíróságok hatáskörébe 
tartozó ügyekre szorítja es a végrehajtási 
eljárás lolyamara is ad helyt alperes javára 
jogorvoslatnak. Az intő eljárást az igaz- 
sagügyuiiuiszter a sommás eljárásban való 
fölebbvitelről szóló törvéuynyel egyidöben 
szándékozik életbeléptéim.

— Tolva j asszony. Nagy lárma 
támadt péutckcu délelőtt a városháza 
előtt a piaczon. Egy ott settenkedő asz- 
szony olcsón akart hájhoz jutni s az al
kalmas pillanatot kilesve, lekapott egy 
jó  darab báját az egyik hentes sátor 
asztaláról s úgy elsompolygott vele, mint 
ha észre se vették volna. Alig lépett 
kettőt hármat egy szemtanú, a ki esetleg 
megpillantotta a tolvaj manipulácziót, 
figyelmeztette a hentesnőt az „esemény" • 
re. Hátra pillantva a tolvaj rosszat sejtett 
Be is kanyarodott a városház kapuja 
mellé s lecsusztatta a hájat a sarokba. De 
mire kilépett, már ott termett a hentesné 
s hamarosan úgy agyba főbe marasztalta 
a tolvaj asszonyt, bogy azt se tudta, fi-e 
vagy lány. A nagy zene bonára egy rendőr 
is bukkant elő, aki nyakon csípve a tol
vajt, azonnal be is kisérte a dutyiba.

Jégbiztosítás.
Felhívás a magyar gaida-közönseghez

A magyar gazdák jégbiztosiiási szö
vetségének felügyelő és vizsgáló bizottsága 
a következő felhívást bocsátotta ki:

Örömünkre szolgál a gazdaközönség 
szives tudomására hozni, hogy szövetsé
günk folyó évi díjbevétele a tavalyi 525 358 
forint 80 krral szemben 587.357 frt 97 
krra emelkedett. E számok tanúságot tesz 
uek arról, bogy a jégbiztosiiási szövetség 
eszméje örvendetesen tejed, s híveinek 
száma évröl-évre terjed, fokozatosan sza
porodik —  E haladás azonban még sokat 
nyer jelentőségében, ha tekiutetbe vesszük, 
hogy az idéu rossz volt a termés, s ala
csonyak a gabnaárak. —  Azon reményüuk 
tehát, melyet az elmúlt tavaszon a jégszö
vetség hódító képességébe vetettünk, jo
gosultnak bizouyult.

Még szebb reményekre jogosit bennün
ket jelenben az, a lapok utján, köztudo

másúvá lelt körülmény, bogy a „Trieszti 
általáuos biztosító tarsasag" (Assicurazióui 
Generáli) melynek bazáukbau az „Első 
magyar általáuos biztositó-társi ság" után 
jégdijbevétele a legnagyobb volt, —  jég- 
biztositási üzletét beszünteti. —  Lehetetlen, 
hogy a gazdaközöuség azon jelentékeny 
része, mely euuek folytán új jégbiztositó 
iuté/.inény után lesz kénytelen körű.tekin
teni! a szövetség által nyújtott nagy és pá
ratlan eiöuyök elöl elzárkózzék.

Szövetségünk, a jutányosán megálla
pított díjtételeket 12 éven belől semmi 
szin alatt sem emelheti fel. Teljesen meg
óvja tehát tagjait azon eshetőségektől, — 
minek minden tásaságuál ki vauuak téve, 
—  hogy t. i. a dijak felemeltessenek. — 
Ezenkívül a szövetség nyereménye a tagok 
kizárólagos tulajdonai képezi, s azok kö
zött —  a befizetett díjaik arányában —  
felosztatik. A veszteség azoubau a tago
kat nem érheti, mert szövetségünk alapí
tója, az „Első magyar biztosító társaságs 
az esetleg mutatkozó veszteséget sajátjából 
fedezi, 8 a karok pontos és teljes kifize
téséért korlátlan szavatosságot vállal. A 
károk felbe sütése páratlanul teljesittetik. 
A  bizalmi térfiuk intézménye immár a gya
korlatban is próbáltatott. A bizalmi férfiak 
megjelenése es igazságos müködéso min
denütt megnyugvást és megelégedést szült 
a károsultak között, s a legvitásabb kár 
ügyek is békésen fejeztettek be.

Ily előnyök mellett azt hisszük, bogy 
gazdaközönségünk azou része is, mely a 
szövetség eszméjével még nem barátkozott 
meg, idővel uiiud jobban fölismeri anuak 
üdvös v illát s végül nem lóg babozui a 
szövetségbe való belepsével. — Minél 
számosabban lépünk be, rniuét nagyobb 
csoportot képezünk, auual nagyobb kör
ben oszolunk meg szövetségünk koczkázata 
s annál bizonyosabb lesz a nyereményre 
való kilátás. Enuek küveUezuieny a már 
uia is jutányosau megszabott díjtételek to
vábbi leszállítása lenne.

11a pedig a „Trieszti általáuos bizto- 
sitó-taisa-ag" példája követökre találna, 
uii teljességgel uiucs kizárva, gazdaközüu- 
ségüuk azon része, mely a tárasasagoknal 
biztosit, a kisebbedü verseny folytau mind
inkább ki lesz téve a dijfelemeléseknek 
s ezzel szaporodásának.

A  magyar gazdak legsajátabb érdekei 
paiaucsolólag követelik tékát, bogy szö
vetségünk köré csopoitosujauak, mely a 
fent jelzett ueuícsak teljes erkölcsi, bauem 
pénzügyi grauatikát nyújt. —  Mert mig 
egy felöl önbiztositási alapou vau szervezve, 
addig másfelől az „Első magyar allalauos 
biztosítótársaságra" támaszkodik, mely ki
zárólag hazai lökéu alapoló, iényegébeu 
és formáibau is tisztán magyar s minde
nek lelett megbízható intézmény.*)

Hazafiul üdvözlettel a magyar gazdák 
jégbiztositasi szövetségének felügyelő- és 
vizsgáló bizottsága uevébeu: Gróf Jauko- 
vich László elnök, valóságos lelsö titkos 
tanácsos, a Somogymegyci gazdasági egy
let elnöke. Melczer Gyula aleluök, Borsod- 
megye alispauja és a borsodmegyei gaz
dasági egylet eluökc.

A magy ar gazdák jégbiztosiiási szö
vetségének felügyelő- es vizsgáló-bizott
sága: Gról Jaukovich László elnök, való
ságos belső tikos tanácsos, a Somogyme- 
gyei gazdasági egylet eiuöke. Herczeg 
Tburu-Tuxis Egou aleluök. Melczer Gyula 
aleluök, Borsodmcgye alispánja és a Bor
sodmegyei gazdasági egylet eiuöke. Áuyos 
László, lödbirtokos. Bcrtba György, föld
birtokos, a Vasmegyei gazdsagi egylet 
igazgatója. Gróf Bethlen Pál, földbirtokos- 
Bittó Béni, földbirtokos, a Pozsony megyei 
gazdasági egylet alcluöko. Ifj. Bleuer Ha- 
jos, földbirtokos. Csávossy Ignácz, földbir
tokos, kir. tanácsos Id. Cséry Lajos, föld- 
birtokos. Doinnhidy Isi van, földbirtokos, 
orszggyülési képviselő. Forster Géza, föld
birtokos, a Komárommegyei gazdasági egy
let alelnöke. Herényi Gothard Sándor, föld- 
birtokos. Báró Gerlinczy Ferenci, földbto- 
kos. Jazsy Jenő, földbirtokos. Jeszenszky 
Béla, földbirtokos. Kalmár Endre, kegyes- 
rendi főnök, kir. tanácsos. Lippicb Gusztáv, 
földbirtokos. Márfly Emil, földbirtokos. Öt- 
tömösi Magyar Imre, földbirtokos. Molnár 
István, földbirtokos, Zemplénmegye főis
pánja. Manoitovits Glisa, földbirtokos. Mua- 
csevics Vaso, földbirtokos. Gárdonyi Nen- 
mann Frigyes, földbirtokos, nagykereskedő. 
Nádosy Kálmán, földbirtokos kir. tauácsos, 
a Baranyamcgyei gazdasági egylet alelnöke. 
Pálfy Ferenci, földbirtokos, kir tanácsos 
és Szeged sz. kir. város polgármestere. 
Bonyhádi P ere id  József, földbirtokos. Nyir- 
Bogátbi Pschcrer József földbiutokos a 
felső Tiszavidéki gazdasági egyesület alel
nöke. Dr. Pulszky Ágost, földbirtokos, 
egyetemi tanár, országgyűlési képviselő, 
a Nógrádmegyei gazdasági egylet II. al- 
elnökc. Simon István, földbitokog. Skublits 
Jenő, földbirtokos, a Zalamegyoi gazdasági 
egylet alelnöke. Simay Ede, földbirtokos. 
Sctovszky János, földbirtokos, Nógrádme- 
gye alispánja, a Nógrádmegyei gazdasági 
egylet 1. alelnöke. Szegcdy György, föld- 
birtokos, cs. és kir. kamarás, a Vasme
gyei gazdasági egylet alelnöke. Sittem Ottó, 
gróf Pejacscvits Péter rumai és gró f Eltz 
vukovári uradalmaik kormányzója. Toluay 
Lajos, földbirtokos, miniszteri tanácsos, 
orsz. képviselő. Gróf. Teleky József, föld- 
birtokos, orsz. képviselő. Vásárhelyi László, 
földbirtokos, az Aradmegyei gazdasági 
egyesület elnöke. Vermes Mihály, földbirto-

*) Midőn e felhívás kapcsán a jégssövet- 
Bégbe való lielápáare gazdakuzönségünket — éa 
pedig úgy a nagy, mint a kis gazdákat figyel- 
meatetjflk, egyúttal melegen ajánljuk az „Első 
Magyar Általános Biztosító Társaság* pácai fő. 
ügynöke: Feiler Mihály ur közvetiléiánek e étéi
ből való igénybevételét.
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kos. Verebv Végh János, földbirtokos, j Ax Egyetértés olysn lap, a mely a 
Vic/.máudy Ödön, töldbirtokos, Zeiuplénme- i szó teljes értelmébeu feleslegessé tesz mim 
gyei gazdasági egylet II. alelnöke. Gróf j den más napi lapot, mert az olvasó meg 
Venkcheim Frigyes, földbirtokos. Gróf talál beune mindéül, a mi egy újságol' " 
Zicby Jenő, töldbirtokos, valóságos belső
titkos tanácsos, országyülési képviselő. 
Zeyk Gábor, földbirtokos.

A  legnagyobb  m agyar lap.
A  magyar hírlapirodalom az utóbbi 

tiz esztendő alatt oly óriási haladast tett, 
a minőt Európa egyetlen országában sem 
tapasztalhatunk. A müveit uyugoti orszá
gokban tiz esztendővel ezelőtt már meg 
volt a kifejlett, megizmosodott sajtó, mely 
a nemzetek életében egyik leghatalmasabb 
kulturális tényező, de a magyar sajtó csak 
fiatal korát élte. Azóta a magyar zsurna
lisztika fölemelkedett arra a magaslatra, 
a melyen bátran tölveheti a versenyt a 
legkifejlettebb angol, német és franczia 
hírlapirodalommal. A magyar nemzeti közé
let terén mindenütt érezhető euuek a hatása 
és legnagyobb szükkeblüség kellene ahhoz, 
hogy ezt valaki megtagadja.

És euuek a csodalatos haladásnak az 
nttöröje a legnagyobb magyar lap, az 
Egyetértés volt.

A magyar hírlapirodalom mai kifej
lettségét kétségtelenül annak köszönheti, 
hogy az Egyetértés már kezdettől fogva, 
csaknem két évtized óta, szakítva a régi 
magyar zsurnalisztikái elrablóimat, egy uj 
irányt kezdett, s megteremtette Magyar- 
országon az úgynevezett inlormaliv rend
szert, a mely az egész európai sajtónak 
alaprendszerét alkotja. E lapnak csodála
tos sikerei utánzásra bírták a többi ma
gyar lapokat, s a magyar sajtó rátért 
arra az irányra, a mely a leghelyesebb, 
gyakorlatibb, a leghaszuosabb. A magyar 
zsurnalisztikáuak kifejtésében, megizmoso
dásában az Egyetértésnek oly rendkívüli 
érdeme van, a melyet eléggé méltányolni 
alig lehet. A laikus ember alig képzelheti 
el, hogy minő óriási áldozatokba kerülhe
tett a leguagyobb magyar lapnak az, hogy 
elvégezze az uttörésnek, a magyar hírlap
irodalom megreformálásának ezt a nagy 
muukáját. Az áldozatok nagyok voltak, de 
a kitűzött czél sikerült, s az Egyetértés 
nem csak hogy megformálta a magyar 
sajtót, de egyúttal továbbra is vezetője 
maradt a magyar zsurnalisztikának, s a 
közönség nagymérvű párfogása a későbbi 
években megkönuyitette teladatát s lehe
tővé tette, hogy a legnagyobb magyar lap 
nemcsak az országbau, hanem a küllőid 
előtt is imponáljou.

A  ki figyelemmel kiséri a külföldi 
lapokat, láthatja, hogy azok a magyar- 
országi viszonyok egyik kiváló kutforrás- 
képen az Egyetértést használják : mert ez 
a kitünően szerkesztett óriási lap a szó | 
teljes értelmében inputtal a külföldnek. j

Mikor néhány évvel ezelőtt Fioquet, J 
a híres franczia államférfi Budapesten járt, j 
s mdgtekiutette a (óváros nevezetességeit, 
meglátogatta az Egyetértés szerkesztősé
get is Végigjárta

sót csak érdekelhet.
Nincsen m agyői szagon újság, a mely 

nek annyi belföldi és külföldi levelezője 
lenne; nincsen magyar lap, a mely az 
eseményeket olyan részletesen, olyan gon
dosan, olyan körüllátó gondossággal közöl
hetné, mint az Egyetértés. Hetenkiut meg
jelenő irodalmi, tanügyi és mezőgazdasági 
rovatait oly szakértemmel szerkesztik, hogy 
o rovatok minden szakértő embernek impo
nálnak. Állaudóau két regényt közöl, s 
ezeknek megválogalásában oly áldozato
kat hoz, a minők alig méltányolhatók 
eléggé. Alig jelenik meg a külföldön vala
mely híres iró regénye, az Egyetértés meg
bízottja, már ott vau, hogy megszerezze a 
fordítás jogát. Tárczarovatában kiválókép 
ismeretterjesztő dolgokat közöl, s ebben 
mellette vau az egész hazai tudományos 
világ. Hírrovata a leggoudosabb és lelki- 
ismeretesebb szerkesztésre vall, a mi nem 
csoda, hiszen az Egyetértés-nek nem keve
sebb mint huszonnégy belső dolgozótársa 
van, a kik valameuuyien ismerik a lap 
iráuyát, magas színvonalát, s valamennyi-

Asztalosok figyelmébe.
A m bru st János 31 év óta fennálló

asztalos üzlete
M OHÁCSOM

haláleset miatt kiadó vagy eladó. 
Bővebb föl világosítóét nyújt özv. Am 

brust Jánosné Mohácson.

udják azt, hogy uiit kíván az oly olvasó
közönség, uiiut a minő az Egyetértés köré
csoportosul

És var mindezeken kívül az Egyet-
értésnek gy óriási érdeme s ez az, hogy
a/, összes i agyar lapok közi az egyetlen,
a mely az ország közgazdasági éleiét éber
figyelemmel kiséri, 8 közgazdasági róva

helyiségeit, iueguezle «t nyomdát, megnézte
azt a roppant rotaczió;i gepel, a mely lu k
egész Aus/t ria-Magyaroiszágbau nincsen
prrja, a besisédbe ereszkedeit a szerkesz-
tőség tagjaiv.ál s mind a liU'Zonuégy belső
muukatáastól tudakozód'ott a v iszol! yok felöl,
s azntáu keizébe veit e az Egy ctérfes t,
meg8uh'>gtatt;ti az óriási lapot, s azt mondta:
„Erre a lapra büzke li•hét MagViirorszag;
ilyen lapunk i•ekünk traiiiCZÍaKi ak ,uincseu.J
És tényleg nmeséli. Va!laininlhogy az angol

mely nagyságra, zsurnalisztikái Ik oszlásra, 
a közlemények terjedelmére, tipográfiái 
szépségre, s külöuö.-en az informatív rend
szer goudos és ezéjszerü uiegvalósitasara 
nézve olyan lenne mint az Egyetértés.

Kétségtelen téuy az, hogy a magyar 
zsurnalisztika az utolsó tíz esztendő alatt 
megszerezte azt a hatalmat, a mely egy 
müveit országbau a sajtót, mint a közvé
lemény udk hivatott orgánumát joggal meg
illeti, és kétségtelen az, hogy a magyar 
sajtóuak e kifejlett), kitágult, megérdemelt 
hatalmi jogkörében az Egyetértés maga 
egy külöu uagy hatalmasságot képvisel. 
Függetleu politikai irányánál, az idők és 
körülményei minden változásaiban megőr
zött higgadtságánál, tapiutatáuá! és tisz
tességénél, körülla'ó figyelmeiicl, s a kö
zönséggel szemben való csakuem csodála
tos áldozatkészségénél fogva oly au magas
latra emelkedett ez az újság, h-gy az 
ország politikai és társadalmi mozgalmai
ban haugadó, iráuyadó es a legtöbb eset
ben csakuem döntő szerepe vau

A  magyar zsurnalisztikái körökben 
valóságos legeudiakat beszélnek azokról a 
a dolgokról, a miket ez az újság csinált; 
velsö dolgozótársai, belföldi és küllöldi 
tudósítói annyira azonesitják magukat a 
lappal, hogy az Egyetértés e tekiutetbeu 
egyedül áll az egész magyar zsurualiszli 
kai világban s nincsen az országban újság
író, a ki cl ne ismerné, hogy az Egyet 
értés jólértesült-eg, megbízhatóság, komoly
ság és jó izles dolgabau az első lap Ma
gyarországom Euuek az óriási lapnak kuli 
tar-misszioja volt, a melyet betöltött, s 
megmaradt s vezérszerepe, a melyet fön- 
tart és úgyszólván nem is igcuyel tőle 
más lap.

Teljes függetlenségét, a mely erköl 
esi erejének egyik alapját alkotja, megő
rizte mindig ; megőrizte annyira, hogy bár 
az ország egyik pártjának, a független- 
ségi és 48-as pártnak mindig a leghatha- 
tósabh ás leghívebb támogatója volt és 
maradt; megőrizte függetlenségét még e 
párttal szemben is, csakhogy az egészsé
ges, önálló, józau kritika befolyásoiá-ától 
megóvja teljes cselekvést szabadságát

tabun a magyar iparnak, kereskedelemnek 
és mezögazdaNüguak legcsekélyebb •moz
zanatara is kiterjeszti gondosságát. A  ke
reskedelmi világ ezen kivttl nagy méltány
lássá! látja, hogy az Egyetértésben a kül 
f.ld i közgazdasági életnek is kiváló, gou 
dós, részletes, pontos és gyors értesítő 
jére talál.

Mindezek a dolgok és sok más jelen 
ség odahat, hogy a legnagyobb magyar 
lap az Egyetértés, a mindenek fölött első 
sorban magyar, egyúttal a legjobb magyar, 
lap is legyen.

Figyelmeztetjük olvasóinkat az Egyet
értés nek alább közölt előfizetési felhí
vására.

K itű n ő  in inosógli

tü ze lő ia
kapható a  leg ju tányoeabb  áron

Pintér Józsefnél. 

Slaviansky d'Agreneff Dimitri
52 tagból álló híres

O IR o s  z
énekkara

f. hó 2-ik felében Pécsett

HF hangversenyt?*

lésébei

n reuilkivtlli hang 
i Engel Lajos 1%
(Ki.slj-n.cis.)

y vhi.) 20 
> Il ik sor- 
'ak 10 van)

=  Szegedi azakácskönyv irta Ré*i néni. E
könitv már ötödik kiadásban 1

kétségtelen bizonyítéka közkedveltségének.
Elején konyha naii'ár van, mely háziaaazónjaink-

az év 365 liánjának min egfeju a
fontoa kérdést, h >gy .Mit fiizzónk ma?*, a vé-
gén pedig a szerzőim közli itma szegedii urhöl-
gyek: hosszú lajslomát, a kilinek lakodalmán ó
gunrloskodott konyháról, aazlislról E lajaitromból
többek közt azt látjuk, hogy a király S.egeden
időzilsénél az udvari konyhában is kö/reneüködön.
A kőnyv ára csinos kötésben 2 frt. Kapb.lé> Bunkó
Gyűla kiadónál Budapealen.

H elyű  r a k :
Páholy négy Ulé-re (már c-sk u 

frt, Zartszék az I-nö sorban 8 frt, 
ba.. 7 frt, t III-V ü k  sorban (már 
5 frt, a V II-X II ik sorban (már csak 2-' vau)
3 frt, a többi turbán 2 frt. elépti jegy 1 frt 
50 kr.

A jegyeknek gyors előjegyzése ;z érdeklődő
közönség figyelmébe ajánliaiik, annál in inkább —
mivel azok rohamosan fogynak.

Egy teljesen berendezett

p é f e - ü - z l e t
Vaiszlón (Baranyamegye) rögtöu szabad j 
kézből kiadandó. A z átvételhez igen esc- j 
kély összeg szükségeltetik.

Közelebbi feltételek személyesen vagy 
levélileg Lövy Lajos özvegyénél, Vaiszlón, 
ludandók meg.

Hirdetések.
Egy vidéki

éléuk helyett levő — jé  forgalmú

vegyes ü/let
kényelmes lakással és szántófölddel 

nyös föltételek mellett bármiko

ó , t T r e l a . e t ő .
Értesítést ad a lap kiadóhivatal.

•C O C O C O C O O Q O Q O O O C O C O O O C G G C C O O O O I

0 Jegy- —  —  5

o U S # g v f t r ü k  8
§ m inden féle  só ly - és nagyságban , legszebben  fém je lze tt a ran yból elké- Q  

szitve, dós választékban.

o  V a ló d i e z lis te v ö s z e re k
q  13 próbás fém je lze tt ezUstből, ára e g y  grám n ak  9 kr. E g y  6 v a g y  12 
Q  szem ély szám ára csinos bortokban óss ztá llitva , m odern  k iállításban.8°  é k s z e r e k  ®
^  művészies k ivite lb en , legszebb  nemes k övekk e l, ga zd ag  választékban.

L egm egb ízh a tób b  és leg fin om abb  gyártm ányú  Ó R Á K  lego lcsóbb  
o  szabott gyá r i árak  szerint 5 é v i  jótállás m elle tt kaphatók.

8®  S C H Ö N W A L D  IM R E
aranyműves és órskészitőnél

^  Pécsett, Király (ftí)-ntcsa, Hattyú-épület.

•O O O O O O O O O O O O O O G O O C G G 0 C

Házépítési árlejtési hirdetmény.
A  T am ásiban  széke lő  „Dombóvári járási takarékpénztár**

részéről ezennel közh írré  té te tik , h o gy  a fo ly ó  1890-ik  évfo lyam án

e g y  e g y e m e l e t e s  h á z a t
a m e g le v ő n e k  h o zzá ra g a s z tá sa  és  á ta la k ítá s á v a l 16207 frt 27 kr. e lő 
irá 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  e n n é lfo gva  a  vá lla lk o zn i k ívánókat, h o gy  zá rt a ján lata ika t a 
fenti építési k ö ltség  10% -k a  m int bánatpénz csatolása m ellett legkésőbb  fo ly ó  

é v i  feb ru á r  20- ig  ezen takarékpén ztárhoz benyú jtan i e l ne mulasszák mert 
később  beérkező  aján latok  f igye lem b e  vétetn i nem fognak.

A  kész te rv  és erre  v on a tk ozó  kö ltségvetés , va lam in t az építésre v o 
natkozó  szerződési fe lté te lek  az in téze t je len le g i h ely iségében  naponként 
betek  i n the tők.

A z  építési szerződés a lege lőn yöseb b  a já n la ttevőve l fo g  m egköttetn i, a 
több i a ján lata  p ed ig  a le te tt bánatpénzze l v isszak llld etik .

A z  igazga tóság .

a ü M M m i l M f i iM M i H M M M M i t l i l t t H B K t a t i t t H K U t g

1 DEZIs l c Ló  z^n a -cL a -raJ ^ : I 1£ 3  fi£4 Várady Ferencz magánjellegű ornythológiai gyűjt®-
ményében több fölös számú példány eladó. g

jg j  1 v ö r  ■ » » )  es b egy ti Sándor knjdács . 10 frt.
1 n y m p h n - k a jd á c s .........................................................8 frt.

S 3  1 szürke b együ  S á n d o r - k a jd á c s ........................................ 8 frt.
• 3  1 pár japán i k ék  z e n é r ..................................................8 frt.
S  1 pár china i f ü l e m ü l e ..................................................8 frt.
SSil 1 csacsogó  k a r i c s .....................................................8 frt.
a  1 b raz ília i fén y s e r e g é ly ................................................. 4  frt. IS
a  1 trúp iái . 7 . . / .6 frt. 15
8  2 jap án i pásztor s eregé ly , darabja . . . .  4 frt. |S
8  1 abesszin ia i s z ö v ő ....................................................4 frt. I S
a  1 au sztrá lia i kék  s z a j k ó ......................................  7 frt. (Sa A  m adarak m egtek in thetők  ez
S í  6P écse tt, Já n o s-u fcza  8 . szám  a la tt
£1  a délutáni órákban.

F" Eddig még föliilmulhatlan 1  
a M A a G E R  W . - f é l e

valód i tiszta

C s u k a m á j - o l a j
MAAGER VILMOSTÓL BÉCSBEN.

Az orvosi tekintélyek által megvizsgáltatott és könnyen  
em észthetősége  folytán gyermekeknek is ajálható, mert n leg
tisztább, legjobbnak elismert szer: m e ll-  és tüdőim jók , g ö rv é ly , 

daganatok , k e lések , bőrk iü tések , m ir ig y ek , gyen geség  stb. ellen — egy 
üveg ára 1 frt —  kapható gyári raktárion. : Bécsben, Heumarkt 3. sz. alatt, 
valamint az Osztrák-Magyar birodalom legtöbb s jobb nevű gyógyszertáraiban.

Pécsett kapható : Sipöcz István. Zsiga László, Erreth lanos és az Irgalmasok 
gyógyszertárában; Reeh Vilmos. Spítzer fia és Koszi János kereskedésében

• N J t f i l  t J H O l H ' J E R  J  ..-fé le
- ... ctyógysszerlár Bécsben -

| S in ge rs tra s se  JŐ.

I Térlisztitó labdacsok
sz. „Zum gold. Rcichsapfel“.

labdacsok c

É

1
1 f r t  5  

A
1 frt 26 kr. 
6 frt 20 kr.

ezelőtt egyetemes labdacsok i 
megérdemlik, mivel csakugyan ig 

sód ás hatásukat fényeaeu bizonyítják.
'tizedek óta ezen labdacsok általában igen el vannak terjedve, számtalan' orvos 
s alig akad család, melyben ezen kitiinő háziszerből ns volna egy kis részlet, 
d o b o z  15  lu b d flO S O '-a l 21 k r . ,  1 t e k e r c s  O d o b o z z a l  
k r . ,  bérmentetlen utánvét melletti megküldéssel 1  f r t  ÍO  k r .

megküldéssel együtt 1 tekercs labdacs 
6 kr., 4 tekercs 4 frt 40 kr., 5 tekercs 
isebb nem küldetik szét)

pénz előlegez beküldése mellett, bérmentes 
2 tekercs 2 frt 3ő kr., .7 tekercs 3 frl 3 
10 tekercs 9 frt 2<> kr. (1 tekercsnél keve

Fagy-I

Kéretik határozottan PSERHOFER J.-féle vértisztitó labdacsokat
kérni s a r ra  ü g y e ln i ,  h o g y  a dob 

el legyen Iáivá és pedig 0

balzsam, PSERHOFER J .lá l 1 40 kr, i........

Keskeny utifü-nedv, ..b,
Amerikai köszvény-kenöcs, , *, „
Por lábizzadás ellen. aobo. .r, bo .......... m,gkatdc, 7s k.
Golyva-balzsam, , kr.
Élet-e
Angol csoda-balzsam,, * , .
Fiaker-pOr, hÍJ..ng.« 111, FII,.. 1 dobom! S5 kr.. t.krmrnt.i mofköldliie! GO kr.

Tannochinin-hajkenöcs, * Uti"lb
F ríV P tP m P Q  tn n S C 7  8TEUDEL tsnánól sebek ellen jónak bizonyait háziszer. Egy tyyeieilIBb Id p d b Z , ,ége|, 60 krajezór, bérm.nte. megküldé.sel 76 kr.

FnVPtflmPC t l^ z t i tn  BULLRICH A. W.-tól. Kitűnő háziazer megzavart emésatéa
C y y tU t im g b  llb Z lU O  SU, n,inden következményei ellen. Egy csomag ár. I frt.

Ai itt felsorolt készítményeken kívül, valamennyi az ausztriai lapokban hirdetett bel óa külföld 
gyógyászati kulönlegeaaeg készleten tartatik. a minden esetleg raktáron nem levő czikk kívánatra 

pontosan s legjutányosabban beszereztetik
S »  Postai küldemények az ősze* beküldése nagyobb megrendeléseknél utánvétel 

mellett és a leggyorsabban eszközöltetnek.

W  A pénz előleget beküldése mellett (legczélszerübben postautalvány mellett a viteldíj sakkal 
W  kevesebb* kerül, mint az utánvétel mellett való küldésnél.

k t e t e jé n  l e vő  f e l í r á s  mi n d e n  
l á t h a t ó  PSERHOFER J. névaláráasal 
varsa "V U  nyomásban.

megküldéssel 65 kr. 

I palaczk 60 kr.

igkilldéssel 65 kr. 
lőtt gyomor, r 
igese 22 kr.

., egy kis üveggel 12 kr.

Nyomatott Taiza József könyvnyomdájában.


