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A  k o r.

P̂.) Sok veszélyt, sok rázkódtatást 
állott ki már a magyar nemzet, mióta 
hadverő őseink letelepedtek e haza 
löldjere. Kevésbe múlt, hogy az ese
mények romboló viharjai le nem sö
pörték a történelem színhelyéről, mint 
lesöprötték a hajdan büszke római né
pet s vele együtt sok másokat.

Veszély veszély után tornyosult a 
haza egére : a haragos felhők ijesztő- 
leg terjesztették szét holló szárnyaikat, 
hogy szemfödelet bontsanak egy' életre- 
hivatott nemzet szerencse-csillagára. 
Csak a lesújtó villám hiányzott még —  
s a századok véres küzdelmei örökre 
eredménytelenek maradnak, megsem
misülnek . . .

De a magyar nemzet edzve volt a 
titáni küzdelemre; karjai nem lankad
tak el az aczélok súlya alatt; lelki ereje 
nem tört meg, kebléből nem hamvadt 
ki a tűz. mert egy hatalmas ösztön: az 
önfentartás ösztöne herkulesi erőt ön
tött izmaiba s rendithetlen bátorságot, 
feleimet nem ismerő szivébe, leikébe!

A  nemzet tudta, hogy uj hazájá
ban úgy áll az idegen elemek között, 
mint egy kis sziget a háborgó óczeán 
közepén. Összes erejét kellett tehát 
megfeszítenie, hogy a vészes áramlatok 
el ne temethessék.

A  bűnös henyeség, mely elöli a 
testi erő t; az érzéki gyönyörök mér
téktelen élvezése, mely megmételyezi 
a szivet, megbénítja, fogékonytalanná 
teszi a lelket minden szép és magasztos 
iránt —  ismeretlen fogalmak voltak 
akkor a nemzet zöme előtt. Véres har- 
czokban, kétséges küzdelmekben ke
restek szórakozást, mert tudták, hogy 
ha élni akarnak, ha e földet örökségké
pen akarják átadni fiaiknak és leányaik
nak : ki kell magokat tépni a henyeség 
puha. de átkos karjai közül s a mérték
telen gyönyörök testi- és lelkierőt bé- 
nitó varázshatalmából!

A  férfi akkor férfi volt a szó leg
nemesebb értelmében; tettre, küzde
lemre kész férfi, nem pedig puha viasz
báb, melyet a legkisebb történet elta
pos. Mi lett volna a hazából s a hazának 
fiaiból, ha az a néhány milliónyi nép a 
mostani elpuhult, elsatnyult nemzedék 
erejével és erkölcsével bir ?!

A  hazából: rom, füstölgő üszők, 
—  a nemzetből: por és hamu . . .

D e Árpád szelleme s a magyar
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nemzet geniusa nem engedték, hogy 
pár század lezajlása után már verebe
ket nemzzenek a sa so k ! Ennek a 
vétkes elfajulásnak csak kilencz és fél 
század leteltével lehetett bekövetkezni, 
midőn már a párduczos ősök hatalmas 
lelke nem őrködhetett az utódok felett 
a régi bűvös erővel; midőn már a nagy- 
múlt lassankint beletemetkezett sírjába, 
nehogy egy sötét, semmitérő jövővel 
legyen kénytelen összeölelkezni!

Szibarita vázzá lett a magyar nem
zet s alkuszok honává a dicső magvar 
haza! Ősi jogait feladják, nyelvét ger- 
manizálják. tekintélyét alárendelik ide
gen hatalmasságoknak. Miért ? —  Mert 
a „modern* eszmék igy kívánják.

Pedig, ha szükség volt valamikor 
az egyetértésre, az igaz hazafiságra, 
az ősi jogok épségbentartására s a 
bölcs megfontolásra, úgy ma, midőn a 
régi veszélyek áramlatai uj alakban 
látszanak kitörni bemohosult sírjukból, 
bizonyára szükség van !

Mit tesz akkor ez a testben-lélek- 
ben elcsenevészedett nemzet, ha a tett 
mezejére kénytelen állani ?!

Alig hat és fél millió a magyarság 
száma, annak is egynegyede idegen 
érzelmű, két negyede pedig elsatnyult 
gy-ászmagyarka!

Mi tette idegen érzelművé ? —  A 
ferde erkölcs, a modern világnézlet, a 
lelketlen bujtogatók vétkes tanai és a 
—  helytelen kormányzat.

Mi az oka a testi elkorcsosulás- 
nak ?

Az általános corrupczió !
Öröklött bűne az már a magyar 

embernek, hogy minél kevesebb „bir- 
tok-megosztó* kerüljön a családba, a 
kiket aztán elhalmoznak túlzott szülei 
szeretetükkel; dédelgetik őket, óvják 
a fúvó szellőtől is, a helyett, hogy ed- 
zenék erőben. Mikor pedig az efféle 
elkényeztetett gyermek kilép a család
ból az iskolába, ott meg a lelkét ter
helik agyon a megemészthetlen tan- i 
tárgyak halmazával, elannyira, hogy 
mire felnő —  egy testben-lélekben el- j 
nyomorodott embert kap benne a 
társadalom.

A  szülei házzal karöltve halad az 
iskolai nevelés, de mindkettő rossz utón, 
mert egyiknek nem czélja a test foko
zatos edzése. Az ilyen generáczióból j 
bizony még halvány árnyékai sem vál
nak a had verő ősöknek I Mutatja ezt az

Ha r deg íj •zámun ra a valóság,
l 'gy álmaink a nyájas csillagok.Ha boldogéag na;
Sug«rai ábra (IáinkHisz a való oldue- zegény örömben,
Mi tőle mind g kev set veszünk.Oh, Iáink, a bőkezűek
Meg okazorozzák e revást nekünk.

Ha fájdalom, mint keselyű, szivünkbe 
Melyen bevájja éle* körmeit,
Ők elvezetnek boldogabb hazába,
Be másminó az élet képe itt:
Mi ottan durván kínzó gyötrelem volt,
Az beune fájó érzelem leezen,
Mely nem búeltja, édealti azlvünk. 
Boldogtalanból boldoggá leazen.

Ne izégyeljlik ! Mi nem tehetünk arról, 
Ha álmok lelkünk olykor ellepik.
Hisz ók maguktól ezoktak jóni hozzánk 
Kitárják nesztelen lágy ki rjaik 
Öleléailk közben megszabja lelkünk 
Titkoe, kimondhatatlan érzelem,
Mely elfeledtet uéhány pillanatra 
Mindent, mit szenvednünk kell idelenn.

Korod* Pál.

Szakítás.
Mikor Csajághyué, e bájos özvegy, 

a villamos csöngelöjét megnyomta, Páulin, 
a kis szobalány, titkolózva súgta a fülébe:

—  Már várják nagyságos asszony!
— Kicsoda? kérdé közönyösen, a 

mig a téli bundáját levetette.
—  A  tanár ur!
—  Ej megint!
Két gyönyörű szemöldöke közt sötét 

ráncz képződött, de hirtelen leküzdötte 
idegességét s nyugodt, közönyös arczczal 
indult a szalon felé, a hol Tolnay Pál, a 
fiatal professzor, már türelmetlenül vára
kozott reá.

—  A  mint látszik ön nem igen tartja 
meg, a mit Ígért, szólt könnyedén; kezet

j nyújtva a fiatal embernek, a ki egész a 
' homloka csúcsáig elpirult.

—  8 haragudnál ezen engedetlen
ségért ?

—  Igen, határozottan.
Helyet foglalva a fiatal emberrel szem

ben, uehány pcrczig izgatottan habi-ált 
egy csinos énekesnő arczképével, a melyet 
öntudatlanul vett a kezeibe.

—  Komolyan haragszol ?
— A legkomolyabban.
Toluay, közelebb húzva egy kissé a 

székét, merev, szinte rideg hangon szólott:
—  S mi lesz ennek a vége, mit gon

dolsz ?
Ugyanilyen szárazon, az özvegy ki- 

méletletleulll folytatá :
— Nem tudom. Nem is sejteni a vé

gét. De az bizonyos édes barátom hogy 
ez az állapot tarthatatlan. A  világ, a mely 
lyel érintkezem, e viszony folytán tökéle
tesen elbidcgült velem szemben, s a cse
lédjeim gúnyos ezélzásokat tesszuek. Nem 
találkozom többé egy őszinte arczczal s a 
nők, a legjobb barátnőim, feltűnő gyón 
gédséggel tudakozódnak ön felől. Ez tart
hatatlan. Már sziute az utczára sem jár
hatok, mert attól félek, hogy a botrányt 
minden ember a szememből olvassa ki. 
Borzadva gondolok arra, hogy önért mi
csoda dolgokat követtem el. Ezt önnek 
is be kellene látnia, a botrány, végre is, 
nem tarthat örökké !

—  S te föláldoznál engem ezekért a 
pletykákért ?

—  Férfias kötelessége volna önnek, 
hogy megmentsen e fájdalmaktól.

Ezt a huszonhét esztendős, bájos asz- > 
szonyt, a ki a saját belvárosi palotájában 
lakott, két év előtt hagyta özvegyen a I 
dúsgazdag Csajágby Jenő, e szerencsés j

évenkint megejtett hadsorozás szomorú 
eredménye is. A  kormány kénytelen 
számos kerületben negyedik korosz
tályt állítani, mert a három korosztály
ból nem kerül ki a meghatározott 
ujonezszám.

A  sasok tehát verebeket nem
zenek !

Csak aztán ezek a verebek is ne 
satnyulnának el végképen, —  de a ta
pasztalat ellenkezőt bizonyít. Még alig 
került ki a gyermek az iskolából, már 
dohányzik ; ha nyíltan nem teheti, teszi 
titokban; kész megkárosítani szüleit, 
csakhogy bűnös szenvedélyét kielégít
hesse. Vérükben van ez már a gyer
mekeknek. a „modern** kor beléjük 
oltotta „vívmányát** még születésük 
perezében' —  Pedig a dohányzás 
nagyban akadályozza e korban a test 
és lélek fejlődését; sokat kerget a 
sirba, mielőtt férfiakká nőhetnének. A 
kik pedig felnőnek, azokat meg több
nyire a testi gyönyörök mértéktelen 
élvezése tesz semmivé. No, de ez is a 
czivilizáczióhoz tartozik !

Hát a szeszes italok túlságos hasz
nálásáról mit mondjunk ? Hiszen földmi- 
veseink és alsófoku iparosaink sorában 
alig akad család, mely e bűnben ne 
leledzenék ! Tudunk példákat, hogy a 
családfő együtt iszik s együtt rúg be 
felserdült fiaival. A  csapszékek, pálin
kamérők telve vannak folyton szom
jazó emberekkel, mig az Isten házában 
a pap nem ritkán a kántor és az eg y
házfi társaságában rebegi el imáját!

Átok van azon a népen, mely job
ban szomjuhozza a hóditó szeszt, mint 
az Isten igé jét!

Mi úgy tudjuk, hogy van a mi 
„sokoldalú" törvényünknek olyan pa
ragrafusa is, mely büntetést szab az 
oly italmérőre, ki vendégét lehagyja 
ittasodni korcsmájában. Vájjon alkal
maztatott-e ezen paragrafus szigora 
csak egy Ízben is az illető italmérővel 
szemben ? Kétségeljük. Mert akkor 
aligha gazdagodnának meg oly merész 
módra a bérlők, s aligha szedvednének 
annyian a szeszes italok élvezői közül 
a betegségek legborzasztóbbjában: 
a delirium trémensben.

Ilyen elkorcsosult, elsatny ult nem
zedék nem lehet támasza a hazának, 
mert a kik magok is inogni érzik lábaik 
alatt a Ibidet, azok nem tarthatják fenn 
roskadozó vállaikon a haza oszlopát!
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Van-e gyógyír,- mely némileg is 

j orvosolhatná e társadalmi nagy beteg- 
I séget ? \

Van! És ez a gyógyír a szülők, 
tanítók és törvényhatóságok kezeibe 
van letéve. Sőt ez utóbbiaknak szente
sített paragrafus ad jogot, hogy meg
tehessék a szükséges óvintézkedéseket. 
Büntessék szigorúan azon italmérőket, 
kik a törvény rendeletét nem tartják 
kellő tiszteletben, a szülők és tanítók 
pedig óvják a gyermekeket a dohány
zástól.

így még megmenthetjük nemze
tünket a végleges sülyedéstől, és ha 
már a sasok verebeket nemzenek is, 
legalább életrevalókat nemzzenek, 
hogy a haza védői —  ha egyebek nem, 
hát árnyékai lehessenek dicső őseink
nek !

kezű vállalkozó, a ki a fájdalmakat, me
lyeket neje a korai elhalálozás miatt szen
vedhetett, több milliónyi vagyon hátraha
gyásával enyhítette. Az özvegy idegbaját, 
csillapítandó, a szomorú eseuiéuyt követő 
évben, egy stájer fürdőben keresett enyhü
lést, a hol - a kis Szeutiiurei gyermekek 
révén —  csakhamar megismerkedett a fia 
tál professzorral, a ki az államtitkár két 
fiacskája mellett nevelősködött. Toruay 
Pál, a kiuek miudeddig az képezte az 
ambiczióját, hogy az akadémia köuyvkiadó 
válalatába dolgozhasék, csak alig mert volaa 
e gyönyörű asszouynyal, a kit elérhetetlen 
magasságban képzelt maga fölött s a ki 
az állam - titkárék estélyein, délutánjain 
rendesen megjelent odahaza. De az özvegy, 
a ki a szomorú éven át miuden izgalom
tól távol tartotta magát, most valóságos 
élvezettel kaczérkodott a bátortalan fiatal 
tudóssal, a kinek naivitása kedvesuek, 
ingerlőnek tűnt föl a szemeiben. S a pro
fesszor, a kinek a női csábítás e finom 
eszközeiről úgyszólván fogalmai sem ( vol
tak eddig, szinte öntudatlanul engedte át 
magát e pompás újságnak a feléjük se 
nézett auia fontos történeti okmányoknak, 
melyekből a stájer fürdőzés alatt tudoiuá 
nyos monográfiát szándékozott szerkesz
teni. Ama pillanattól fogva, midőn Eliz 
a fenyvesek isteni magányában, először 
engedte át a kezét, a fiatal tanár szinte 
képtelen lett volna arra, hogy e bájos 
asszonyon kívül még másra, egyébre is 
gondolhasson. Gondolkodás nélkül, öntu
datlanul élvezte e magányos esték kimond- 
batlan poézisét, a melyekben sokszor fél 
éjjeleken át, sétáltak együt a fák között 
vagy pedig az özvegy hotelbeli lakásán 
töltötték el a feledhetetlen órákat.

Ám de ez az idő gyorsan elmúlt. 
Otthon, mikor a budpesti lakás újra be
népesült vendégekkel élvezvén a független

V áro s i közgyűlés.
Pécs szab. kir. város küztörvéuyható 

sága héttőn rendes közgyűlést tartott k a r  
d ó s  Kálmán főispán elnöklete alatt, a bi
zottsági tagok középszáuiu jelenlétével.

Kardos Kálmán a napirendet megelő
zőleg megemlékezett Audrássy Gyula gról 
haláláról s igeu szép beszédbeu méltatta 
érdemeit. Úgymond :

Ha/.áiik történelmének legújabb kor 
szakát megalkotó uagyjaiuk majd uuud 

I elvouultak mar s alig van immár egy-egy 
az élők sorában. Miudezek között a legua- 

! gyobb, kiben király es nemzet bizalma ege
ként összpontosult, kiuek koporsóját egy 
ország gyásza a a müveit Európa leg
mélyebb részvété kisérte sirjaba, Audrássy 

I Gyula gról volt! Politikai nagy emberek 
nagy tettei fölött eletökbeu fölötte ucbéz 
pártatlanul ítélni; minthogy ennek szülője 
többnyire elfogultság vágj szeuvedély. Ha
láluk utau azonban meg a nemes etienseg 
is leteszi a fegyvert s méltánylássá! adózik 
az igazi érdemeknek. Ezt tapasztaljuk Au- 
drássy Gyula gról életében is. Mar fiatal ko- 
rabau, palyalutasa kezdetén |eleuteseuy sze
repet játszott a tekintélyes politikai álláso
kat töltött be. Készt vett a társadalmi és 
politikai élet miuden mozgalmában, mígnem 
a szabadsagharcz utam evek a szaiukivetés 

; —  alkotni, tereinteui vágyó nagy szellemet 
a tétleuség bilincseibe verték, lötíü bau is
mét föltüuui látjuk s egyik legbaialm.isabb 
faktorként szerepelt amaz elökeszii.i mun
kaiatokban, melyeknek föladata volt megte
remteni az alkotmányos Magyarorszag leg
újabb korszakát, föladata volt a trón es 
ueinzet közt a beke áldásait, szilárd ala 
pokra fektetve, állandósítani. Provideuczi- 
ális hivatása azoubau voltakép csak 1867- 
ben találta uicg az alkotásra valódi teircuu- 
mát, midőn a koronás király bizalma az 
új Magyarország niiuisztereluöki székébe 

! emelte. Általa - a fejedelem s a nemzet

miudeu szabadságát, a fiatal nő unni 
kezdte ezt a gyermekes viszonyt, mely 
egy időre szórakoztatta; de mely utóbb 
ostobának, egyhangúnak tűnt föl előle. 
Ezek az egyforma, niegmognjuló érzékisé
gek, melyek eleinte csodalatos módon iz
gatták, a pásztorórák megszokott szenti 
meuializmusa, a nyíltság, mely lyel e ta
pasztalatlan fiatal ember egész szivét lüi- 
tarta előtte utóbb miudeu ingerüket elvesz 
tették. Szeretett volna szabadulni a kel
letlen viszouytól, mely miudeu tanévben 
meggátoltál, ám a professzor megismerked
vén egyszer az elragadó gyönyörökkel, 
semmi bajlaiuot sem mutatott arra, hogy 
öiikcuytesen lemondjon. Kedvtclen, viharos 
jelenetek törtek ki köztük olykor-olykor, 
szemrehányások, fenyegetések mind a kél 
részről, de végleges szakítást mindeddig 
gátolt a nő szemérme, a ki a lefolyt érzéki 
órák után, bátortalan lett volna bevallani, 
hogy szerelme örökre elpárolgott. A hideg
séget, mely ezzel az ideiglenes kedvessel 
szemben elfogta, egy ideig a világgal pa
lástolta, a melylyel azoubau voltakép mit- 
sem törődött, d « a fiatal ember, érezvén, 
hogy e kifogások alatt más lappang, majd 
csaknem könyezett e csodálatos változás 
láttára, mely minden életkedvtől megfősz 
tolta.

Az államtitkárék budavári lakásában, 
hol a két nagyobb fiút oktatta, törekvő 
ember sötét kétségbeesés közt látta he, 
u csábitó asszony nélkül nem élhet többé, 
s iszonyodva goudolt a jövőre, mely ide 
ges rettegéssel töltötte el. S daczára igé 
relének, hogy a látszatot minden erejével 
megóvja, újra s újra ellátogatott a Lipót- 
utczai palotába, a hol eleiute közönyösen, 
de később haraggal, elntasitólag fogadták.

E perezben, midőn az özvegy a fér
fias kötelességet emlegette, Toruay —  
i szony odva attól, hogy az egy (Ittlétek örök

között —  az utolsó gyauakodás, az utolsó
félreértés is eloszlott. Négy évi korszakot 
alkotó s miudeukorra teiejthetetleu műkö
désé után egy újubb a nagyobb tér nyílt
meg nagy teüetsege előtt, midőn a monar
chia külUgyeiiiek vezetésére hívta meg a 
fejedelem bizalma. Itt tűnt ki legjobban 
hatalmas alautó zsenije.* Szakitvau az ed
digi trudicziökkal, teljesen eredeti s új po
litikai irauyt luauguralt. A sok megpró
báltatáson keresztül meut monarchiának 
csorbult tekintélyét a veiüuk szemben ak
kor meg fölötte óvatos Európa előtt helyre 
ütötte s addig nem ismert tokra emelvén, 
ezen a poleznu Biztosította. A  politika si
kamlós terén is a bizalom irauta reudit- 
hetetieu volt miudeutele, mert feoyes je l
leme lölül állt minden gyanakváson. —  
Valódi uagysagáuak pedig legszebb jelét 
útikor adta, uinülu leihüora, testi es szel
lemi ereje lejeben, dicsőségtől övezve —■ 
fényes állásától önkéut megvált. De azutau 
sem s/.Uut meg nagy tehetségét mindenha 
latba vctui, valahányszor azt a trón és 
nemzet erdeke megkívánta. Európai mii- 
vcltsége, tagas latköre egesz Európa előtt 
hirt s lényt szftzett nevének; mégis, da- 
czara cuuek, miudeu körülmények közt meg 
tudta őrizni valódi magyar jellegét s or- 
szag-világ előtt tisztelne, becsültté tette a 
magyar nevel. A nemzeti kegyelet siet 
oszlopot euieiui bhszkeségeuek, de ez 
euilekuci maradandóbb a hala, melylyel a 
nemzet uagy tiauak áldoz, s nemzeti lel- 
keseöése tárgyává avatva halhatatlan nevét 
a századoknak adja át.

A beszédei a közgyűlés és a karzati 
közöuség állva hallgatta.

A  töispan iudiltauyára elhatározta a 
közgyűlés, hogy Audrássy elhuuyta fölötti 
résztélének jegyzőkönyvileg ad kifejezést 
s a kivouatot megküldi a gyászoló csa
ládnak.

A  részvét kifejezése után a tőispán 
örveudetes körülményt hozott a közgyűlés 
tudomására. Kijelentette, miszerint Schap 
■ inger Mór, azon alkalomból, hogy atyja, 
Scüapriuger Joachiui, belöilütte eletenek 
80-ik é ve l: ÖUOU Irtos alapitvauyt tett egy 
s zegéuy eltartásara, meg|egyezvén, hogy 
a segélyre vadaskülönbseg nélkül pályáz 
hatnak a szegeuyek. A jólelkü adakozót 
zajosau uiegeijeuezték.

Következtek a miniszteri reudeletek, 
uieiyck közül legérdekesebb az, mely a 
városi szegényház részleges megnyitásáról, 
illetőleg a szegényeknek egyelőre csekély 
számmal való fölvételéről szól. A minisz
térium azon foteleket, melyeket a város 
hatósága a szegények ellátására kíván for- 
dttaui, csekély reszueu kifogásolja. A  ta- 
uacs ujoól lölír s löt világosítván a minisz
tériumot tévedéséről, meg fogja nyitni a 
szegényházát. Fölveszi a sinlöket a ezeken 
kivul 24 szegéuyt részesít ellátásban. Az 
évi löntartás 8297 Irt 29 krba kerül.

Következett az uj szervezkedési mun
kálat tárgyalása. E szerint az egyes szak
bizottságok, melyek eddig öukéntes jelent
kezés utjau alakultak meg, ezeutúl válasz-

megszüujeuek — sötét keserűséggel vá
laszolt :

—  Hagyd el ezt az üres kifogást, 
a melyben magad sem tudsz hinni. Törődsz 
is t.' a világgal! Mondd ki, uiitse kímélj: 
meguntál. Ez az egész. Haszabadului akarsz 
t"lem, annyit legalább megkívánhatok, hogy 
ösziute lé g y .

—  8 ha úgy volna?
— T iha t beismered?
—  Ej, a mód uagyon is mellékes. A 

tödolog az, bogy vége szakadjou egyszer!
Egy pilluuatra csűrni támadt. Mondha- 

tatlan, sivár, keserűség lopózott a fiatal 
ember rajongó szivébe s egyszere villágo- 
sau látta, hogy auia boldog órák, melyek
nek örökösségében hinni mert, mindörökre 
megszűntek. Gyöuge lévén ezt az öldöklő 
csapást elviselni, egy perczig valóban azt 
hitte, hogy józan eszét azonal elveszíti.

Visszafojtott dühhel — mely beszédjén 
tökéletesei) megérzett - halkan szólalt 
meg:

—  Ls ön elég bátorsággal bir arra, 
hogy igy beszéljen velem? Hát mindent 
elfelejtett ? Egyszerű kaczérság, játék volt 
csupán, a mit csak szórakozásból kezdett 
meg ? 8 én puszta időtöltésből, tárgyul 
szolgáltam öauck, hogy idejét valahogy 
megölhesse ? Van öuuek elég bátorsága 
arra, hogy mindezt a szemembe mondja?

Goudoija azt, a mit jónak lá t!
Ideges rövidseggel mondta ezt s a 

könyvet, melyet a kezében tartott, szóra
kozottan dobta maga elé. Helyéiül föl- 
ugorva, gyorsan járt aztau töl meg alá a 
puha szőuyegekeu, melyeknek mythologiai 
istenei valaha édes, érzéki perczeknek 
voltak a tanúi.

— Amit jónak latok? folytatá a fia 
tál ember hevesem Tudja-e, micsoda véle
ményein vau az öli eljárása felöl? Nem 
törődik v e le ?  Szabadului akar? Meguut



tus utján fognak megalakittatni bizonyos j 
alánban. A pénztárban a tőpéuztárosi ál j 
lás megszűnőt * egy elleuőri állomás rend- . 
szeresittetik 1000 Irt éri fizetéssel. Továbbá 
még egy állatorvos tog alkalmaztatni. A 
rendőrkapitány „főkapitány" cziinet nyer. 
A  cselédnyilvántartó-hivatal továbbra is 
fönmarad a reudőrkapitáuyság fölügyelete 
alatt; kívánatos azonban, hogy ez a hivatal 
a rkapitányi hivatal helyiségével, összekap- 
csoltassék de ez csak a városház kiépítésekor 
lesz lehetséges. A cseledszegődtetés a fönálló 
szabályrendelet szerint magánvállalkozás
nak tartatik fönn s ha erre alkalmas vál
lalkozó jelentkezik, az engedély kiadatik.
A hegybiztosi állas a szolgaosztályból ki- 
vonatik s a kezelő és segédszemélyzeti 
osztályba helyeztetik, mintán az is ép oly 
rendőri közeg, mint a rendörbiztosok.

A falragaszok tárgyában szabályreu 
deletet fog alkotui a város hatósága. Ez 
úttal csak vázlatban matatta be a tauacs 
a szabályzatot. Ki lógjak nyomatni s ta
nulmányozás végett megküldik a bizott
sági tagoknak. Valóban nagyon kívánatos, 
hogy ez az ügy Pécsett is rendezve le
gyen a nagyobb városok példájára.

A szmllgyi bizottság jelenti a gyűjtés 
eddigi eredményét, mely már ismeretes 
olvasóiuk előtt. Egyúttal tudatja, miszerint 
a gyűjtést tovább folytatja.

Ott Márton részéről inditváuykép be
adott s „interpelláczió' nak miuösitett ké 
relmet, illetve kérdést a uagy többség 
elejtette. Olt Márton a borfogyasztási adók 
szedése körül fölmerült sérelmeit pana
szolta el. A polgármester adott válaszában 
fölvilágosította a közgyűlést az ügy álla
sáról s Ott pauaszat tévesnek állította. A 
közgyűlés csekély kivétellel tudomásul 
vette a választ. E szerint a paua»z uem 
került tárgyalás alá.

Következett Kisasszondv Józsel ven
déglős és társaiuak kérvénye, mely ha
sonló sorsban részesült. Aidiuger elbeszélve 
a falusi borvám szedéséuek egész történe 
tét, auuak kezelését s minden csínját- 
binját: a nagy többség elvetette a kérel
met. Az ügy olyan természetű, melynél 
meg keli üajolui a többség véleménye 
előtt. A korcsmarosok kérelme —  az ö 
szempontjukból Ítélve —  bármily méltányos, 
igazságos, jogos volna és a jó lsteu tudja 
még miféle érvek szóluauak mellette; 
a város bortermelő közönségének, lehat 
a vagyonos s e szeriut legtöbb adót fizető 
közönség érdeke tartaudó szem előtt. A 
korcsmarosok, ha olyau nagyon megvan
nak győződve ügyük igazságáról, majd 
tölterjesztik a kérelmüket a miuiszterium- 
hoz is. Azt hisszük azonban, hogy a mi
niszter is meghajlik a többség határozata 
előtt. Maguuk is szívesen csatlakoznánk 
tovább is a vendéglősök kiváusagahoz, 
mint a kezdeményezéskor megtettük ; de 
a kifejtett elleuerveléssel és a tűluyomó 
nagy többséggel szemben esztelenseg volna 
állast foglalni. Első a varos uagy közön
sége, többsége; aztán jöunek az egyes 
osztályok. Az első érdek megvédem a 
pécsi bortermelőket, nem pedig a korcs
marosokat és a korcsmái fogyasztókat. 8 
ha kell, bar sajnálattal, de mégis iukábti 
áldozzuk föl a korcsmarosokat, mint a 
bortermelőket. Küiöubeu a hány az ember, 
aunyi felekép gondolkodik; lehet, hogy 
masok máskép vélekednek, ezzel azoubau 
mi uem sokat törödüuk, de uem is törőd
hetünk, mert a sajtó uem egyesek vagy 
egy osztály, hauern a nagy közönség, a 
tö  h b eé g  szolgálatúban áll. A többség visz 
szavetette a veudéglösök kérelmét, mi sem 
pártolhatjuk tovább Egyéjkéut a közgyű
lésen jelen volt korcsmaros bizottsági tag 
urak is — bölcsen hallgattak. Csak a deczi 
mellett is annyit beszeiuéuek, miut arneny-

Márcziu® i-éa.

Hát ön egy olyan emberrel szemben, akit 
nem ismer, igy viselte magat? 8 u< m szé 
gyeuli ezt a szemembe mondani ? Ej, bi- 
szeu önből miudeu nőiesség kiveszett!

—  Ily  bangón mer beszélni velem ?
— Uh, ez a hang nagyon is gyön

géd ! . . . A becstelen nők, a kikhez ön 
is tartozik, uem érdemelnek kíméletet!

Ideges, őrült volt most már. Szivét, 
mely rendesen jó és elnéző volt a szen
vedő* iránt, rideg gyűlölet lógta el. Erez
vén, hogy e méltatlan nőt örökre, szeu- 
vedelylyel szereti: elviselhetetlen volt a 
gondolat, hogy tőle szabadulni kivannak. 
Helyéből fölugorva, teljes erejével ragadta 
meg e hönnyelmü asszonyt, a ki minden 
izében re#megett.

— Oh, ne féljen, nem fogom megölni 
önt —  szólt lihegve. —  De oly könnyű 
szerrel, a hogy képzelte, uem fog megsza
badulni tőlem. Meg kell hallgatnia, a mit 
mondok, bármilyen kiuokat szerzek is ön 
nek. Gyalázatosán viselte magat velem 
szemben, mint egy rossz, becstelen asz- 
szony, a kinek mi sem drága, hogy szó
rakozzék. Én szerettem önt s azt hittem, 
hogy viszontszeret. Az á 'arcz.jó volt, de 
most hiába teszi föl többé. Ön ridegen, 
aljasul viselte magú', mint azok a nők, a 
kiknek még a nevét sem veszszük ajka
inkra.

A  parvenu származás egy kissé kitört 
belőle e peiczbeu, midőn egy nőt ily mó
don sértett. De a kétségbeesés e magas 
fokán minden könyörület kihal: o szenti
mentális fiú szivéből, a ki máskor, a reu 
des gondolkodása birtokában, a legutolsó 
bogarat sem tudta volna eltiporni.

Ideges rohamában, mely e kíméletlen 
szavakra elfogta, az özvegy, fogait összc- 
szoritva, sírásra fakadt. De a fiatal ember 
magánkivül most már, mitsem látott a nő 
pergő könyeiből, s hevesen szakította föl 
kabátját, melynek belső zsebében, egy kék

nyit a közgyűlésen beszéltek ; akkor soha 
se vernének nagy port.

Több kisebb ügy elintézése után a 
közgyűlés véget ért.

Jelentés B árányam egye  1889. évi
népoktatási á llapotá ró l.

(Folyt, és régs.)

V II. T u l n é p e s  i s k o l á k .

Habár ugv a kir. tanfelügyelöség, 
miut a tek. közigazgatási bizottság uiiudeut 
megtesznek arra nézve, hogy a törvény 
34. §-áu.ik megfelelően mindenütt, a hol 
a tanulók száma a 8U-at meghaladja, uj 
tantermek építtessenek s tanítói állomások 
szereztessenek, ezeknek keresztülvitele 
nem tart lépést folyton növekedő szükség
lettel. 8 enuek oka részint a hatóságok 
inditferentisuiusa, hogy csak akkor tesznek 
valamit, ha arra fönnebb említett hatósá
gok által felhivatnak, vagy akkor sem, 
saját kezdeményezésükből csak ritka ki 
vételképen; —  részint az iskola tartó köz
ségek vagy hitközségek idegenkedése az 
újabb terhektől és uéha a valódi sze
génység.

Itt felsorolom azon iskolákat jelleg 
szeriut, hol egy tanító 100 vagy 100-nal 
is több gyermeket tamtott.

Közs. jellegüekben: Vaszarou 103, 
Villanybau 226; róm. kath. felekezetiek
ben: Albertfalu 145, Baar 110, Babarcz 
200, 2 tan., Bárány a vár 162, Beremeud
120, Bozsok 241, 2 t., Bükösd 115. Darázs 
203, D.-8zekcsö 349, 3 t., Egregy 166, 
Keked 113, H. Hété ly 234, 2 t., Jágou..k
121, Izsep 157, Ka asz 102, Kisasszonyfa 
112, Kisfalud 135, Liptód 104, M.-Sóros
101, Máufa i l l ,  H.-Marok 172, Monostor 
142, Mohács 1. ti 138, I. leány 112, II. I.
102, N.-Bicsérd 103, N.-Kozar 104, Ná- 
dasd 360, 3. t., Ófalu 127, Pellérd 152, 
(itt a tolyó tanévre már 2 tanító és 2 
tanterem van). Petárda 112, P.-Lak 106, 
Kac/.mecske 132, 8omogy 105, Somberek 
232, 2 t., Szabar 125, Szabolcs 116, Szajk 
136, Szt.-lstván 129. (a  folyó tanévre itt 
is gondoskodva van 2. tanítóról.) Szeut- 
lváu 129, Szt -Erzsébet 108, V Dombó 
126, Verseud 151, Véméud 278, 2 t, 
Szabolcs bányatelep 228, összeseu 41 isko
lában ; —  a gö.\ kei. felekezetiekben: 
Baau 101, Bolmauy 101, Kovácslalu 135, 
összesen 3 iskolában; —  az ev. rel. fele
kezetiekben: Laskó 107; —  az ágost, 
hitv. evang. felekezetiekben: Csikós -Töttős 
125, llidasd 115, Kapós Szekcsö 111 (a 
folyó tanévre már reudezve van), Racz- 
kozár 215, 2 t., összeseu 3 iskolában.

Ezeken kívül olyau iskola, a hol 
80 on télül 100-ig van a gyermekek szama, 
vau 29, melyek között 27 sziutéu rk 
jellegű.

Ezek szeriut 48 és illetve 127 oly 
iskola van van, melyekben a törvény 34. 
íj-a alapján osztalyszaporitas szükségé 
forog feun.

Sajnos, hogy az a felekezet tesz ez 
irányban legkevesebbet, melyuek a szűk 
séglete a legnagyobb és lolytou nő, ér
tem a rk. hitfelekezeti iskolatartókat; e 
tanév folytán is oly óriási szükséglettel 
szemben csak 5 tauitó állomást szervezett. 
— A községi iskolák közül Olasz község 
iskolaépitési, Nyomja átalakítási tervei 
jóváhagyatván, ez év foiytau remélem az 
építkezés megtörténik. Vászáron, ha a 
tanulók szama uem apad, az építkezés 
iraut iutézkegés tétetik. Villáuy község is 
utasittatott, hogy a jellegvaltoztatassal 
elvesztegetett idő uémileg pótolható legyeu, 
a 3. osztály ideiglenes elhelyezéséről bér
lethelyiség igénybe vételével is a legrö
videbb idő alatt gondoskodjék. A többiekre 
nézve az illetékes egyh. főhatóságok fog 
nak ismét megkerestetni.

selyem-tárcza legbelső részéu. mosolyogva 
húzódott meg a bajos asszouy kaczér arcz- 
vouasa : kedves emlék a steyer fürdőzés 
napsugaras óráiból, midöii —  uioudhatatlau 
boldogság közepette, —  az egész világot 
kehiéi e ölelte volua s szépnek, ragyogó
nak látta az életet, melyből milsem élve
zett addig.

— Itt van, itt van, mitsem akarok 
tudni ön fe lö l!

Az illatos kis tárcza kék selymét, 
szenvedélyesen szakította fö l, kitépve a 
mosolygó képet, melyet annyiszor csókolt 
meg azelőtt. Kímélet, szánakozás nélkül 
tépte szét az özvegy drága arezmásat, 
apró darabokban szórva oda lábaihoz e 
finom kis kép minden egyes részletét, 
mintha szivéből is kiszakította volna e meg
ragadó asszouyt, a ki minden gondolatát 
elfoglalta.,

—  Oh, bár sohase ismertem volna 
meg önt! . . .

Zokogott most már s arczába vér to
lult. Élete sötétnek, sivárnak (Unt föl, ez 
asszony nedves, ragyogó szemei, sötét haj
fürtéi és hófehér, telt karjai nélkül, a me
lyek annyiszor ölelték át szilaj érzékiség
gel : ama feledhetetlen pcrczekbeu, midőn 
lelkében az örökkévalóságot sejtette. Ez 
édes, mámoriló perczek minden gyönyörű 
ségc átvonult még egyszer a lelkén, ama 
kínos bizonyosság tudatában, hogy ez az 
elmúlt ragyogó idő soha sem fog többé 
visszatérni.

— De mitse féljen, nem lövöm meg 
magam önért !

Az özvegy, szóhoz jutva most, idege- 
seu kaczagott föl:

—  Oh, én miattam bátran meglőheti 
m agát! Akár egy légy hullott volna le a 
fa lró l!

—  Nem, ezt a gyönyörűséget nem 
szerzem meg önnek, az olyan nőkért, a j 
miuö öu, az ember uem lövi magát agyou. |
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V III. A z  i s k o lá k  m e g lá t o g a t á s  a. j
A szóbau levő 1889. év második | 

felében 39 iskola lön meglátogatva, mely 
látogatás 3 hetet vett igénybe; iskola- 
látogatás külöuben túlnyomóan az első 
félévben teljesittetett, midőn arra négy 
hét lön felhasználva. Enuél többet tenni 
a mai két személyből álló hivatali sze
mélyzet és a rendelkezésre álló csekély 
átaláuvok mellett nem lehet; valamiut 
uem lehet több iskolát sem meglátó 
gatni, ha azt akarjuk, hogy annak ered 
ménye legyen. Ha az iskola állapotáról 
alaposau meg akarunk győződni és ta- 
nitóuak. iskolaszéknek, elüljáróságnak a 
kellő útbaigazítást megadni, meg utazni, 
uapouta két iskoláuál többet nem lehet 
végezni.

Felemlítem ezzel kapcsolatban, hogy 
a kir. taulelügyelő azonkívül, hogy min 
deu hóban két közig, bizottsági ülésen 
részt vesz, a közs. jegyzői vizsgákon 
közreműködik, a tanítók nyugdíjba lé
pése szükségességét megállapító bizott
ság elnöke, a fegyelmi bizottság tagja, 
több intézetben vizsgáló biztos, mely he
teket vesz igénybe, még 1729 drbot 
is elintéz irodájában s c mellett leiekkel 
is kell érintkeznie s a személyzet két 
egyéuböl áll.

Látogatásom alatti tapasztalataimat, 
illetőleg a következőket vau szerencsém 
tisztelettel előadni.

1. A legtöbb felekezeti iskolában a 
rendtartási naplók nincsenek meg, leg- 
fölebb a mulasztási vau meg, a hol meg 
vanuak is, csak kivételesen vezettetnek 
pontosan.

2. A  rendetlen iskolába járás tekiu 
telében kevés panasz van.

3. Az ismétlő iskoláztatás télen a tör 
vény 52. §-a értelmében csak ritka he
lyen taratik meg heti 5 órával, csakis a 
vasárnapi iskolázás kivéve, a községi isko
lákat, melyeket régebben utasítottam enemU 
köteieségük pontos teljesítésére, s kevés 
kivétellel miudeuütt meg is tartják.

4. A  legtöbb felekezeti iskolában uincs 
még az egy. hatóság által kiadott tanterv, 
vagy ha ilyen van, az be nem tartatik, 
sok tanító azt sem tudja, mi az a tanterv, 
uem is szólva arról, hogy részletes tauterve 
s órarendje volua. Akár hány helyen a 
második harmadik osztály részére való 
olvasókönyvet haszuáluak az 5. és 6. osz
tályban is.

5. Egy helyütt a túltömöttség miatt 
felváltva iskolázuak.

6. Sok helyütt a gyermekek a szüksé
ges olvasókönyveket is nélkülüzui kényte
lenek, külöuöseu a szegényekről uincs 
kellőéit gondoskodva.

7. Az iskolaK tanszerekkel még máig 
siucseuek mind teljesen fölszerelve, kü
löuöseu a tcruieuyrajzi és természettaui 
képek, szerek s gyűjti menyek, valamint 
a gyermekek kézi térképéi tekiutetebeu 
vau kivauui való. Huuyzauak a testgya 
korió szerek és föLzerelesek, ezek iránt 
bizonyos idegenkedés, sőt sok helyütt el
lenszenv uralkodik; a gazdasági kertek 
abbau az ertel.Miibeu, miut azt a törvény 
iuteutiója szeriut várni lehetne, alig vau- 
uaa, e miatt némely tauitó saját kert 
jebeu végzi a gazdasági és kertészeti 
g ) akoliatokat; ily esetekbeu sokszor ne
hézségekkel kell küzdeniük, mert nem szí
vesen látják a szülök, hogy gyermekeik 
a tauitóuak dolgozuak. De ezeu fülfogás 
mindinkább gyérül.

8. A  szorgalomidö, a 8 hő, legtöbb
helyen mindinkább megtartatik, sőt 9 10
hóra emeltetik; sajuaiatos, hogy még sok 
helyütt a tauév a muukaidübcli megsza
kításokkal tartatik be, de ez is mind rit
kábban lordul elő s e tekiutetbeu is a 
helyesebb túllógás foglal tért.

Egyet kaczag és fütyülve megy odább.
Kalapját a kezebu fogta és távozni 

készült.
—  Isten öuntl! —  szólt güuyosau. 

A legközelebbihez, a kit ön utódomul vá
laszt, szivemből gratulálok.

Paulin, a kis szobaleáuy, gyanús mo- 
solylyal segítette föl a télikabátját. A lép 
csötöljáratou egy livrécs inas jött szembe 
vele, a ki félvállról köszöntötte!. A kapus 
kiugorva páholyából, tisztelettel üdvözölte 
az özvegy kitüntetett kedvesét és hajlongva 
tárta föl előtte a nehéz, faragváuyos 
tölgyfa-kaput.

Toruay mindezekből mitsem látott. 
Miudeu idegeu, furcsa volt előtte; a csön
des Lipót-utcza, a hol alig járt egy-két 
ember, a szemközti gyógyszertár kígyós 
Aesculapja s az élénk, őszi napsugár, mely 
vigau aranyozta meg a szemközti bér
hazak párkáuyzatát.

Mikor odahaza Szil Szent Lüriuczeu, 
a Tornay Ignácz „vegyeskercskcdcse" 
melletti szobában, a fehér függöuyös ab
lak előtt fejbe lőtte magát, s az utczai 
járókelők, a kis bolti csöngető szakadat
lan lármája közben berohantak, az ön
gyilkos sováuy kezeiben, tétova czeruza- 
írással, a következő sorokra bukkantak:

„Nyomorult és gouosz voltam, ti drága 
jó  lelkek, hogy ezt elkövettem rajtatok; 
de nincs erőm, hogy bírjam tovább. Egy 
szivten, rossz asszony kergetett a halálba “

Berohanván a konyhából, a hol a 
kedves vendég számára a diszebédet ké 
szitette, a szegény mama, a ki csupa szív 
volt, e rémítő perezben, — miután ájul- 
tan összeesett, —  arra gondolt egy pila- 
uatig, hogy vanuak-e, igazán vaunak-e 
asszonyok, a kik szív nélkül születtek?

9. Az iskolázás eredménye, ha a  tör
vényes tanterv és azon követelés mérté
kével méretik, melyet a kor követelménye 
szerint a népiskoláktól méltán elvárha
tunk, a legtöbb iskolában nem felel meg 
a várakozásnak; mert azt a készültséget, 
melyet a törvényes tauterv szeriut az. 
iskolából kilépő tanulótól meg kell köve
telnünk, csak a kisebbség és az is tö
kéletlenül, egyes iskolákban éri e l; a 
uagv többség azon alul marad. S ennek 
oka, valljuk meg habár sokaknak fájni 
fog, sok tekintetben a tanítók maguk. 
Igaz, hogy magas a tanczél s azt meg
közelíteni lelki nyugalom, erős akarai. 
kitartó buzgóság, kifogástalan készültség 
és lángoló hivatás - szeretet kiváuiatik, de 
ezen uemes tanítói tulajdonok tauitóink 
nagyobb részében fájdalom, hiányzanak. 
Nem muukaluak önképzésükön, tanmódjuk 
nincs, vagy a leggvarlóbb. Különösen 
helytelen tamnódjuk a magyar nyelv 
tanításában, oly tanítót Is talaltam, ki az 
olvasókönyv tartalmát magoltatla be, a 
nélkül, hogy a tauulók ériették volua.

Egyedüli mentségül hozható föl a 
silány díjazás, mely sokszor megélhetésit 
két sem biztosítja; külöuöseu, ha még 
nagyobb családdal is meg vaunak áldva.
A tanítói fizetéseknél sokszor nem is an
nak mennyisége, mint minősége, auuak 
kiszolgáltatási módja az, a mi a tauitó- 
kát 8 pedig joggal elkeseríti, tuuukaked- 
vüket lohasztja s munkájuk eredményét 
kétségessé teszi.

Ezeu mielőbb és pedig gyökeresen 
segíteni kell, ha azt akarjuk, hogy az is
kolázás érteke minőségileg javuljon.

Ha azonban az eredményeket a busz 
év előtti állapotokkal hasonlítjuk egybe, a 
haladás igen dicséretes; mert ma ritkán 
hagyja el tanuló az iskolát, hogy olvasni, 
írni s többet-kevesebbet számolni ne tudna. 
Csakhogy a fizetések rendezése, szigorúbb 
felügyelet s a tauitó munkájának felelős 
megbirálá-a esetén el lehetne érni a tör
vényes eredményt mindenütt egyformán, 
mint már elérik a pontosan s tisztessége 
seu fizetett, kötelességérzettel biró taui- 
tók ma is.

Általában azt tapasztaltam, hogy a 
pontos és tisztességes fi/.etés mellett ered
ményes tanítás vau, habar ebben is vau 
kivétel, de megfordítva is, az eredményes 
munkát uépüuk ha uem is azonnal, de 
végre mégis méltányolja s jó tanítóját, 
megbecsüli.

A  rósz fizetések illustrátióiaként csak 
annyit említek föl, hogy megyénkben 78 
oly tanítói állomás (ezek közt 15 pap- 
tanítóság) vau, melyeit a tanítónak lakas 
és kerteu kívül nincs meg a törvényes 300 
frtnyi minimum fizetése s ezen fizetéseknek 
300 írtra való kiegészítéséhez közel 7000 
írtra leune szükség. E tanítói állomások 
közt 40 r. kath, 23 ev. rel., 1 ág. cv. 
14 gör. kel. felekezetű vau. Hogy az ily 
díjazású tanítók munkájának értéke mily 
becscsel bir, könnyű elképzelni.

Ezek után alulírott, miut a kormány 
közege, ki az iskolák eredményét azon 
mértékkel tartozom mérni, melyet a tör 
vény ad kezembe, kénytelen vagyok je- 
leuteui, miként meglátogatott iskoláink több
ségében az eredmény nem ér azon szili 
vonalig, melyet a törvények szerint kö
vetelnünk kell. S ezt a mai viszouyok 
közt el sem fogjuk érni.

Az iskolázás eredményét csak úgy 
biztosíthatjuk:

1) ha az iskolákat 
a törvény követelmény 
dón rendezzük be, szereljük föl;

3) ha azokba nemcsak a papirou, de 
a valóságbau is képesített tanítókat alkal
mazunk és ezeknek megélhetését biztosít
hatjuk, hogy testi és lelki nyugalommal, 
hivatás szercteitcl teljesíthessék kötelessé 
geiket;

3) ha oly hatóságokról gondoskodunk, 
melyek e tanítókat kötelességeik teljesí
tésében támogatják, munkájuk eredményét 
tőlük felelősség mellett miudeu évben szá
mon kérik ;

4) ha a fölügyelüség is abba a hely
zetbe tétetik, hogy mindezeket pontosan 
ellenőrizhesse s ha szükség, a törvényes 
követelményeknek végrehajtás utjau is ér
vényt szerezhessen.

Ezekben volt szerencsém tek. köz 
igazgatási bizottság, jelentésemet előter
jeszteni.

Méltóztatik ebből látni, hogy tau 
ügyünk tovább fejlesztése érdemében mind 
az megtörtént, amiben a kir. tanfölttgyeli 
hatásköre odáig terjedt, hogy ha máskép 
nem, végrehajtás utján is érvényt szerez
zen a törvénynek, ellenben lassúbb a fej
lődés ott, hol a tanfülügyelü hatásköre 
a kérés, figyelmeztetés, tanácsolás, útba 
igazítás, fölvilágositás terére van utalva. 
Így pl. a tankötelesek iskolába járása te- 
kiutelébeu azt hiszem, megvéuk ma is az 
elsők közt foglal helyet az országbau: el 
lenben iskolákat nem állíthatok jó tanító 
kát nem alkalmazhatok s igy a leglényege
sebbekben döntő befolyást nem gyakorol
hatok; azért ez irányú fejlődésünk a köz
művelődés kárára, a lassú haladás mene
tére van utalva.

Rámutattam t. k. bizottság a hiá
nyokra, melyek iskoláink előmenetelének 
hátrányára vanuak, megjelöltem a főbb 
teendőket, melyek mellett tanügyUnk ered 
ményes fejlesztése gyorsabb tempóba volna 
hozható, kimutattam részletekben, hol kell 
mielőbb és miben segíteni és ezekben 
bemutattam a megye 1889. évi tauügyi 
állapotát.

Különfélék.
A n d r á s s y - r e k v i e m .  Pécs-vi- 

ros törvényhatósága szerdán gyászisteni 
tisztelettel róta le a kegyelet adóját az 
elhunyt Andrássy Gyula gró f lelki üdvéért.
A gyász-mise d. e. 10 órakor tartatott 
meg a belvárosi plébánia-templomban. A 
templom gyász-diszleteit igen szép Ízléssel 
és gazdagsággal a „K egyele t" temetke 
zési intézet állította föl. A templom hajó
jának elején díszes ravatalt állítottak; 
körűié az intézet emberei foglaltak helyet 
— l ' r a u c z i a  ruházatban. Szép, szép, 
de nem magyar. Majd Boulanger ravatala 
mellé álljanak abba a lapított csákóba. A 
pécsi belvárosi plébánia-templom Magyar- 
országon van, Andrássy is magyar gróf 
volt 8 vau a magyarnak nagyon szép disz 
ruhája, ez illik legjobban a magyarhoz. 
Az istentiszteleten ott voltak : Kardos 
Kálmán főispán, Aidiuger János kir. taná
csos polgármester, a tövényhatóságok bi
zottsági tagjai közül többen, a kir. tör
vényszék, járásbíróság, pénzügyigazgatóság, 
posta-távirdaigazgatóság, taufelügyelőség- 
a székes káptalan, ügyvédi kamara, jog, 
akadémia tanári kara, s a két középis
kola igazgatósága képviseletében «z  iletö 
hivatalok, testületek, intézetek stb. tejei, 
a hadsereg részéről a helybeu állomásozó 
tisztikar stb. A misén Mcndlik Ágost 
apátplébános celebrált s a pécsi dalarda 
Hoffer requiemjét adta elő. — Csütörtö
kön d. u. az izraelita hitközség is tartott 
az izraelita imabázban rekviemet.

A  pécsi jótékony  nöegylet 
gyermekertjében a nyári tanfolyam folyó 

cziu hó 1-én veszi kéz etet. Mi- 
utáu a választmány ezt a t. szülők, gyámok 
és Ugybarátoknak tudomására hozza, egy- 

iud szükségesnek tartja az iutézet 
iráuyáról és hasznáról szólni. A  gyermek
kert azon hely, a hol 2 1/,— 6 éves gyér* 

ikek nevelésbe vétetnek fel. A gyeinek 
kert a kisdedek kertje, testi és lelki tekin 

tbeu. L 'gy amint a ta és a virág a kert
ben jártas kertész keze által ápoltatik és 

lucveltetik, úgy lesz a gyermekkertbeu, 
nevelő által a gyermeki élet szabályszerű 

tejlödése, természetszerű művelődési esz- 
k állal előmozdítva. A gyermekkert 

társas játékai és foglakoztatásai által ki- 
isaládi életet és a gyermek 

tehetségének összhaugzó fejlesztése által 
készíti a kisdedet a későbbi iskolákra 

és az életre. Az anyának, bármily szere
tettel viseltesen is gyermeke iránt, más 
kötelességei (a  férj, ház, stb. iráut) is van
nak s ezért uem is uiiudig képes gyerme
kével az egész napon at foglalkozni és 
a ra felügyelni A gyerniekkert tehát azon 
órákban veszi át a kisdedet midőn azok 
vagy magokra, vagy műveletlen cselédekre 
vaunak hagyatva, hogy lényük és kiváuai 
maikhoz képest toglalkozlassauak. A gyer
niekkert alkalmat szolgáltat korukbeliekkel 
társaságban lenui, mert a mily szükséges 
nekünk feluüteknek az emberekkel! köz
lekedés, ép idy szükséges a kisdedeknek 
egykorú gyermekekkeli társalgása. A gyer
mek nem jól érzi magát, ha folytonosan 
felnőttek társaságában van, kora-eszü és 
koránérett lesz s ez által benne a gyer
mek iesség hamar kihal. A gyermekeit a 
kisdedek világa, melyben éluek, erőiket 
kifejtik, jellemüket képezik és minden tár
sadalmi erényre oktattalnak. A gyermek
kelt Kielégíti a kisdednek muukassagrai 
hajlamát, meri illetlen lesz, ha foglalutos- 

fog, ha nem

9-ik szám.

uiiud kivétel nélkül, 
megfelelő mó-

.-aga uincs es csak rontaui fo;
tud alkotni. J..tek és t
és ének, mulatságok ts rövid
a művelődési eszközök az. ilvkori
helyes nevelésére. A gyeirmekki

u kisdedek 
ért szabá

lyai és határozatai. 1. A fel veendő kis
dedek nem lehetnek 21/. éven alul és ti 
éven felül. 2. Az iutézet uapóuta téleu 
8 — 1 1 óráig délelöt és 2 —4 óráig délutau, 
uyáron délelőtt 8— 11 ig, délutáu 2— 5 
óráig vau nyitva. Szombat, vasai- és ünnep
napokon az intézet zárva van. 3. A gyer
mekek az intézetbeu icudesen tartoznak 
megjeleni és onnan őket pontosan el ked 
vezetni 4. Ha a gyermekek hosszabb 
ideig akadályozva vanuak az intézetet lá
togatni, erről az iutézet vezetője értesítendő. 
5. Az iutézetbe minden fent említett korú 
nemi és vallaskülönbség nélkül miudeukor 
lelvétetia. Mellesleg legyeu megjegyezve, 
hogy az ily korú fiuk és leánykák együtt- 
léte igen tcmésetszerlt és minden tekintet
ben hasznos is. 6. A tandíj miudeu gyer
mekért havonkiut 1 frt 50 kr. és a hó 
3-ig előre fizetendő. 7. A fizetési köteles
ség azou hónaptól kezdődik, melyben a 
felvétel történt s fennáll akkor is, ha a 
gyermek nem az egész hónapon látogatja 
az intézetet. 8. A játékszerek haszuálatá 
ért egyszesiuindeukorra beiratási díjként 1 
frt fizetendő. 9. Szegénysorán gyermekek 
ingyen vétetnek fel, 10. Ragályos beteg 
scgekkel a gyermekek az intézetben meg 
nem jelenhetnek s dr. Kobarics Karoly 
úr lesz oly szives hetenként legalább egyszer 
az intézetet meglátogatni. A-z iutézet iránt 
tausuitott eddigi szives jóindulatért köszö
netét mondva, alulirt választmány azon 
kérést intézi a t. szülök és gyamokhoz, 
miszerint e gyermek kertet, úgy mint eddig, 
a jövőben is becses pártfogásukban része
síteni szíveskedjenek. Pécsett, 1890. feb
ruár hó. A  pécsi n egvlet választmánya.

— A  p é c s i  d a lá rd a  múlt hó 25- 
ikéu, keddeu túrta évi rendes közgyűlését. 
Aidiuger elnök üdvözlő beszéde után olvas
tatott az évi jelentés, mely szerint tarta
tott 2 köz és 12 választmányi ülés; főivé- 

| tetett 7 működő és 37 pártoló tag; meg 
I választatott egy tiszteletbeli tag. Az év 

folyamán azou megtiszteltetésben részesült, 
I miszerint Hnbay Jenő az orsz. daláregyesttlet 
| karnagya fölhívta a Parisban rendezu



Márczius í-én.

szándékolt bankversenyben való közremü- I 
kódexre. Gaal Fereucz, lenekülfö „Szere
lem- ez. müvét a pécsi dalárdának ajau- ! 
lotta. A működő tagok szorgalma az ev 
kezdeten nem volt valami nagy; de az 
utóbbi idóbeu pótoltatott. Rendezett barom 
alapszabalys/.erit dalestélyt, Szilveszter és 
farsangi estélyeket. Euekelt József főher- 
czeg ó löusege előtt és közreműködött Kar
dos Kai mán főispáu és a papai uuucius 
tiszteletére reude.ett sereuad alkalmával.
A szegedi orsz. dalarUnuepelyeu resztveti; 
de nem versenyzett. Kiraudult az eszéki 
kiállításra és jótekouyczelu baugversenyt 
reudezett ott a kiállítás területén. A  péuz 
tar allasa nem valami fényes. Ezután kö 
vetkezett a tisztüjitas. Megvalasztattak: 
Aidiuger János eluökuek, JillyAiajos alel- 
uükuek, ilotfer Károly I., (Jzury József II. 
karmesternek, Keberics Imre es Kiss Jó
zsef titkaioknak, Szigiiszt Lajos péuztaros- 
uak, Vesz Albert leveltaruokuak es lte 
picb Viucze igazgatónak. Valasztmauyi 
tagok lettek: a működő tagok közül Bor- 
iksz Mate, Egerszegby Kálmán, Eötvös 
Gusztáv, Hegedűs Karoly, Hillebraud Fe- 
reuez. Kobarics X. Jauos, Maczke Valér 
dr., Mibalovics Antal; póttagok: Ágii Ti- 
uioib, ilakscii Lajos, Herczeuberger Jo- 
zset es Szeluiauu Győző. A  parto.ó tagok 
közül. Hegedűs Imre, Nagy Jeuö, tícblaueb 
Imre, Szucsics Karoly, L'uger Uouiau, pót
tagok : Benyovszky Manó es Cziglanyi 
Béla. A zeuebizottság utasittatotl, hogy a/ 
egyesület évi működésére készítsen uiuu- 
kaprogrammot.

— A z  oroszok hangversenye.
Az orosz cueües társulat szerdán délután 
6 órakor vouult be varosuukba. Az „urak 
es hölgyek" a „Nador'-ba szállták, az „ap 
rósag" ot pedig a „Vadász-kürt"-ben he
lyezlek el. Meg az nap este meg is tar
tottak az előre hirdetett hangversenyt, 
melyre a jegyek a magas arak mellett is 
uiiuó elkeltek. A z énlealódes reudktvul 
nagy volt. A tágas tornacsarnok szűknek 
bizonyult. Ember ember hátán szorongott.
A közön eg szama legalább 500-ra tehető. 
Elérkezvén a Hangverseny óraja, a terem 
|obb oldaii helyiségéből fölvouullak a szép 
orosz hö gyek. A férfiak mar ott variak 
okét a függönyök mögött. Megszólalt a 
eseugetyű s Ion ekteleu csörömpölés. Ez azt 
jeleulette, hogy kezdődik az előadás, ki- 
ki foglaljon helyet s csend legyen. A ketté 
uyilo iüggouy szétvált s az oroszok olt ál
lottak az euulvéuyeu az ö nemzeti visele
tűkben, teljes diszbeu, pompában. A „szín
padi gyémántok" uagyszerüeu ragyogtak, 
az „üveg gyöngy" ök mutattak ; szóval a 
káprazatuót voil e le .. A csoportozat lestol 
latvauyt nyújtott. Következett az euek. 
Naviauszky úr az emeiveiiy emeiveuyére 
adva, belekezdett a balladaba s köze
pes tenorjavai elkantorizalt a a meglehető
sen egyhaugu eueket. A kórus igeu jó. 
Kiválik a basszus, rnclyeu körülbelül az 
egész kar uyugszik. Vau egy basszista, ez 
az úr oly mély tiaugou szol, ,miut a vár- 

nagyharaugja. Ha nem is uni- 
e mindenesetre speczialitás. Igaz, 

ég isz szereplése csak auuyiból 
a bőgőé a czigauy-baudabau, de 

len tölti be. 
Legmeglepőbb az a pontosság es tokele- 

lőadják. Va- 
.irtuozitásról 

szó síucs. Leginkább a piauokkai erűn ei 
sikert; azokat az énekszámokat, me
lyekben piano éuekeitek, zajos táp, ko

nem részesültek. Az orosz eucM .oc .. nincs

bánthatna. Még a legnagyobb tapsot a 
bajos Nadinka kisasszony aratta magyar 
dalaival. Eléuekelte a „Csak egy szép 
lány" t és az „is is- nótát. Magyar volt a 
szöveg, de biz muszkául volt az eléne
kelve Nem is kritikai szempontból, hanem 
bazatiságból tapsolta meg a közönség oly 
zajosan. Masuap ismét baugverseuyeztek; 
de már csekély számú közönség előtt.

A  rácz-pópa ás az oroszok.

kis kellemetlenség is merült föl. A haliga 
'óság közt volt egy barauyamegyei rácz- 
pópa, kiből igen fülsértő eles hangon uyi

kouszeuv. Minden egyes dalt a lehető 
legfrenetikusabb „z s i v i ó “ kiáltásokkal 
tapsolt meg. Félreérthetetlenül teudenczió- 
zus tüutetes akart ez lenni az oroszok 
mellett. Csak azok a hazánkba bevándo
rolt kucséber, paraplécsiualó és verklis 
uáczióból itt letelepedett s pár fél század 
alatt ,bürger"-ré fejlődött geueráczióuak 
niég a „uév“ -ben is idegen, hazafiatlau 
fát tv aí nem vették rossz néven a „muszka 
rokouNzenv" nyilvanulását; volt azoubau 
a kozmopolitákon kívül néhány tősgyöke
res magyar, szívvel és lélekkel hazatias 
érzelmű hallgató is jelen, ezek lepisszeg
ték a szláv-érzeluiU rácz-pópát, „az ubi 
bene, ibi est patria- jelszavunk bosszan
tására. Végre a reudörség is beleavatko
zott s Lechner Gyula rendőr főkapitány 
urnák dicséretére legyeu mondva, h a z a 
f i a s  erélylyel lépett föl s szemtől szembe 
kijelentette a racz-pópáuak, hogy ha még 
egyszer „z s i v i ó“  t bőg s ez állal izgal
mat, zavart idéz elő, kikisérteti a terem
ből. Az öreg pópa ki már előzetesen is 
beszedett a jó  kedvből, a „szláv-testvérek" 
látásán és hallásán támadt széles jó ked
véből nemcsak engedett; de teljesen meg- 
szoutyorodott s nem hangzott föl a terem
ben több „zsivió ." Sok ember azt hiszi, 
hogy ha magyar földöu él, becsületes 
utón szerzi a kenyerét 8 pontosan fizeti 
az adót: jó hazafi. Egyéb is kell ahhoz! 
Magyar szív és lé lek !

temploi

lég, uuert Helyet uugys/.<
megleljőbb a/, a pontosa;

melylyel euekeikel
eget verő tnüvcsíetről,

—  A. r a b s e g é l y z ö - e g y l e t  k ö z 
gyűlése. A pécsi raosegelyző-egylet már
czius 2-au d. e. 11 órakor a pécsi kir. 
törvényszék polgári lauacs-tennébeu ren
des évi közgyűlését tartja, melyre az el- 
uökseg lapuuk utján az egylet tagjait 
ezeuuel meghívj*.

—  A  pécsi kórház végreudeleti- 
lég örökölt nemrég Siklósou elhalt Freyler 
Karoly kir. aljegyző után körülbelül 
tiUOO frtot.

N a g y  hangverseny. F. évi
márczius hó 8-au a „Hattyú" nagytermé
ben Ney Dávid a budapesti m. k. opera
ház Unuepolt művésze és Burger Zsiga ta 
uár, a budapesti m. k. operaház legelső 
gordonkaművésze, haugverseuyt rendez
nek. Műsor : 1. Largo et Allegro, Boccherini, 
előadja Burger Zs. 2. In dieseu heiligen 
Halién, Mozart, előadja Ney D. 3. a) Kol 
uidret, Bruck : b) Guitaére, Monkovszky ; 
c) Vito, Poppertől, —  előadja Burger Zs. 
8. Dér Wanderer, Schuberttól, előadja Ney. 
5. a) Air, Pergolese : b) L a  Ciuquautaiuc, 
Gábriel Marié ; c ) Koudo Militaire, Servau
tól, — előadja Burger Zs. 6. a ) Das Er- 
aeunen, I.) Dér Wirthin Töchteriu, Loewe- 
töl, előadja Ney D. —  Jegyek e rendkí
vül érdekes hangversenyre Valentin K. 
fia köuyv- és zeuemükercskedesébeu kap
hatók.

—  K üzde lem  a  létért. Ez. a
czime valami Lulz Kourad uevü baranyai 
ember füzetének, mely a napokban hagyta 
el Eugel Lajos sajtóját s azt tartalmazza, 
hogy: „Hogyan menthetjük meg szőlőin 
kel ? " No, igy uem ! Az már bizonyos. A 
23 oldalra terjedő tüzet, mely magyar és 
uemet nyelven jeleut meg s egy rajz-mel 
lékletet is tartalmaz, tele vau —  badarság
gal. Például ide iktatuuk a sok közül egye t: 
„Nem vagyok meggyőződve arról, hogy a 
philloxera repülne ; —  inkább azt tapasz
taltam, hogy tőkéröl-tókére s z ö k d é c s e l  
és igy terjed tova." —  Ez azt hisszük 
bőven elég arra nézve, hogy azok, a kik 
a la p o s a n  ismerik a tiloxerat, auuak 
életmódját, terjedését stb., kepei alkothas
sanak maguknak Lutz füzetéről. Lutz nin
csen meggyőződve arról, hogy a tiloxera 
repülne; mi azoubau megvagyunk róla 
győződve, hogy ha az ö tauait a ható 
ság komolyabban veuué figyelemre s le 
vonna azoknak az esetleges karos követ- 
kezméuyeit, melyek terjesztése altul a 
laikusok közt származhatnak, hát akkor ö, 
már rniut a szerző, valósziuüleg — re
pülne. A  mi pedig a tüzet lö czimét il
leti : „Küzdelem a létért" erre uézve azt 
jegyezzük meg, hogy másképen kell küz- 
d ui. Jobb lenne, ha Lutz is máskép^küz- 
deue a létért s a . efféle tévtauok terjesz
tése helyeit iukabb mutogatua „Hiescnda- 
inén" okát.

— Tűz a  padláson. Ncgcle Fe
reucz czipeszuek Papuövelde-utcza 31. sz. 
alatt levő hazabau hélfdu délben tűz ütött 
ki. A z ott fölhalmozott uagv meiiuyisegü 
széna — az ok ismerclleu —  hirteleu fel
gyűlt ; senki sem vette előbb eszre a tüzet, 
mint abban a pillauatbau, midőn a tetöu 
kitörve hirteleu fölcsapott a padlásról a 
tűst s a láng. A tűzoltók nyomban olt te
remtek és sikerült is nekik — bar 140 
méternyiről kellett a vizei szivattyúzniuk 
—  nemcsak tető nagy részét s ezzel a 
hazat is megmenteniük, liauein a szénából 
is sokat megvédtek a megsemmisüléstől.

— H alá lozás. Kbal József nyugal
mazott pleb.iuo-, peesuie-yoi arauymtsés

után —  78 éves korában elhunyt Pécsett 
(Auna-utcza 4 sz.)

— N em  tem etnek ingyen. A
miuap közöltünk egy esetet, a midőn a 
katholikus pap uetu akart ingyeu t -merni, 
most meg közlünk egy más esetet, a mi 
dön meg a református pap uem akart in 
gyen temetni. Jakabb Fereucz az esetet a 
következőkép írja le. Kistótfalubau történt 
és pedig a Itberiás protestás i észéről, hogy 
I. évi február 11-én elhalt Jakab József 
nevű 60 éves egyéut minden végtiszteség 
adás nélkül kellett a -Írnak átadni, mivel 
Má*é Balázs ev. rét. leké*?. és Munkácsi 
Menyhért ev. ref. tanító urak vonakodtak 
ezt megtenni kétszeres stóla uélkül, jólle
het az elhalt egyéu 25— 30 évig fizetett 
lukinál. Hogy milyen eljárásnak tulajdonit 
sam ezt, azt nem tudom, —  szivteleuség-e, 
vagy tálán az nem lsteu tisztelésének egy 
lelkész és egy tanító részéről? Hogy kö
vetelhet az ilyen vallásosságot híveitől, 
midőn ü követi el azon a jogtalanságot 
Mert ha egy olyan egyént, ki több csatá
ban vett részt -  s igy a haza iránt talán 
sok más helyett is lerótta kötelességét —  
s onnét sebekkel terhelve jött vissza, úgy 
hogy ennek következtében uiuukaképte- 
lenué vált, s kénytelen volt mások kegyel
mére szorulni —  mondom —  egy ilyen 
egyént, ha nem is jó szívből, de az lsteu 
iránt való tiszteletből is el kellett volua 
temetni tisztességes módon, uem pedig eu 
gedui, azt hogy oly módon menjen az 
utolsó nyugalomra, mint egy kidobott állat. 
De lett volna bárkicsoda is, ember s meg 
kellett volna neki adni azt a szerény vég- 
búcsút, mit a rablógyilkos is megka|i. 
Ítélje meg tek. szerkesztő úr s ítélje meg 
az olvasó közönség ezt az eljárást. Mit 
érdemel az ilyeu ? . . . .  Különben is azt 
hiszem az illetőknek kartársai s a fötisz 
telendő esperes úr meg fogják vizsgálni 
az ügyet, hogy mások elrettentésére az 
ilyenek elvegyék méltó büntetésüket.

— Színészet Siklóson. Polgár 
Károly sziutársulata szombaton érkezett 
Siklósra s értesülésünk szerént hétfőn 
kezdte meg előadásainak sorozatát a 
„ K a n á r i  h e r c z  e g n ő“  operettel. 
Polgár ezelőtt Szegzardon állomásozott
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8 a szegzárdiak meg voltak társulatával I
elégedve.

9-ik szám.
—  A  fegyverta rtók  figyel- , 

mébe. A megyei fegyvertartásról szóló l 
szabályrendelet értelmebeu mindazok, kik * 
bármily lőfegyver birtokában vaunak, vagy 
ilyeueket tartani óhajtanak fegyvertartási 
engedélyt minél előbb szerezzék meg, mert 
különben a csendörség által el foguak 
koboztatni.

— A  h ark án y i fü rdő. A fürdő- 
idényről kora volna beszélui, de említésre 
méltó újítások eszközöltetnek már most a 
fürdőben a fürdő vendéglő végéu, ott 
a hol az elárusító bódék hosszú sora á l
lott, most egy terjedelmes nagy, magas 
és tágas ebédlőházat építenek, mely a 
legszebb, a legmagasabb táuczterem lesz, 
sőt sziupadot is fellehet állítani, a szom
szédterem pedig káveház lesz. Ez az uj 
épület, mely mar tető alatt áll, fedett fo
lyosóval lesz összekötve a régi ebédlőház- 
zal és a fürdők melletti nagy lakóházzal, 
úgy, hogy esős időben is kényelmeset) 
sétálhat a fedett folyosó alatt a türdőző 
közöuség. Ezen újítás nagy előnyére lesz 
a tÜrdőnek.

H e r n y ó - p u s z t i t á s .  Figyelmes 
teljük a kozöuseget a loszoigabiróságok 
auia rcndelctércu mely szerint miudeuki, 
udvara és kertjében lévő fákról a hernyó- 
petét márczius 5-ig megsemmisítse, a lakat 
megtisztogassa, mert eileukezö esetbeu a 
a bíróság uéz az illető mulasztókra

— A z  njonezozás. A pécsi kato- 
nui ügyosztály falragaszokon tudatja a 
közönseggel a megejtendő ujouczozásról a 
részletes tudui valókat.Az erről szóló hir
detmény szerint a f o l y ó  1890. é v i  
u j o u c z á l l i t á s r a  a z  u j v é d t ö r -  
v é u y  é r t e lm e b e u  az 1869 ik, 1868-ik 
és 1867 ik é v e k b e n  s z ü l e t e t t  had  
k ö t e l e s e k  v a u u a k  f ö l h í v  a. A 
sorozásra fölhívott hadkötelesek küzúl a 
keresetképesség tekintetéből megvizsgálandó 
férfi rokouokkal együtt, az alant kitűzött 
időszaknak minden egyes napjait csak 
ai.uyiau jelenjenek meg, a hányra uézve 
az ujonezállitasi eljárást el lehet végezni; 
e czélbói a következő napirend allapittatik 
meg, űgymiut: márczius hő 1. uapjáu az 
első korosztálybeliek, vagyis 1869-ik évi 
születésűek jelennek m eg; márczius hó 3. 
uapjau a 11. korosztályheliek, vagyis az 
1868-ik évi születésűek; márczius 4-én a 
H l. korosztályheliek, vagyis az 1867. éviek, 
továbbá a vidékiek és a volt családfőntar- 
tok kötelesek megjelenni. A hadkötelesek 
és ezekuek a keresetképesség tekiutetéböl 
megvizsgálandó tértirukouaik is kötelesek 
a sorozó bizottság előtt, a mely uapoukiut 
reggeli 8 órasor kezdi meg működését, 
ideje korau és tiszlau megjelenni. A soro
zásra való megjelenésuek, valamiül cgy- 
állaláhau a védtörvéuyböl lolyó kötelezett
ségeknek elmulasztása, ezen hirdetménynek 
vagy a türvéuyuek nem ludasa altat uem 
meuthetö. A ki a sorozó bizottság előtt a 
sorozásra kitűzött időre keüö ok uélküi 
meg ueui jeleuik, az esetleg a törvényes 
kényszereszközök alkalmazásba vétele mel
lett fog elövezettetui, és ezen kívül, ha ké
sedelmet uem igazolja, 10 forinttól 200 
forintig terjedhető péuzbüutiitéssel büute 
teudő; ha pedig szaudékosau marad el a 
sorozásról, mint hadköteles-szökevény, a 
körülményekhez képest, egy vagy két évi 
szolgalathosszabbitassal, esetleg 3 naptól 
2 hónapig terjedhető elzárással és 15 fo
rinttól 200 forintig terjedhető peuzbünte 
lessel tog bűntetteiül. A hadköteleseknek 
teljes számú elővezetéséért és azok sze
mélyazonosságáért a községi elöljáró fele
lős. Hogy a sorozó bizottság, a családion-
tartók, Ilit■i..leg hozzálartozóik részéről be
nyújtott fölszólalniasi folyamodvauyokra
uézve ér- le m legese u határozhasson es a
fölszólít uii<ik folyami ■dváuyaik hiányos fól-
szerelése iniati el uc- utasittassauak: a fc
lek a c*a latli ért esi ióknek, továbbá a gyá-
uiolitás szlikseges volláuak igazolására
uiegkiváutatő községi bizonyítványoknak 
szerkesztése és kiállítása tekiutetebeii a 
következőkre tétetnek figyelmesekké, ugy- 
niiut: A ) az anyakönyveket vezető lelkészek 
köteleztetuek: a) a családi értesítőket szo- 
rosau a védtörvény végrehajtása tárgyában 
kiadott utasításhoz csatolt miuta alakjában 
készítem; b) azokba a csaladunk akár elő, 
akar meghalt összes tagjait, kihagyás uél- 
U ül s miud a születési uapokuak, tökép a 
fitestvérekre, miud a uősülés és halálozás 
idejének szabatos beírásával, beiktatui; c) 
azon esetbeu, ha a fölmeutelui kívánt had 
kötelesnek anyja ujabbau férjhez mcut, 
ezen újabb térjet vagyis a mostoha :pat 
és annak netáu előbbi nejétől született 
gyermekeit, úgyszintén az üjabhau férjhez 
ment minek előbbi lérjétöl szármázott gyer
mekeit is sorrendben bejegyezui; d) a hol 
egyetlen unokáért, vagy vöért történik a 
fölszólamlas, uemcsak a nagyszülőket s az 
apóst, avagy anyóst, és a fölmentetni kért 
uuokat, vagy vöt, hanem a nagyszülőknek, 
illetőleg az apósuak, vagy anyósnak minden 
gyermekeit és férjhez meut leányait, s azok
nak egész családját is kivétel nékül beve
zetni. B) A községi bizonyítványt illetőleg 
a magyar királyi honvédelmi miuiszter 
1889 ik évi 43.U00 szám alatt kelt körren
deletével egy szabályos mintát adott ki, 
mely a budapesti magy kir. tudomáuyos 
egyetemi könyvnyomdából megrendelhető 
és megszerezhető. Ugyauazért e) A tolja 
modó felek és a községi jegyzők figyel
mesekké tétetnek, hogy a kérvényeket ezen 
mint* szeriül) bizouyitváuyokkal szereljék 
töl. f) Ezeu bizonyítvány olyan két atya 

| által, a kiknek az 1899-ik évi ujonezo- 
j zásra tölhivott vagy már besorozott és 

szolgálatra köteles, de a szolgálati kötele- 
zettség teljesítése tekintetében kedvez 

I menyre igéuyuyel nem biró fiaik vaunak,

sajatkezüleg írandó ala és egyszersmind a 
községi vagy városi elöljáróság által is kel
lőleg hitelesítendő, g ) A bizonyítvány min
den rovata az illető szülő vagy rokon ne- 
véuek, birtokáuak, kereset-móújauak és 
adóját uiekauak, úgyszintén a tölmeutetni 
kert hadkötelesnek és a községi tanuk fiai 
neveinek Oeiktatasaval egytöl-egyig betöl
tendő. h) A szülének vagy rokouuak netáu 
más községben létező btrtoka vagy jöve
delmi forrása különösen megemlítendő s ar
ról külöu bizonyítvány melléklendő, i) Ha 
írni tudó olyan atyak, a minők az f )  pout 
alatt emiittetuek, uem lélezuének a köz
ségben: az illető tör vény uatósági tisztviselő 
a védtörvény végrehajtása tárgyában kia 
dott utasítás értelmébeu köteles a tanukat 
hivatalból kihallgatni s a vizsgalati jegyző
könyvet a kérvéuyhez csatolui. k) A  ko
rábbi ujouczozasuai már hasznait családi 
értesítők es községi bizonyítványok, ha 
külöubeu szabályszerűen vauuak kiállítva, 
a csa.adi es vágyóul viszonyokban történt 
vagy uem történt változásokra nézve, az 
auyaköuyvvezetök, illetőleg a tauúk és elöl
járók áltál kellőleg megújitaudok vagy 
szükség esetében egészen új okiratokkal 
pólolaudók. 1) A  hadkötelesek testvéreinek 
sorhadbeli vagy téuyieges honvédségi szol
galat! kötelezettseg alatt állasa oly módon 
igazolaudó, a miként ezt a türvéuy végre
hajtása taigyabau kiadott utasítás szabja 
meg. m) A .csaladtóulartókra vonatkozó 
löiszóiamlási kérvények a fóutebbiek szerint 
kellőleg fölszerelve, esetleg a hiányos föl
szerelés miatt a jarasbeli tisztviselő áltál 
visszaadott ilyeu kérvények kellőleg ki
egészítve t e b r u á r iu s  h a v a  v é g é i g  az 
illetékes járásúéit tisztviselőnél vagy legké
sőbb a tosorozas alkalmával a sorozó bi
zottságnál uyujtaudók be. — A pottarta- 
lekba való bi-sorozas kedvezményére törvé
nyes igeuyuycl bíró papuüveudekek es pap- 
jelöltek, továbbá népiskolai tauitók es taní
tójelöltek, végre öröklött mezei gazdasagok 
birtokosai, uemküiöubeu a családi tekiute- 
tekböl vagy a tauiiúkepezdei tauutmáuyok 
belejezhetese czeljaból való szabadságo
lásra törvényszerű tgéuynyel bitó egyenek 
kellőleg fölszerelt Iölszólamlasi kérvényükét 
sziutéu f e b r u a r t u s  h a v a  v é g é i g  az 
illetékes jarasbeii tisztviselőnél, vagy leg
később a tosorozas alkalmával a sorozó 
bizoltsagual nyújtsak be. Mtudeu hadkö
teles, a ki a 6-ik es 7 ik pout alatt elő
sorolt kedvezmuuyek valamelyikét kerte, 
hadkepessege vagy kadkepteleusége meg
á llap ítsa  czéljaból a sorozó bizottság élőit 
megjelenui tartozik es fülszólamlási kérvé
nye a sorozó bizottság áltál rendszerint 
csak akkor vétetik tárgyalás ala, ha a 
hadköteles besoroziatoit; ha pedig alkal- 
matUuuak nyilvauittatoti, lölszolamlasi kér
vénye mint targyuelkUn egyszerűen visz- 
szaadatik. Elutasítás eseleoeu szabadsaga 
bau all a temek a sorozásnál első lokulag 
hozott határozatot lölebbezuis a jarasbeli 
tisztviselőhöz 14 nap alatt beuyujtaudó es 

honvédelmi miniszterhez lutézeudó töllo- 
lyamodassai élűi. Az említett egyik vagy 
másik kedvezmény iránti kérvényévé! eluta
sított hadköteles az egyen  teuyleges szol
galat kedvezményére vonatkozó uetaui ige - 
uyet meg a tosorozas alkalmával ervéuye- 
snüeti. A ki az egyévi tényleges szolgalat 
(egyévi öukeulessegj kedvezményére tör
vény szeriut igenyuyel bír, köteles ebbeli 
igényét, ha azt öukeutes beállás útján mar 
előbb uem érvényesítette, bejelenteni, és e 
czetból a belépési bizouyilvauyuyal, apai 
vagy gyűrni nyilatkozattal, tanulmányi bízó- 
uyitvauyokkal, allamküllségcsckuel ezeu- 
tolül a községi elöljáróság es a járást tiszt 
viselő altat a vágyom viszonyokról kiállt 
tolt bizonyítványokkal, családi értesítővel 
és erkölcsi bi/.ouyitvauyuyal teljesen lölsze- 
reíendö folyamodváuyát, a melyben a vá
lasztott csapattest, az ailam költségén való 
szolgálhatasra vonatkozó igény s a uetán 
elhalasztóim kért téuyieges szolgalat tel
jesítésének éve megemlítendő, végre a hon 
védséghez leendő beosztás iránti uetáui 
kérelem is lölhozaudó, vagy február hava 
végéig az illetékes járási tisztviselőnél, 
vagy pedig az illetőségi járasbeli fösorozás 
alkalmával, és pedig még orvosi megvizs- 
galtatását megelőzőleg, a sorozó bizottság
nál bcuyujtaui. Azok részére, a kiknek 
az egyévi tényleges szolgálat kedvezőié 
uyére való igéuye, öukéutes belépésre való 
jelentkezésüknél, vagy valamely korábbi 
ujouczállitásnal már elismertetett, ezen ked
vezmény a következő ujouczállitásokual is 
biztosítva marad, ha az igény további fönn
állását igazolják. A besorozott hadkötele
sek, kivévéu a büntetésből a korosztály 
és sorszám rendén kívül az ujouczjutalékba 
szolgalathosszabbitassal fölavatott és igy 
azonual behivaudó egyéneket, a sorhadi 
szolgálni megkezdésére, illetőleg a uyolez 
heti kiképzésre, avagy a tényleges honvéd
ségi szolgalatra, reudes viszonyok között 
1890-ik évi október l-sö uapja előtt uem 
hivatunk be.

Irodalom .
— A| utolsó szerelem, Ohnet 0} örgy 

egujabb regénye, mely 8iuger és Wolfner Egye- 
teines reginytírébau mint az V. évfolyam 8. és !). 
kötete, mo«t jelent meg, a kitiluö frauezia szerző 
egyik legkiválóbb alkotása, ha ugyan egész hatá
rozottsággal nem moudjuk, hogy a legjelesebb. Ez 
a regény hatalmas dráma, az emberi szenvedélyek 
összeütközéseiből eredő nagy küzdelem, a mely 
első jelenetéből az utolsóig folyton érdeklődés, 
várakozás és izgalom között tart, mint egy előt- 
' 1 ‘ejátszódó tragédia. Lélektani mélység,

baratjauak a .egu-tgyoni, oromé. Mert a „Magyar 
Szemle" magas czélokat szolgál: inindeu egyén

akarja megkedvelletui a haza minden részében

változtatni hatalmas, bátor, putatlau, igazságos, 
szókimondó kritikával. És íme a közöuség meg
értette a „Maggar 8zemlé'‘ -t, mert seregeaen csat
lakozott zászlaja alá s a mi a legörvendetesebb, 
különösen a müveit hölgyek fogadták a ,,Magyar 
8zemlé"-t lángoló lelkesedéssel. De ezt a „Magyar 
Szemle" valóban meg is érdemli. Mert rendkívül 
gazdag tartalmú, változatos, élvezstet, szórakozási 
nyújtó, kedves hetilap, melyben a család miudeu 
tagja megtalálhatja a maga kedvencz olvasmányát. 
8 a mellett a „Magyar Saemlé“ -uek egyik speczia- 
litáea, hogy mindig és mindenkivel saembeu ki
mondja az igaza: Ez a kritikai része oly érdek- 
feszitó, hogy mtudeu egyes számit mohón kap
kodják. Mert uem száraz okoskodásokból áll, 
hanem szellemes, csípős, találó megjegyzésekből. 
A ki ezeket egyszer olvassa, megszereti a „Ma
gyar 8zemlá"-t, melyből a kiadóhivatal (Budapest, 
VI. Uj-utcza 14. szainj kívánatra miudenkinek szí
vesen küld ingyeu és bérineutve mutatványszámot.

~~ A  „Vasárnapi Újság" február hó ‘J-iki 
száma a következőm falummal jelent meg: A peeti 
hazai első taparékpénalár ötveu éve (8 képpel: 1. 
A központi épület az egyetem utczában ; 2. A 
pénztári helyiség; 3. A közgyűlési terem; 4. A 
központi lépcsobáza — és 6. udvara; 6. József- 
fereucz városi fiókiutézet a Kálviu-léreu a szőkó- 
kúttal; 7. A terézvárosi fiókiutézet; 8. A budai 
fiókiutezet. — Dörre T. és Knnnach László raj
zai.) — A pesti hazai első takarékpénztár igazga
tói (á képpel: 1, Fáy Audi ás öiókós segédigaz
gató és 2. bimontsits János igazgató arczképe 
Barabás Miklóstól a 40-os évekből; .1. Fáy András 
öregkori arczképe és szülőháza; 4 Hajós József 
igazgató ar.-zképe, Caerna Károly rajza; 5. 8tei- 
ger Gyula a mai vezérigazgató és igazgatósági 
elnök arczképe, Biczó Géza rajza.) — Világlelfor- 
dulás. Verne Gyula regénye. (Képpel.) — A ma
gyarországi Kárpát-egyesület pudapesti osztálya. 
Irodalom és művészét. — Egyletek és köziutézetek. 
— Mi újság ! — Halálozások. — Szerkesztői mon
danivaló. — Képtaláuy. — Snkkjáték. — lietinap- 
tár. A „Vasárnapi Újság" előfizetési éra negyed
évre 2 Irt, a „Politikai Újdonságok"-kai együtt 3 
frt. — Ugyancsak a Franklin-Társulat kiadúhiva-
tatában (Budi.pest egyetem utezz 4. .*.) megren-
dellieló a „1Kepes Néplap" lég.slcsobb újság a
magyar nép .szamára, telévre 1 ti■t.

=  A  -, Vasárnapi Újság" február hó Iti-iki
jeleut meg: Lo-

uovics-Hollósy Kornélia (2 Képpé1 : legutóbbi é.ei-
ben készült 1 iut Gai a Mária,
Barabás Mikió. 1847 tkt raja* ulláu.) — B. Ke-
méuy Zsigmoud sírjánál. Költeni.éuy, Gyulai Pál-
tói (Drrre Uivadai rajzával.) — Jakel. Elbeszélés,
irta Baksay 8áudor tUoskovics Iguácz rajtával.,

Fogadtatasz Kairobau, visszaérkezésekor. 3. Néger
falu pást . az Aruvimi folyó mellett. 4. Láza
tiás Emiu pasa ellen Lehorébau. ü. Bagnjomo
kelet-afri .áros.) — Világiéi lordul ás. Verne
Gyula regénye. (Képpel.) Pánik. — Egyveleg.
— Pauil: a szobai öBszseskuvés. Bzsinere At-
lilától. |Képp.il.J — Fáy Audrás a köztéren es
otthon. Kadicii Fereucztúl. — Téli uapféuy. Kői-

ko agy dióse' — irodalom és művészet — Egyletet
[ézetelt. — Mi újság? — Halálozások.

(Moutpeiisiéi ilerczeg arczképévsl.) — Szerkesztői
raió. --  Képtaláuy. — Sakkjáték. — Heti-
. „V*■áruapi Újság" előfizetési áia ue-

gyedevre 2 frt, a „Politikai Újdonságok" kai együtt
3 frt. — Úgy*uicsak a Fraukliu-Társulat kiadóhi-
valalábau (Budapest, egyetem-uteza 4 sa.j meg
rendelhető a „Képes Néplap legolcsóbb újság a 
magyar nép számára, félévre 1 frt.

— Schiller költeményei. Szász Károly, 
Vargha Gyula és Váró Fereucz fordításába*. Kiadta 
a Kisfaludy társaság, ara 1 frt fid kr. — A nagy 
uemet költő kisebb költeményeinek magyar nyelvre 
átültetésénél a lorditók fótörekvése arra irányult, 
hogy csak a valóban becses s hazai közönségünkre 
is élvezhető gyujteméuyt adhassanak. — Ugyan
csak a Kisfaludy társaság által kiadatott, Imre 
Sándor által szerkesztett „A u épbu m or a ma
g y a r  ir o d a lo m b a n  - czimü mű. Ára 1 frt — 
A t  uj M agy a r o r s z ig .  G ró f  S z é c h e n y i 
Is tván . Irta Gruuwald Béla. Ezeu az emelkedés 
korszakának és szellemi mozgalmainak — melyek
nek kezdetén ióieg Széehenyi István vonja magára 
a figyelmet, — leiráaát magában foglaló jele"

e g e n y
» g y » t é-

Harmadik
Ára 2 Irt. -  O lc só  

k ön yv tá r . A Gyulay Fái szerkesztésében meg
jelenő népszerű vál alatbói, a következő füzete* 
jeleutek meg :A  tü zé rs ég  m últja  é s jö v ű je . 
Irta: III. Napóleon. Fordított: Dr. Theise Gyula 
Ára 30 kr. — S t u a r l M á r i a. Szomorujáték 5 
felvonásban. Irta: Schiller. Ár 50 kr. -  A z e l
ve  s z e 1 1 p a ra d icsom , Miliőn Jánostól. Ára 
80 kr. — A r é g i  bástya . Kegéuy. Abouth 
Kdmuiidtól 3. kötet. Egy kötet ára 80 kr. — 
Mindezen müvek a Fiauklin bizományiban jeleu
tek meg.

Gabona-árjegyzék
Pécs sz.. k. városábau 1889. évi febr. 22-én 

tartott hetivásárról.

100 kg. — . -
Búza: ) tavaszi 

1 uj . . . . "  l  7^90

Kétszeres j ó . . .  
1 uj . n "  7.20

Rozs:
) ó . . .
) oj • • • • ”  l

)
Árpa:

i őszi . . 
i tavaszi 
l uj . . .

1 
1 

1 
-

 
1 

í

Szerkesztői üzenet.
— V. I Ráczpetre. Hozzánk intézett piszkos 

levelére csak annyit jegyzüuk meg, bogv „Wie 
dér Schelui iát, so deukt ei.“ Hc-v ön mit tart 
rólunk, azzal mi nagyon keveset törődünk s meg 
vagyunk róla győződve, hogy öut se feszi tőnkre 
a mi véleményünk. Soraiban annyi az igazság, 
mint a cziginy-bibliibau. Demagóg! Farizeus! 
S e mellett tisztes állásáról is megfeledkez.k és 
uyelvel, sérteget. Hetyke hencaegéséért megérde
melné, hogy „Wit:manuak annyiszor fólbáutorga- 
tott sorsára" jusson. S biztosíthatjuk, hogy a gá
lád sértésért kimérnénk önnek is azt a bizonyos

vissza nem tartana bennünket.

alakok elev n kidomboríts* ». erő és bál az ebi-
adásban, az érdekesség mes éri fokozása, — ezek
e mű kiváló tulajdonságai. Ohnet önmagát múlta
felül benue. Ennyi mozgaliuas életet, ily csodála-
tos emberisueretet, ily meg agadó igazságot még
nem irt egy regénybe sem jóképp a ineseszövéa
művészetét em csillogtatta — A vászonba

!T .A .G k Tr F E K E i T C Z

• laptulajdonos.

i I 8 J Ó Z S E F )  Y A K A II! I EKEM /.
felelő.

kötött két kötet ára 1 frt.
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Hirdetések. K itU nő  m inőségű

- tüze lő ia

PÉCSI FIG YELŐ
9-ik szám.

Árverési hirdetmény.
A dárdai kir. járásbíróság mint telek

könyvi butusát; közhírré teszi, hogy Bara- 
nyamegye gyámpénztára végrehajtatónak 
Atyimo? Bogolyub és Szeto hgszölösi lakós 
végrehajtást szenvedő elleni 40 írt 80 kr. 
tőkekövetelés és járulékai iránti végrehaj
tási ügyében a dárdai kir. járásbíróság 
területén lévő Hgszölös községben fekvő 
a hgszőllösi 7. sz. tjkvben felvett 9 hsz. 
8. sz. ház, udvar, kert «/. telekre az árve
rést 1924 írtban ezennel megállapított ki
kiált sí árban elrendelte, és hogy a len- 
nebb megjelölt ingatlan az 1890. év i 
m árezius hó 31-ik napján d éle lő tti 
10 ó rak o r a hgtrttölési je g y ző i irodában 
megtartandó nyilvános árveresen a megai 
lapított kikiáltási áron alól is eladatni lóg.

Árverezni szándékozók tartoznak az 
ingatlan becsárának 10 százalékát vagyis 
192 forint 40 krt készpénzben, a vagy az 
1881. L X . törv. ez. 42. § ában jelzett ár
folyammal számított és az 1881. évi novem
ber hó 1-én 3333 sz. a. kelt igazságügyim- 
uiszteri rendelet 8. §-ában, kijelölt óvadék
képes értékpapírban a kiküldött kezéhez le 
tenni, avagy az 1881. LX. t. ez. 170. ij-a ér
telmében a bánatpénznek a bíróságnál elő* 
leges elhelyezéséről kiállított szabalys/.erü 
elismervényt átszolgáltatni.

Kelt dárdán a kir. járásbíróság mint 
telekkönyvi hatóságnál. 1889. évi nov. 
bó 30 ik napján.

Fekete Gyula,
k ir .  s ljb iró .

Árverési hirdetmény.
A dárdái kir. járásbíróság mint telek 

könyvi hatóság közhírré teszi, hogy Soós 
Bálint és neje Balogh Zsófia hgszöllósi 
lakós vegrebajtatúuak Baka János sepsei 
lakós végrehajtást szenvedő ellem 30 Irt 
tőke-követelése és jkai iráuti végrehajtás 
ügyében a dárdái kir járásbíróság terüte 
teu levő Sepse közaegbeu fekvő a sepsei 
1128. sz. tjkvben lelvett 1207. bszsz. tek- 
vöségre az árverést 446 frtbau ezeuuei 
megállapított kikiáltási arbau elrendelte és 
hogy a tennebb megjelölt iugatlau a/. 1890. 
é v i május ho 23 ik napjait déle lő tti 
10 o rak o r Sepse községben  a bíró 
lakasáu megtartandó uyilváuus árverésen 
a megállapított kikiáltási áron alól is el- 
adatui fog.

Árverezni szaudékozók tartoznak az 
ingatlan becsaráuak tíz százalékát vagy- 
s 44 Irt es 60 krt készpénzben, vagy 
az 1881. LX . t. ez. 42. §-ab»n jel
zett artolyammal számító.t es az 1881. 
évi uoveuiber bó 1 én 3333. sz. a kelt 
igazságügymiuiszteii reudelet 2. «j-aban ki
jelölt óvadekképes értékpapírban a kikül
dött kezéhez letenni, avagy az 1881. LX . 
t. ez. 170. § a  ertetmébeu a bauatpeuz- 
uek a bíróságnál eloleges elbelyezeseröl 
kiállított szabályszerű elismerveuyt átszol- 
galtatni.

Kelt Dárdán a kir. jbíróság, mint te
lekkönyvi hatóságnál 1890. évi jauuar bó 

^ •d ik  napjau.
Fekete Gyula,

Árverési hirdetmény.
A dárdai kir. járásbíróság, mint telek

könyvi halóság közhírre teszi, hogy Ta- 
mits Jela bgmároki lakós végrehajtatnak 
Tutenov Janya férj. Golubov Márkóné bg.- 
maroki lakós végrehajtást szenvedő elleni 
60 frt tőkekövetelés és járulékul irauti 
végrehajtási ügyében a dárdai kir. járás 
bíróság területén levő Hg.-uiárok községé 
ben tekvö a 331. sz. tjkvben felvett -|- 
36 hrsz. 28. sz. házra 200 frt, 1618 brsz. 
szöllöre 42 Irt, 1609. brsz. szőlőre 52 Irt, 
1598. brsz. szőlőre 20 frt, 1590, brsz. sző
lőre 8 frt, 1579. hrsz. kertre 3 frt, 1574. 
brsz. szőlőre 8 frt, 1565. brsz. szőlőre 8 
frt, 1557. brsz. szőlőre 110 frt, a hg.-má- 
roki 29. sz. tkvbeui I * ,  kültelekre, erdő 
és legelő illetménynyel 735 frt becsárban 
ezennel mugállapitott kikiáltási árban el
rendelte, és hogy a fennebb megjelölt 
ingatlan a/. 1890. é v i m árezius hó :0-ik  
napján  d é le lő tti 10 ó ra k o r H gm arok  
községben  a b író  lakásán  megtartandó 
nyilvános árverésen a megállapított kikiál
tási áron alól is eladatni fog.

Árverezni szándékozók tartoznak az 
ingatlan becsárának 10%-át készpénz 
ben, vagy az 1881. évi LX . t. ez. 42. 
§ bán jelzett árfolyammal számított és az 
1881. nov. bó 1-én 3333. sz a. kelt 
igazságügy mi uiszteri rendelet 8. §-ábau 
kijelölt óvadékképcs értékpapírban a ki
küldött kezéhez letenni, avagy az 1881: 
LX . t. ez. 170. §-a értelmében a bánat 
pénznek a bíróságnál elöleges elhelyezé
séről kiállított szabályszerű elismervényt 
átszolgáltatni.

Kelt Dárdán a kir. járásbíróság mint 
telekkönyvi hatóságnál 1889. évi decz. bó 
3-ik napján.

Fekete Gyula,
kir. sljbiró.

kapható a legju tányosabb  áron

Pintér Józsefnél

Kiadó bolthelyiség.
Minthogy Vogl J á n o s  kőfaragó 

ur a király-utczában lévő sirkő-raktárát 
a Hoppal féle képraktárba helyezi át, 
a megüresedő

bolthelyiség
f. évi május hó elsejétől kibérelhető a 
tulajdonosnál.

" A KI NEM TUDJA,"
a sok hirdetett gyógyszer közül I 

'  melyik fe le lne meg leginkább betegségé- t 
Fnek, az kérje azonnal levelező - lapon Richter ’ 

Fkiadóin tézetetől Lipcsében, a kopekkel ellátotti 
l„A  Betegbarát" czímfi könyvecskét. A hozzá I  
I nyomtatott hálairatok bizonyítják, hogy a mfl-I 
Lvecskében foglalt jó tanácsok követése által, nem f  
\csak ezren-meg-«ren elkerülték a haszontalan  ̂

.pénzkiadást, hanoin még a vágyva-vágyottj  
gyógyulást is hamar megtalálták.

^  .könyv ingyen küldetik n

Árverési hirdetmény.
A  dárdái kir. járásbíróság mint telek 

könyvi hatóság közhírré teszi, hogy Petro 
vits Timóné sz- Kovácsevits Mila bezedeki 
lakós végrehajtatónak, Kovácsevits Szávó 
bezedeki lakős végrehajtást szenvedő el
leni 536 frt 42 kr. tőkekövetelés és járu
lékai iránti végrehajtási ügyében a dárdai 
kir. já ásbiróság területén levő Bezedek 
községben fekvő a 34. sz. tjkvben felvett 
I ’/* kültelekből Kovácsevits Szávót illető 
J/t részre 720 frt, a bezedeki 253. sz 
tjkvbeni 34. hrsz. 34. sz. baz és belsőség 
alperest illető '/« részére 321 frt, ugyan
ottani -f- 1152. brsz. szőlő '/t részére 100 
frt becsárban ezennel megállapított kikiál
tási árban az árverést elrendelte és hogy 
a fennebb megjelölt ingatlanok a/ 189Ó 
é v i m árc/in* hó 22-ik napján d é le lő tti 
10 órak o r Be/edek községben  a b iró  
lakásán megtartandó nyilvános árverésen 
a megállapított kikiáltási áron alól is el- 
udatni lógnak.

Árverezni szándékozók tartoznak az 
ingatlanok becsárának 10 %-át kész 
pénzben, vagy az. 1881. évi LX . t. ez. 
42. §-ában jelzelt árfolyammal számított és 
az 1881. évi november bó 1-én 3333. 
sz. s. kelt iga/.ságUgyminis/.teri rendelet 
8. § ában kijelölt óvadekképes érték
papírban a kiküldött kezéhez letenui; 
avagy az 1881. L X . t. ez. 170. §  a értei 
uiében a bánatpénznek a bíróságnál elö
leges elhelyezéséről kiállított szabályszerű 
elismervényt átszolgáltatui.

Kelt a dárdai kir. járásbíróság mint 
telekkönyvi hatóságnál 1889. évi decz. 
bó 15-ik napján.

Fekete Gyula, j
k ir .  a lj.-b iró . j

„ E Q U IT A B L E *
Egyesült Államokbeli életbiitositó-társaság

NEW-YORKBAN.
Alapittalott; 1850-ben.

Bíitoaitott toka 1 SS rilfa  I 373 040 .115 frt - 
llj blzto.ll4.uk 1HSH » 3*4.3311,8»7 . -

tutik é» a kösönaóge* kötvényeknél mér 
áaodik díjrészlet leőzetéae alkalmával

___ lelik vissza, mig a fél- és a szabad
Tontina terv szerint kötött biztosításoknál 
összegyűjtve a perodns végén szolgáltatik 
ki készpénzben.

tz  .EQ UITABLE- m in d e n  k ö tv é n y e  3
___;e 2 esztendő múltán megtámadhat
la n n á  válik, a mennyiben az esetre, ha a 
biztositási-díjfizetések a kötvény értelmében 
meg örténtek. a b iz tosíto ttak követelm ényei 
egyá lta lán nem utasíthatók vissza és a t á r 
saság azok kie légítésé re fe lté tlen ü l k ö te
lezve van Ezen újítás állal az .EQUITABLE 
biztosított ügyfeleinek teljes megnyugtatást 
nyújt arra nézve , hogy halál-esetben, az 
elhalálozás bebizonyítása után. a  b iz to sítás i
összeg az illetékesek kezeihez, m in d e n  
k ö r ü lm é n y e k  k ö z ö t t  azonnal k if iz e tte t ik

Bővebb tudósítással, úgyszintén pro-pec- 
tusnkkal és ajánlati űrlapokkal készségesen 
szolgálnak a fő- és kerületi ügynökségek, 
nemkülönben az
"Equitables Magyarországi aligazgatósága

K i » j » t  I f s z in i t o l i -  h p é izv á lté -b a ik
Budapest. V . Dnrnttya-ntfza fi »/..

Eladó ház.
E gy teljesen jó  karban lévő jó 

anyagú

pár *
korcsma-helyiséggel és hentes-üzlettel, 
kerttel együtt eladó.

Felső-Malom-utcza i 5. szám. Érte
kezhetni ugyanott.

Bika okulás!
1 0  drb 2  é v e s , 5  d rb 3  é v e s , 5 
drb 1 é v e s  magyarfaju gulabeli te 
nyész bika eladó. Bővebb értesítés

Kovátsits Testvéreméi
P é c s .

Eddig még föliilmulhatlan
MA a GER W.-féle

e a ió t l i  t is z ta

Csukamájolaj
MAAGER VILMOSTÓL BÉCSBEN.

A/, orvosi tekintélyek által megvizsgáltatott és könnyen  
em észth etősége  folytán gyermekeknek is ajalható, mert a leg
tisztább, legjobbnak elismert szer: m e ll- és tiid öh ajok , g ö rv é ly , 

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

Pécsett kapható : S ipöcz Is tván. Zs iga Lász ló . E rre th  János és az Irgalm asok 
g y ó gyszertá ráb an ; Reeh Vilm os. S p itz e r fia  és K oszi János kereskedésében

Árverési hirdetmény.
A dárdái kir. járásbíróság mint telek

könyvi hatóság kö/.birré teszi, hogy Varlb 
János baáoi lakós végrehajtatónak Gynkits 
Jovó baáni lakós végrehajtást szenvedő 
elleni 467 frt 39 kr. hátralékos tőkeköve
telés és járulékai iránti végrehajtási ügyé 
ben a dániai kir. járásbíróság területén 
lévő Baáu községben fekvő baáni 203. sz. 
tjkvben felvett -|- 2476 Itszsz. szöllöre az 
árverést 478 frtbau ezennel megállapított 
kikiáltási árban elrendelte és hogy a fen- 
nebb megjelölt iugaliaii a/. 1890. é v i áp
r il is  hó 25-ik napjait d. e. 10 órak o r 
Baatt községben  a je g y ző i  irodában 
megtartandó ttyilváuns árverésen a megál
lapított kikiáltási áron alól is eladatni fog.

Árverezni szándékozók tartoznak az 
ingallauok becsaranak 10 százalékát, 
vagyis 46 fosint 73 krajez-árt készpénz 
ben, vagy az 1881. évi LX . t. ez. 42. 
§-ában jelzett árfolyammal számított és 
az 1881. évi nov. bő lé n  3333. sz. 
a. kelt m. kir. igazságügy miniszteri rcn 
delet 8-ik §  ában kijelölt óvadékképes 
értékpapírban a kiküldött kezéhez le 
tenni, avagy az 1881. LX. t. ez. 170. 
§-a értelmében a bánatpénznek a bíróság
nál elöleges elhelyezéséről kiállított szabály
szerű elismervényt atszolgaltatni.

Kelt a dániai kir. járásbíróság mint 
telekkönyvi hatóságijai 1890. évi január 
bó 11-tk napján.

Fekete Gyula.
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f j  Vau szerencsénk a nagyérdemű közönség tudomására hozni, miszerint IP
•yf a legváltozatosabb ravatalozások lelállitására —  temetések rendezésére, —
^  úgy a halottak szállítására létesített üzletünket ujjabb átalakítások, —  miu- 
— ilennemü igényeknek megfelelő felszerelések beszerzése, valamint tápintatos | r  

2  rendező alkalmazása tolytán jelenleg oly helyzetbe hoztuk, hogy niiuden ősz- U , 
*  tályu temetkezéseket — úgy helyben mint a vidéken ja

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  **
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e lső  pécs i te m e tk e z é s i vá lla la t
x r i s - t é r  l l - i l r  s z d o n c L .

te m e tke zé s i vá lla la tn á l

sok k a l d ís z ese b b e n  és o lc sób b an
k képesek kis ilgáltatni.

Maradunk kiváló tisztelettel 

( ' 0 , \ t 0 It I) 1 A "  első pécsi tem etkezési válla lat tulajdonol 
Túrna  Yenczel, K ris ztiá n  József, Schubárski/ János, 

H ran itsch  M.
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Lóhere tok lászoló

Fecskendező.
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Ö RA EPEL HUGÓ
G EP G Y A R O S

MARSHALL SOIÍS & C°"p LMTD
Y EZÉ R Ü C Y N Ö K E

Y „  KÜLSŐ Y Á C Z I-U T  4 6 . DUDA PESTEN Y., KÜLSŐ Y Á C Z I-U T  4 6 .(E Z E L Ő T T  B R O C L E  J Ó Z S E F - F É L E  GYÁR ).
Ajánl legkitűnőbb szerkezetű kon k o ly  vá lasz t óka t (Trieur) és gabona t is z t ító  ros
táka t, úgyszintén legifjabb rendszerű sorvetöyépeket, könnyű faja hétvasú ekék-, 
csöves ten ge ri d a rá lók -, k u k o r icza  m orzsolok -, szeesltavágók-, répavágókat, 
továbbá lóhere-tokiói szó ló  készü léket, bármily gyártmányú cséplőgéphez, valamint 
ő r lő m a lm o k  és m alom berendezés i gépeket, nevezetesen: gabona tisztit ó k - 
( l'.arekaj. taráról:, ma.ont tr ivarok, henger székek, lisztosztályozó hen

ge re k , f e lh o rd ó ! : ,  dara t is z t ító 
g ép ek  és malom vasrészeket; 
ly u k a sz to tt ros tá l em ezek és á lta 
lá b a n  m in d e n n e m ű  gazdaság i gé
pek  és eszközöket legolcsóbb árakon 
és legkedvezőbb fizetési feltételek mellett.

Lisztosztályozó henger.
E L V Á L L A L

mindennemű malom  
felszereléseket bármily 

rá'/i <ij tusra.______

Árjegyzékek bérmentre küldetnek. , Malomtrieui
S Z E R S Z Á  m / É P E K ,

szerszámok és eszkö
zök gépészek, kovácsok 
és lakatosok számára..
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T is z t ító  ro sta .

0

R é p a v á g ó .

" * a  . -  í M i i .  v  -
Szónagyüjtő.Nyomatott Taiza József könyvnyomdájában.


