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A  magyar nemzet dicső történelme- ! 
nek egyik legragyogóbb uapjára ébred- | 
tUnk ma. Márczius 15-ike a magyar nemzet 
szabadságának ébredés-napja, melyet meg
ünnepelni nemcsak a kegyeletes bazatini 
érzés, de a múlt kiváló emlékei iráut 
ünnepléssel viseltetni tartozó kötelesség ér
zete is eieugedhetetlenné tesz.

Bar mar több évtized zajlott le a 
dicső nagy nap óta, melyen megszületett 
a löldi istenség, a rabszolganép megváltója, 
a világszabadság : mégis iljan, teljes üde-

ivünkbe . lélekemelő emlék,
melytől minden igaz magyar mélyen át
hatva. átszellemül s bálával gondol a szent 
szabadságitarcz télisteneire.

Vámsunkbau is minden évben meg 
tiunepclik a dicső napot hazafias kegye
lettel, hazafias lelkesedéssel.

A pécsi jogakadémiai ifjúság a nő- 
egylet helyiségében uia este tél t‘> órakor 
tart ünnepélyes megemlékezést. A z Uuuepély 
műsora következő :

I. Megnviló beszéd. Tartja Obetko 
Dezső. 2. Talpra magyar. Irta Pelöfy
Sándor. Szavalja Kisasz.... ly József. 3.
Visszaemlékezés a 48-as időkre. Irta s fel
olvasta Ságby János. 5. Márczius 15 én 
Irta Varady Ferenci. Szavalja Sebeurer 
Karoly. 5. Egy nap története Rajz. Irta 
s telolvassa I.ccbner Viktor, ti Záróbeszéd. 
Moudja Schvarczer Karoly.

Mindenkit szívesen latnak; uiindeu 
ii az alias érzelmű polgárt, vagy honleányt 
örömmel fogadnak. Este 8 órakor Fébn 
Karoly vendéglőjében lakoma lesz. —  A 
kér. polgári társalgó kör színién rendez e 
uapóii estélyt, nemkülöubeu a r Péesi dal

Áldozzunk a múlt emlékeinek !
Emlékezzünk meg a magyar nemzet
’í tetteiről, dicső férfiairól s a mult
üségéböl merítsünk erőt a jövőre.
Áldott legyen márczius uagy nap ja !

ok.1

V á r o s -a t y á k .
II.

Lapunk múlt számában ugyan 
i mondtuk el. ha nem is válasz

virágos nyelven, de a kendő- 
szta igazság őszinte hangján 
t jemenyt. melyet több évi ta- 
t s a belől) ásolatlan meggyő- 
ziiít bennünk. A  közlemény, 
bizottsági tagok többségét 

■ n, vagy haszonhajhászó „haza- 
minősít*-. nagy visszatetszést, 

iháliorodást idézett elő. Nem 
k. s«>t előre el voltunk rá ké- 
smerjük az embereket, tudjuk 
iáikat, félszegséguket s mind- 

hibáikat. melyek az emberi
.

gyarlóságból folyólag csaknem minden 
embernek közös tulajdonát képezik. 
A  legtöbb ember elfogult maga iránt, 
hiú és gyakran elbizakodott; könnyen 
érthető tehát, ha az ilyen embereknek 
az elevenére tapintanak, mennyire sért, 
mennyire fáj ez a tapintás. Nem tehe
tünk róla, ezzel tartoztunk sajtó tisz
tünknél fogva a közügyek érdekében. 
Nem nézhettük békés türelemmel, nein 
hagyhattuk szó nélkül, hogy városunk 
sorsa oly kezekbe legyen letéve, mint 
a minők jelentékeny részben teljes te
hetetlenséggel, vagy kapzsi telhetet- 
lenséggel, megrögzött makacssággal 
szorítják, csakhogy érdemesebb ke
zekbe ne kerülhessen a város közügyei
nek vezetése.

Lehetnek jó  kézművesek, jó korcs- 
márosok, jó  gazdák az illetők, a kik 
ellen a mi közleményünk szól, de an
nál rosszabb , város-atyák.* Mert nem 
elég az a , város-atya* -sághoz hogy 
valaki .pécsi tiike*, hogy a hetven- 
hetedik szép apja is Pécsett született 
és hogy a kenyerét szorgalommal, 
munkával keresi s az adóját pontosan 
fizeti, meg hogy a háza elejét minden 
esztendőben újra meszelted; egyéb is 
kell a város atyasághoz. K e l l  mű
v e l t s é g !  Az előre haladó kor. mely 
úgy a maga mint a közélet minden te
rén reformál, a kultúra legújabb vív
mányaival emeli a világegyetem fejlő
dését, vele lépést tartó modern embe
reket követel. A  ki nem halad, az el
marad. Nem mondjuk mi ezzel, hogy 
az előre haladott korú ember nem le
het alkalmas egy kulturális törekvésű, 
előre törő város vezetésére alkalmas, 
az öreg testben is lakhatik ifjú szellem ; 
hanem igen is azt nyíltan kimondjuk 
ismételten, hogy az a sok, a világtól 
elmaradt ósdi városi polgár, a kiket 
csupán ősz hajuk és kopasz fejükre 
való tekintettel, csupa .tisztelet‘  bői 
választottak meg, ezek az urak —  nem 
valók Pécs szab. kir. város képviselő 
testületébe. Ha a magán életben, vagy 
az ipar- és kereskedelem terén szerez
tek érdemeket, tüntessék ki őket .ér
dem-kereszt*-tel, vagy valami .rend
jel*-lel; de ne küldjék be őket a kép
viselő testületbe, a képviselő testület 
nem muzeum, hol a magán, illetve sze

gyes érdemeket üveg alatt mutogat-

T A R C Z A.

A  k ir á ly h o z .

királyim Magyarok király.!

J'.Lb jövőt ígérő éden reménysége
Miül »  köd, -loMlott, már annak i. vége . .

fi'1*" m»gy« . helye,

inylöi ázik. útja «

Támad föl ellene, tör az életére ? . . .

A jól kifent aczél, melynek az éle öl. 
Tehetetlenné le.z, kihullik z kézből — 
í> a fájdalomnak lassan ölő mérge

Ne engedd ó király elveszni hazánk t ! 
Koronád kövének fényt Magyarország ad ; 
Kik füledbe súgnak, sohse bigyj azoknak — 
Trónod csúszn-mászó férgei hazudnak !

Szállj le a magasbó1 hű népeid kiizé,
A valót mindig a nép ht.hr> tükrösé ;
Halig, .d meg a né,lel, hallgasd meg a pana*
Melyet konyak köziitt kin és ke,ere faka.zt.

Mint a gyenge gyérmek szeme erő* atyján,
Úgy ci»üng a magyiír nép koronáé királyán ;
Cdvöziitő lehet a király e g y  azava.
Mindéii jóra furdal s mentve van a haza.

Oh ! miért rajoug úgy királyiért a nép?
A király képe a nép eprében ezen! kép ;
Miért száll a/, égbe ezrek hő imája?...
Légy a népnek a ty ja ,  magyarok királya!

Varady Ferenci.

A z  Isten  u jja.
Mintha most is hullanám szegény Zsófi 

köbécselését. szegény auyja fájdalmas jaj 
gátasát, pétiig csaknem egy esztendeje, 
hogy nagy díszben és pompában temettük 
el azt a bájos angyalt, kiuek távozása 
nagy részvétet keltett az egész tatában.

Hiába az orvos urak bölcs belátása s 
mély tudománya Zsófin segíteni nem le
hetett. Ott a hol az enyészet férge dúl s 
a szerelem férge rágódik, gyógyirt nem 
talál senki.

Zsófi tüdő-sorvadásban szenvedett. Sze
retett, de érzelmei nem találtak rokon szívre. 
Szerelme olyan mint a ragyogó nap arany
sárga sugara s oly önzetlen mint a termé
szet, mely megáld s feltárja minden kincsét.

A  viruló leány, kit ezelőtt kecsegtető 
remények érzete s a jobb jövő édes 
sejtelme boldogítottak, mély fájdalmak 
enyésztö hatalma sodort a végzetes őr 
vénybe. Arcza bimbói a helyett hogy ki
nyíltak volna, gyökerestől enyésztek el.

—  Este van megint, egy nappal kö- 
zeleoli vagyok az édes perczekhez, mikor 
kínjaim megszűnnek, fájdalmam végleg 
megtörik. —  rebegte halálos gyötrelmeit 
legyőzve. Édes anyja szemeiből künyük 
tolultak s fájdalomtól elfojtott baugou nyug
tatta leányát, biztatta, hogy egészsége né
hány nap múlva egészen helyreáll, hogy 
a jó Isten oltalmazó karja megóvja, mint 
Gizát, ki súlyosabb beteg volt. Ez utolsó 
szónál hangja megakad s kendőjébe ábrá 
zatát temetve, sírni kezdett.

Zsófi mintha anyja szavát nem hallotta 
volna mozdulatlanul feküdt ágyában, sze
mei mereven függtek a szoba alacsony bol
tozatán.

i
ják. A  képviselő testületbe alkotó, | 
teremtő erőkre van szükség, kiváló | 
tehetségekre, éber figyelmű, mély be- | 
látású férfiakra, administraczionális 
képességre, nem pedig aluszékony 
benszü lőttekre, v?gy érdekhajhászó 
üzlet-vadászókra. Miféle ellenőrzést vár
hat a város közönsége azoktól, a kik 
talán még az „egyszer-egy* -et sem 
ismerik, vagy ha ismerik, a saját ja
vukra használják föl3 Miféle gazdálko
dási rendszert remélhet ott a város 
közönsége, hol a bizottsági tag urak, 
maguk is csődbe kerülnek 3 Miféle ve
zéreszmét és irányelveket várhat a vá
ros közönsége azoktól, a kiknek ma
gukhoz való eszük alig van3 Nevetsé
ges! Nyárspolgárokhoz való, de nem 
illő félszeg fölfogás. Egy krónikus beteg
ség, melyben Pécs polgársága, hol a 
„spíszbürger* -ek képezik az uralkodó 
elemet, évtizedek óta szenved.

Ismételten kijelentjük, hogy hatá
rozott meggyőződésünk, miszerint Pécs 
vezetését egészségesebb s erősebb ala
pokra kell fektetni; Pécs képviseletét a 
s z e l le m i  intelligenczia kezébe kell 
letenni.

Ezt mondtuk a múlt számunkban, 
ezt mondjuk ma is !

Sajnálattal kell megjegyeznünk, 
hogy voltak olyanok, ki magukra vet
ték közleményünk sújtó passzusait és 
érzékenyen megsértődtek, noha mi az 
illetőkre távolról sem czéloztunk. Van a 
mi képviselő testületünknek egy-két 
egyszerű polgára, kit nem az iskolai 
bizonyítvány, nem a diploma emelt 
a köztisztelet, szeretet és nagyrabecsü
lés ama polczára, a melyen állva, befo
lyást gyakorolhatnak a város ügyeibe 
s részt vehetnek mindenütt, hol a köz
ügyek vezérférfiai szerepelnek; hanem 
a természetes józanész, a buzgó szorga
lom, az élet-iskolájában szerzett üdvös 
tapasztalat, a tisztesség és becsület, 
végül és tőkép a város irányában több
szörösen kifejtett jó indulat s hasznos 
tervékenység, mely mindenkor meg
tenné áldásos gyümölcsét. Ezekre nézve 
természetesen leverő, fájó lehetett a 
megrovás, a korholás. Mi átalánosság- 
ban irtunk, így történt, hogy egyeseket 
m é l t a t l a n u l  érintett a közlemény , 
éle. Pardon! Mi az igazi érdem előtt 
kalapot emelünk, tisztelettel hajiunk meg.

A  szegény asszony magát és leányát 
bátorítva kelt föl üléséből s mintba vala 
mit keresne az ajtóhoz ment, hol háttal 
fordulva, mély sóhajtások közt, törölte sze
meiből könyeit.

Vidám arczczal közelgeft ismét Zsófi 
boz, égő homlokát megtapogatta.

Zsófi elaludt.
Bos8ányiné lábujjbegyen távozott az 

ágytól s ily gyötrelmes kínok között is 
mnukájáboz kellett fognia.

lilén Dezső magas termetű széles válú 
ifjú volt. Szemében élénk vidorság tüze 
ragyogott, gondosan ápolt bajusza irigység 
tárgyát képezte.

Egy napon éppen az cstebédnél ül 
tek, mikor Dezső czimborája Gyeres Laczi 
állít be és titokban Dezsővel közölte sze- 
géuy Zsófi súlyos állapotát. Dezső hirtelen 
telkeit az asztal mellől és barátjával gyor
san elhagyta a házat.

Gyönyörű este volt; az eget csillagok 
miliárdja ragyogta körül. A két férfi szót
lanul haladt egymás mellett.

Dezső tekintete a messziségbeu réve
dezett. Zsófi megmerevült arczát látta maga 
e lőtt Egyszerre Laczi törte meg a csendet.

—  No no, ne keseredjél el betegsége 
miatt. Végre jobbra fordulhat s akkor tied 
minden boldogság.

—  0  mond mit tegyek —  szakiul 
félbe Dezső.

—  Beszélui kíván veled.
Dezső lelkében viszás érzések dúltak ; 

Zsófit régen talán szerette is, de betegsége 
óta belőle a szerelem minden szikrája ki
hűlt. Mély fájdalmat és bánatot ha érzett 
is, ez valójában nem sok egyéb szánaloiu- 

I nál, mi kedélyét nem csekély mérvben 
j (ölizgatá.

*  ,  *
Zsófi arcza sápadtabb, köhögése erő- 

| sebb lett, lábai megdagadtak, a halál e

Örömmel s a lclkesülés bizonyos ne
mével, emelkedett érzéssel, tisztelettel 
s szeretettel viseltetünk azon , város 
atyák “ iránt, a kik, ha nem is magas 
műveltséggel, de egyenes és tiszta lé
lekkel, ha nem is költői ékes-szólással, 
de világos és értelmes beszéddel, ha 
nem is lángelmével, de józan észszel, 
szorgalmasan s következetes kitartás
sal fáradnak, munkálnak a közjó elő
mozdításán, városunk fölvirágoztatá- 
sán. Fogadják szívélyes elismerésünket, 
hazafias üdvözletünket, egyéb jutalom 
úgy is alig éri őket. De azt hisszük nem 
is vágyódnak ők jutalomra ; a legszebb, 
a legdicsőbb jutalom a megelégedett 
önérzet.

Kérdezze meg minden városatya 
önmagától, szólaltassa meg lelkiisme
retét s ha a ,kisbiró* szava meg
nyugtató válaszul szolgál, akkor még 
az igaztalan támadás sem fájhat. Azok 
pedig, a kik csak nyűgei, vagy zseb
rákjai voltak a városnak, húzzák ösz- 
sze magukat s kerüljék a napvilágot, 
mert nem méltók arra, hogy a nap 
tiszta sugara reájuk vesse fényét s 
áldásos melegét.

Ma még jókor v an ; a választás 
holnap lesz. Jól gondolja meg a vá
ros közönsége, hogy kiket ajándékoz
zon meg bizalmával, kiket küldjön a 
városi képviselő testület kebelébe. Hat 
évvel ezelőtt is figyelmeztettük a vá
lasztó polgárságot, most is figyel
meztetjük.

Ember, ki városi bizottsági tag 
akarna lenni, akadna sok.

Mindenki igényt tart ezen állásra, 
melylyel ugyan semmi jövedelem és 
csekély hatáskör van összekötve, de 
mely bizonyos tekintélyt ad. —  Van
nak elég városi bizottsági tagok, kik 
semmiféle munkát' nem teljesítenek, a 
közgyűlésbe nem járnak, a bizottsá
gokban részt nem vesznek, ha né
melykor a közgyűlésen látjuk is, ak
kor bizonyosan valami választás van 
napirenden, a mikor vagy rokonukat 
vagy barátjukat hivatalba segíteni 
óhajtanák, vagy személyes érdekeiket 
hajhászszák. És ezek magukat befo
lyásos embereknek tartják és valóban 
is azok, mert egyik-másik klikknek 
tagjai, mely őket viszi.

Sokszor látni a városházán érdek-

hiruükei megsúgták neki, hogy nemsokára 
válnia kell, itt kell hagynia Dezsőt is, kit 
oly forrón, oly szűzi hévvel szeretett. Va 
labáuyszor e gondolat forgolódott agyában, 
annyira megszállta a halállal való megküz
dés akarata, hogy keservébeu zokogni, ká- 
baHságában fennhangon ábrándozni kezdett.

Mikor kissé magához tért és Dezsőt 
ágya mellett találta, szemei megélénkültek 
s gyöngéd lágy hangon igyekezett meg
értetni utolsó mondanivalóját.

—  Csak azt az egyet tedd meg, az
tán hadd buc ü/.zam, —  szólt fájdalmas 
bangón.

Dezső arczát bálvány pir futotta át s 
idegei megrázkódtak.

—  Nincs mit érted meg nem tennék 
— szólt megindult baugou.

—  Oh Dezső ígérd azt, csak azt az 
egyet, hogy halálom utáu jegyet váltani 
nem fogsz többé soha

—  Ez utolsó szavak félig siló, félig 
könyörgő bangón voltak kimondva. Dezső 
szemei könynye! teltek meg.

—  Nem, soha, ígérem — szólt elér- 
zékenyülve.

Zsófi hangosan fellélekzet.
—  Köszönöm —  rebegte, s ez volt 

utolsó szava, mire szive megs/.Uut dobogni, 
szemei örökre lezáródtak.

*
Fél év sem múlt el s Dezső mint a 

pille, mely egyik virág édes kelyhét ki
szívta, tova száll, élt a jelennek.

Dérdy Malvin 16 éves volt és csinos 
a szó szoros érteimében. Dezső gyakran 
járt be Dérdyékhez. Ügyes, kellemes tár 
salgása és elözékeuysége által gyorsan 
megkedveliette magát. Az öreg Dérdy Elek 
szívesen látta beune leánya jövendőbeli 
férjét, aki jó l nevelt gyermek, s megér 
demli, hogy jövője fényes és boldog 
legyen.

Egyik napon együtt ültek a reggeli
nél, midőn Dezső egy kis kerti sétát iu-

harezot, mely csak a köz rovására 
megy, azért nagyon meg kell nézni, 
kiket választunk.

Olyanokat, kik a lemult hat év 
alatt semmit sem tettek, kik a köz
gyűléseken részt éppen nem, vág)' 
alig vettek, azokat újra meg nem kell 
választani, akárkik legyenek.

Ellenben a szorgalmas és jártas 
régi bizottsági tagokat meg kell be
csülni, ha nem is híres emberek, sőt 
ha más kerületbeliek is, mert a köz
gyűlésen és a bizottsági ülésekben 
nem egyik vagy másik városrész, ha
nem az egész város érdeke lorog 
szóban, ki az egésznek használ, az a 
résznek is használ.

Mi a czélja a három évenkénti 
választásnak ? Hogy a képviselet meg- 
ujittassék. Es erre szükség is van, 
mert a volt és kilépettek között volt 
akárhány, ki, választást kivéve, köz
gyűlésen soha sem volt. Bizottsági 
ülés? Nem is tudja mi ez. Majd ké
nyelmét föláldozza! —  Uj és fiatal 
erők kellenek, de nem szájhősök, kép
zett. jóra való férfiak, kik már ma
gukat ki is tüntették és megmutatták, 
hogy szivük és eszük helyén van.

Ezekre legyenek tekintettel. A  
választó polgárság legyen óvatos és 
lelkiismetetes, ne hagyjon senkit ma
gára reá disputálni. Mutassák meg 
önnállóságukat, miként ez művelt pol
gárokhoz illik A  v á l a s z t á s  le 
g y e n  r o s t a ,  m e ly  e l v á l a s z t j a  
a t is z t a  b ú z á t  a k o n k o l y t ó l ,  ki 
k e l l h a g y n i  a m i r o s s z  é s  ju s 
s o n  b e  az, a k i a r r a  é r d e m e s .

A  pécsi kereskedelm i és ip a rk a 
m arának  évi jelentéséből.

(Folyt. é» vége.)

Barauyantegyében, Pécs és vidékéu 
a szőlőtermés közepesnek volt mondható, 
azonban minőség tekintetében jóval alatta 
állott az előző évinek, a mely körülmény 
úgy Pécsett, mint vidékén részben jégve 
résnek, de nagyobbrészt a peronosporáuak 
tudható be. A  nyári forróság s a szüret 
idejében beállott esőzések is sokat ártot 
tak. Sontogymcgyében úgy mennyiség, mint 
minőség tekintetébeu nagyon középszerű 
voit a termés. Tolnamegyében minden 
tekintetben eléggé kielégítőnek mutatko
zott a szüret A  phylloxera pusztítása ez 
évbeu is rohamosan terjedt és a meunyi 
ségi fogyatkozás a termésben mar kezd 
érezhetővé válni.

ditványozott. Július közepe volt. A nap 
aranysárga sugara átszürödött a fák sűrű 
lombjain. A virágok illatával fűszerezett 
üde levegő kissé felviditá kedélyüket.

Lassan haladtak előre.
— Milyen boldogok leszünk, meglesz 

nemes szived miuden vágya 8 óbaja — 
szólt Dezső s szemében a boldogság tüze 
ragyogott.

Malviu felsőhujtott. Aztán szótlanul 
haladtak a hosszú, fákkal szegélyzett fa- 
sorou, Dezső gyengéden átölelve vezette 
Malvint. Nemsokára visszatérték a kastélyba.

Közeledett a lakodalom uapja.
Malvin szülei meg voltak győződve, 

bogy leányuk Dezső oldalán igazán bol
dog lesz. De Malvin komolysága, melyet 
rajta a jegyváltás óta tapasztaltak, aggo
dalmat keltett bennünk.

Mintba Malvin szivét valami titkos 
bánat gyötörte volna, kedvtelen és szót 
lan lett.

Koboz Pista az elöljáróságnál iruo- 
koskodott, mikor Malviut megismerte; 
azóta körülbelül öt év telt el s ezalatt 
szorgalma által fölvitte jegyzöségig. Mal
vint szerette s a leány sem idegenkedett 
tőle, 8 most mikor szülei máshoz akarták 
. dni, gyulladt lángra szivében a régen 
sziporkázó szerelem szikrája.

Malvin soká késett ezt szüleinek be
vallani, de most mikor szive kezdeti be
szélui, megnyíltak ajkai.

A jószivü mama végig hallgatta leánya 
bánatteljes szavait és még vigasztaló szót 
is faluit, csakhogy egyetlen gyermekének 
fájdalmait megenybitse, még ö lett köz
benjárója annak a Komoly és kényes ügy
nek, mely végeredményében a jegygyűrű 
visszaadásával és Pistával való házasság 
gal végződött.

Rózsahegyi I
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Szóval a viszonyok olyanok voltak, 
hogy kereskedőink, megfelelendő rendes 
fogyasztó piaczaink keresletének és igé
nyeinek, uj borokat messze vidékről, úgy 
Zala-, Fehér- de még B késmegyéből és 
Erdélyből, de sőt Szerbiából is kénytele- 
nittettek beszerezni, a mire eddigelé még 
alig volt példa; de mindennek daczára 
a kivitel ez évben a rendes átlagos kivi 
telnek csak alig '/»'** ,e,,e ^i. A külföld
nek sem az árak, sem a miuöség nem igeu 
conveniáltak.

Pécsett a must ára 1 0 -1 8  krig in
gadozott litereukiut, Barauyamegyében pe
dig 8— 12 krig. A  pécsi borkereskedők 
borkészlete ez év végén 140 -150000 bect.-re 
volt becsülhető.

Somogymegyében is emelkedett a bo
rok ára; közönséges uj bort is 12— 14 
frtra tartottak; a jobb borok pedig 16 —18 
frtért kelitek el.

Tolnamegyében, hol úgyszólván az 
egész országból versenyeztek egymással a 
vevők s különösen a közönségesebb siller 
bort keresték — élénk volt a forgalom. 
A közönséges sillert 10— 13 írttal, a kö
zönséges vörös bort 13— Ili írttal, a iiuom 
vörös bort (mind uj áru) 25 írttal fizették.

Amerikai szölövesszötelepek Barauya- 
és Tolnamegye, úgy Pécs szab. kir. város 
által elég nagy terjedelemben létesítettek 
és mintaszerűen kezeltetnek.

Egy két év óta a napszám, a muuka 
miuösége szerint, 60 kr. —  I írt között 
váltakozik. A torgatás szakuiányába uégy- 
szögölenkiut 8 krtől 30 krig, sőt erős, kö
ves helyen 45 kréit végeztetett. Pécs és 
vidéke a jövő 1890. évben nemcsak a 
pbvloxera pusztításait fogja erezni, hauem 
a még a termökepes szöllöterületeket a 
peronospora fogja töukre tenni , ha 
erélyeseu nem foguak hozza a védeke
zéshez, mely körülmény a nép bitet- 
lenésge tolytán alig remélhető, mind
azonáltal Pécsett több permetezőt toguak 
hozatni; csak az a kérdés, honnan lehet 
a czelnak legmegfelelöbet kapni. K i'au tos, 
hogy ue úgy legyünk vele, mint a „Hun
gária- saéngéuegfecskendővel, melyet ueui 
lehetett senkinek sem ajaulani nagy ára 
miatt.

Borkereskedelmünk a vasúti szállítást 
illetőleg ugyanazon súlyos viszonyokkal 
küzdött, mint a gabonakereskedelem. így 
pl. a külföldi vevőkkel lehehetetleu eui- 
tetni, hogy a szállítási költség Pécstől 
Barcsig annyi, rniud pl. Barcstól Gráczig. 
Az üres bordók szállítási dija Barcstó Pé
csig 35 kr., Grácztól Barcsig pedig (kö 
rülbelül 4-szer akkora út) csak 36 kr.

A  pécsi borkereskedelmi piacz len- 
tartasa érdekében borkereskedőink egye
lőre a következő intézkedések megtételét 
tartják legszükségesébbnek:

A totnamegyében levő összes vasúti 
állomasokró pecsre küldött borok szállí
tási dijtételeinek mérséklését. A Tirol és 
Scweitzba küldött borszállitmáuyok után 
engedélyezett kivételes díjszabásnak a 
budapest-pécsi vasút összes állomásaira 
leeudö kiterjesztését.

A belföldön megtöltés végett küldött 
üres hordók .szállítási dijuuak mérséklését 
a magyar allauivasutakou. Barcstól Kaui 
zsaig 1OO klg. üres hordó szanitasi dija 
10 kr.. Bouyhadtól Pécsig ellenben (mi 
csak 16 kliu-rel hosszabb út), körülbelül 
3 szór annyi vagyis 55.7 kr. Zákányon 
egy reexpeditioualis állomás létesítése. 
Olasz és swájczi mintára készítendő fatar- 
táuyu borszállitasi kocsik beszerzése. A 
magyar államvasutak díjtételeinek a duua- 
gözhajózási társaság díjtételeivel leeudö 
egyenlővé tételé'. (Hajón S/.egszárdtól 
Mohácsig és innen Pécsig 100 klg. szállí
tása körül, minden költségei beszámítva, 
összesen 52 ktba, vasúton azonban min- j 
deu mellékköltség nélkül 85 krba. Pécs- j 
röi Budapestre Mohácson at fizetünk 100 i 
klg. utáu, miuden költséget beértve 62 ■ 
ki t , vasúton pedig minden mellékköltség ! 
uélküi 88 krt.) j

GyUmölcskereskedésUuk a .ossz termés j
küvetkeztcbeu, a/, iuiicn szauib;
volt. Stájerországnak almában
zatalii oly nagy iné:rvü volt.
azelöitt. A  utaskor szépen j
pécsi szöllőkivitel — alkalmai

védelmező 
szolul hi

ányában — - egészen pangott A gyümülcs- 
fatenyésztés a phyloxeravész által sújtott 
vidékekeu a gazd. egyesületek és a gyű- 
mölcsészeti vándor tanítók buzdítása kö
vetkeztében immár örvendetes módon ka- 
roltatik fel. A pécsi kertészeti egylet, 
Novotarszky, Kött pécsi és Szilbán kapos
vári kertészek kiterjedt gyUinöicstatelepei 
évről évre nagyobbodó forgalmat mutat
nak fel. Pécsett a frauezia Itaraczkla oly 
mérvben lesz ültetve, s e gylimölcstaj itt 
annyira sikerül, hogy maholnap szöllögaz- 
dáink a baracz kiviteléből jelentékeny 
jövedelmi forrásra tehetnek szert. 

Á l l a t t e n y é s z t é s  é s  á l l a t k e 
r e s k e d é s .

Az állattenyésztés a legutóbbi évtized 
ben megindult haladásban örveudetes mó
don tartja magát, a mi nagyrészben a 
magas kormány érdemi.

A  kereskedés eléggé élénken alakult 
az elmúlt évben és az allatvásárok kie
légítő forgalmat mutattak. Az 1888-ban 
megszüntetett lókiviteli tilalomnak a rákö
vetkező év lókereskedelmére, lókivitelére 
nagyon jó  hatással volt s az árakat roha
mosan szöktette fel.

A serléskereskedés és hizlalás, ha nem 
is nagy károkkal, de számbavebetö ha
szonnal sem járt. Az ország több helyén 
constatált körömfájás következtében elren
delt kiviteli tilalmak a készletek felhalmo
zását s ez az árak hanyatlását idézte elő.

I A  pécsi és barcsi sertéshizlaldák ki
elégítő üzleti eredményeket értek el..

Az aj állategészségügyi tőrvény, bár 
I elismerjük, hogy kellőeu végrehajtva ál 

lattenyésztésttnket és állatkereskedeliuüu- 
ket sokbau fejleszeni fogja, mégis azon 
aggályunknak kell kifejezést adnunk, hogy 
auuak több Iván rendelkezése van, mely 
a tenyésző* ' es kereskedőket sok vexa- 
turának tes.i k - nekik felesleges költse 
geket okoz. E rendelkezések hatásának 
élénkebb nyilváuUlásakor, valószínűleg uiár 
a legközelebbi évi jelentésünkben, ez ügy
gyei tüzetesebben foglalkoznak.

A legközelebb. *tat ixl
felvétel alkalmával fele e kívánatos lenne 
az állatállomány felvétele is.

Halászatunk az elmúlt évben a hala 
szati törvény életbelépte tolytán sok za 
varnak volt kitéve. Ma már azonbau ba- 
lászaink és halkereskedőiuk kibékültek az 
nj helyzettel s így a törvényben rejlő in 
tentio: halászatunk fentartása és fejlesz
tése, bízvást várható.

A halárak az egész év folyamában 
rendesek voltak.

Szegzárdon tervbe vétetett egy nagy 
minta-halastó létesítése. Hermann Ottó or
szágos birü szaktekintélyünk c czélra a 
szegzárdi határbau levő Itse tavat sze
melte ki. Fejős Károly szegzárdi mérnök 
e tóról már készített is tervrajzot s azt 
elküdte Hermann Ottónak.

A selyemteuyésztésröl —  minthogy 
arról Bczerédj Pál miniszteri megbatalma 
zott ez év elején tüzetest terjesztett Nagy
méltóságod elé —  csak annyit jcgyzüuk 
fel, hogy az a ritka Ugybozgóságu és ki 
tűnő szakképzettségű miniszteri meghatal
mazott tevékenysége tolytán örvendetes 
módon halad és fejlődik. Beserédj úr buz- 
gólkodásáuak köszönhető, hogy kamarai 
kerületünkben, Hidján szőtt finom és ízlé
ses kiállítású selyemkeszkenyőket áruinak, 
melyeket a uép nagy előszeretettel vásárol.

Á l l a t i  és n ö v é u y i  te r m é n y e k .
A  disznózsír ara a megakadt sertés

kivitel következtében nagyon visszament. 
A Trieszbe, Fiaméba s az osztrák tarló- 
uányokba való zsir- és fUslöltbúskivitel a 
endes határok közt mozgott s érte elég 

jó  árakat fizettek a külföldi vevők.
Nyers bőrökben éléuk forgalom volt 

észlelhető. Az árak valamivel emelkedtek. 
Marbabörök 40—44 krig vétettek klg.-kéut, 
jubbörök 3 írttól 3 Irt 50 krig párouként. 
Szlavóniai és boszniai jubbörök bécsi má

iként 40 frtért keltek el. Báránybörök 
darabonként 40— 80 krig, a kecske- 

bőrökké klg. kéül 1 Irt 20— 1 frt 90 krig 
hullámzott. Gidahöröket nagy mennyiség
ben Hamerli pécsi keztyügyáros vásárolt 
70— 80 krért darabonként Boszniábau és 
Üaimácziában.

Feljegyzésre méltó, hogy ez évben 
írs bőröket az osztrák tartományokból 

és per Trieszt tengerentúli országokból is 
importáltunk.

A nyers bőrök s egyéb állati termé
nyek beszerzését nagyban hátráltatja az, 
hogy még a Dráván innen az ilyen szál 
litmányok miuden feltétel nélkül vétetnek 
át a vasutak által szállításra, addig azt 
Szlavóniában, kiilönöseu a barcs-pákráczi 
vonalon csak hatósági bizonyitváuy mellett 
teszik s az ilyen bizonyítvány kiállítása a 
községi elöljáróságoknál a bélyegen kívül 
1 írtba kerül. S ezen eljárás azon alap
szik, hogy az illető vasúti közegek meg 
máig sem szereztek tudomást azou minisz
teri rendeletről, mely a szóban levő szál
lítmányok felvételét vészmeutes időben nem 
köti a hatósági egészségi bizonyítványhoz.

A gyapjú árviszonyai auuak következ
tében, hogy a gyapjuarak Londonban eröseu 
emelkedtek s igy az idegen kereslet nagy 
része directe fordult hozzánk —  kedvezően 
alakultak. A tavaszi gyapjú bécsi mázsá
ját keressedöiuk a termelőktől 60 — 62 
Írtért, az őszit 50— 52 frtért vették.

A baranyai őszi gyapjú, mely neme
zek és flanelok készítésére nagyon kere
sett czikk, a budapesti piaczon 58 - 60 
Irton is eikelt. Előnye a baranyai gyup- 
juu.ik még az is, hogy a zsírban nyírott 
gyapjúnak 62— 65 százaléka tiszta gyapjú. 
A Iiuom tésiis posztó gyapjú (kiváló ter
melési vidéke Somogy) ara 80 -1 0 0  frt 
volt bécsi mázsánkéul. A baranyai és so
mogyinál gyöngébo minőségű gyapjúért 56 
irtot fizettek.

Jubteoyésztésüuk és gyapjuteruieié- 
8Üuk, a mióta a legelőfelosztás következ
tében a kisgazdák a czigaja- és raczkajtth 
tenyésztésével mindiukahh telhagynak s a 
juhtenyésztés jobbara csak nagyobb, tehe
tőst* birtokosok által Űzetik, ismét szép 
fejlődésnek indul küiüuöseu a gyapjú finom 
ságát illetőleg.

A  sajt- és vajtermelésröl nincs egyéb 
jelenteni valónk, minthogy a bellyei ura
dalom, Dőry Stefánia zombai és gró f Ap- 
pouyi S. leugyeli gazdaságában készített 
sajtok évről évre jobb minőségűek s igy 
az idegen versenynyel immár sikeresen 
küzdenek. Az imént említett sajtok a ka
marai kerületben igen kedveltek.

Méz. A mébteuyésztés a kamarai ke
rületekben csekély kivétellel még miudig 
a regi eljárás szeriut történik, a min azon 
bau a méhészeti vándortanitók működése 
remélhetőleg lassau lassan segíteni fog. A 
termelők azonban a miatt panaszkodnak, 
hogy készleteiken még potom árakon sem 
tudnak túladni, a mi az olcsó ezukorátak 
mellett s mikor mar a mézbábosok nagy 
része is kiválóan ezukrot és ezukorsurro- 
gatuuiokat hasznainak, nem is csoda. Né
mely méhészek megkísértették mézüket 
csinosau citikeiirozott üvegekbe öntve a 
fűszer.-ereskedésekben való árusítását.

Keuderbeu közepes mennyiségű, de
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jó minőségű termésünk volt. Kereskedőink | 
által mindössze 5— 600 mrnázsa vásárolta j 
tott össze.

A készletet köteleseink használlak lel. 
Kivitelünk —  bár kenderünk, kiváltképen 
a barauyai, elsőrendű minőségit, évröl-évre 
hanyatlik, mert a uép a kenderteruieiéssel 
csak úgy mellékesen toglalkozik, a piaczra 
hozni szokott s a házi czélokra igénybe 
nem vett csekély feleslegből nagyobb meny 
nyiségtt s kivitelre alkalmas, kiegyenlített 
partikát lehetelleu összeállítani.

A bellyei uradalomban fennállott ken- 
derkikészitö telepen is abbahagyták a 
munkát.

A  kender ára 28— 30 frt volt mm
A len uáiuuk sem piaczi, sem keres

kedelmi czikk.
E rd e i  te rm é n y e k ,  I a k e r esk  e d é s.

Olyan erdőállományok, melyekből ki
vitelre alkalmas mii és szerszámfa volua 
nyerhető, nagyon kevés vau uiár a kama
rai kerületben s ha rendes üzemterv sze
rint erdőbirtokosaink vágás ala kerülő er 
deiben ilyen fa, de meg a tűzifa is e l
adásra jut, a vidéki lakosságból elég vevő 
jelentkezik.

A fahiány a kamarai kerület több vi
dékén már élénken érezhető. íg y  a bala- 
fonparli községekben az ottani berkekben 
ázott, télig érett turlát is használnak már 
tüzelésre. Mindamellett a tüzelőin ára a 
fő fapiaczokon (Pécs, Barcs, Mohács) 3 
év alatt ölenként 2 írttal lejebb szállott. 
Ennek oka a Szlavóniában, fökép a harcs- 
pak áczi vasút mentén jelenleg tarolás 
alatt levő erdőségekből piaczra hozott nagy 
készletek.

I

ajak nem kele keztek s erdőink og_\ ás a
miatt nincs is kilalá ilyen uj tek-pek
felállítására. A barcsi elepi k Szia
beszerzett mii s/.ers/ám cs dm _ áfából
az elmúlt évbe 1 is jók< ■a mennyiseget ex-

A nagyobb bei veken levő régi nagy
fakereskedések a vii[léken keletkezelIt sok
apró fakereskedések következtében sokat
vesztettek régi torgal inukból Ma már miu-
deli jér n*bau vau 2 — 3 fakereskedés, rnely-
ben kisicbb-nagyobb választékban mi uden
féle bt'ISZOII , IUÜ-, szers/ám és épületfa
kapbati

A puhafaféléket a déli vasul olcsó.
tarifája lolytáu kérUletlliikbeli taker eske-
döink íilaierországbó 1 szerzik be ; csak a
Duna 11nénién s e-y eblltt nagyon 81tórvá-
nyosan s csak külön1 megrendelésre kap-

más, fényesebb irányt je löl ki számara a 
tettek mezején. Neki a közjóban kell fá
radoznia: védeni rablógyilkost, oktatni a 
tudatlant, gyógyítani a szenvedő beteget, 
kik csaladján kívül állanak, — mig a 
szivéhez közelebb álló apró gyermekek 
legtöbb esetben imádkozás és meleg anyai 
szeretet nélkül uönek lel, vagy balnak el 
a dadák és szobalányok gondatlan Apó 
iasa miatt.

A  czivilizáczió fogalma szerint untig 
elég, ha a „képesített' úrnő szakszerű n 
végzi tudományos me-lerségét, a „képe
sítetlen" pedig rontiuirt elegaucziával ké
pes elfogadni vendégeit és udvarlóit a 
téuyes szalonban ; a nagyságos kisasszony 
meg művészileg ért az öltözködéshez, bó
dításhoz, zongorázáshoz, tauczolásboz, —  
a többi aprólékos a „ranguélküliek" dolga.

Egyet azonbau kifeledtek a nagy 
reformátorok »  bölcs emauezipalók a szá
mításukból : a boldog családi életet, mely
nek alapja nem a nő diplomája s rouli 
nirt szalouképessége, baueui báziiiüi szak* 
avatoltsága s édes anyai hivatásának 
lelkiismeretes betöltése !

Ne legyen a nő egyebe a háznak, 
őrangyala; gyermekeinek szerető édes 
au y ja ; leijének legöszintébb, legigazabb, 
legszeivtöbb barátja, lelkének sziveink 
tele, ki lesimitja a borút homlokáról; biz
tató szavával, szolid ölelésével (iirbelövé
teszi a terhet s szeplőtlen csókjával meg
pecs eteli az oltár, sküvel kötött szeui

» 'g> c t !
Egyedül ez a nő valódi hivatasa,

nem pedig a férfiak ügykörébe vágó teen
.lök végzése. Mert a mi egy férfiuuak
meg dja a valódi férfiasság jellegét, az

löt künnyen kirívóvá tehet.
De ba n ár a társadalom humánusán

gont •Ikodó agjai min.len áron föladatul
• ‘ízt é ki a n ik jogkörének ily téves nui-
dón való kis/élesbitését, nem lett volua-e
czélazerübb 1gyauakkor oly intézkedése-
ket s életbe léptetni, melyek egyúttal a
szeg nyebb keresetnélküli nők javát,
bőid tgnlásat nozditanák elő?

ható felsőmagyarországi fa.
A fa értékesítésére uiég a jobb idökbci 

Barcson létesült faipari telepeken kivit

Tudjuk, hogy mily nehéz manapság 
a megélhetés még az oly családoknak is, 
kiknek leje bizonyos mennyiségű jüvedel 
inét biztosit becsületes munkája által, 
hat az árvák és özvegyek, kik támasz, 
segély és vagyon nélkül vergődnek a nagy 
világban, hogy élhessenek meg ily nyo
masztó viszonyok között becsülettel?

A statisztikai megdöutbetleu adatok
kal bizonyítja, hogy az erkölcsileg dülyedt 
nők leguag;

portáltak Trieszten és Fiúmén át Olaszor
szág Francziaország és Belgiumba.

A  tölgyfakéregnek cserzés czéljáből 
való feldolgozására Barcson keletkezett 
vállalat még miudig küzd a kezdet nehéz
ségeivel. Különös akadályt kepe/, az ipar 
meghonosítása ellen az i"döbirtokosok ha 
bozasa, kik ezen erdőgazdasági ág hasz
nálatával még nem igen ismerkedtek meg, 
továbbá nem csekély uehézséget okoz a 
kellően begyakorolt munkáskéz hiánya, 
végre nehéz az előállított árura hazai vagy 
külföldi iparosoknál piaczot találni. Mind
ennek daczára az említett vallalat Szlavo- I 
uiából beszerzett tetemes mennyiségű anya
got dolgozott fel tavaly s évi számláját j 
nem zarta le veszteséggel.

Gubacs az elmúlt évbeu kevés tér j 
mett; az arak magasak voltak (14— 20 fr t )  1 
Tímáraink és bőrgyáraink nagy uieiiuyi | 
uyiségben importálják a smyrnai, cortni 
vaioneát és egyptoiui uiirabellát, mely tér- l 
métiyek igen gazdag csersavtarlalmuak. j

A  nőkről.
Nagy hullámokat vert évtized előtt egy 

bumauits eszme megtestesítése: a nők 
emanczipalása.

Kiemelni a női uemeí régi, egy
hangú helyzetéből; egyenjoguvá 'enni a 
szerep.-* színterén a férfiakkal ; t .egnyitni 
előtt.- u.louiáuy csarnokának a jta it: 
két»eg i.iii szép, magasztos gondolat, mely 
nicituii beillik a mai „modern" kor fényes 
keretebe.

A nő ép oly teremtménye az Istennek, 
mint a férfi; van uemesen érző szív, leu- 
kiilt lelke, helyesen Ítélni tudó képessége, 
van minden, ami inegkivántalik, arra, hogy 
a társadalomban e foglalja azt a helyet, 
melyet az „önző férfiak" magukénak sze
retnek tulajdonítani.

Belátták ezt „humánusán" gondolkodó 
emberek, sietlek is segíteni a hajon ; ösz- 
szevetett vállal, egyező akarattal fogtak a 
téuyes diadallal kecsegtető nagy muuká- 
hoz, hogy mielőbb lerakhassák a szépítem 
lábai elé a drága mirhákat és tömjéneket 
az elismerés, tisztelet és hódolat képében.

Az ige testté vált; a tudomány csar 
uokai országszerte megnyitották ajtajukat 
a protegáltak e lőtt; ügyvédi, orvosi, tanári 
oklevelek adattak kezekbe, mintegy diadal 
jeléül a X lX -ik  század egyik leglünscge- 
sebb vívmányának!

És lettek belőlük a különböző kon- 
tiueusekeu ügyvédnők, osvosnők, tanárnők, 
iró- és köitönök —  —  csak egy nem lett 
belőlük, aminek pedig természet szerint 
lenniük kclleue: avatott háziasszonyok, 
gondos édes anyák

De a czivilizált kor „modern" felfo
gása tisztázta az eszméket; az uj világ- 
uézlet kimentette őket a puritán gondol 
kozásu jámbor emberek „barbár" elítélése 
a ló l; megadta nekik a mentséget a/, uj 
arauy bullában, uieiysze.int a gazdasszonyi 
teendők elvégzése s a gyermekek neve
lése és ápolása nem az úrnőt, hanem a 

j fizetett szolgaszemélyzetet terhelheti.
. A nöuek ép oly joga lehet a házon 
I kívül érvényesíteni istenadta tehetségét,
| mint a férfinak, ha m o d e rn  h i v a t á s a

iáim leltó
neg.-t epeu
lyok zápor leg

inkább. Mert senki sincs annyira kitév 
csábítás veszélyének, mint azok a nők, 
kikuek existencziája nem nyer tisztességes 
biztosítást.

A társadalom tehát egyoldalulag in
tézkedett, mikor az euianczipáczió elvénél 
fogva csakis azoknak a nagyravágyó tu- 
dományszomjas nőknek adta meg a ked 
vezményezést, kiknek a vagyouosság a 
nélkül is Kellő biztosítékot uyujt a gond 
tálán megélhetésre. —  Az oklevelek meg
szerzése költségbe kerül, melyet a szegény 
árvák és özvegyek nem képesek minden
kor elütéreuiteiii s igy az emauczipáczió 
r.ájok semmiféle jótéteményt ueiii áraszt.

Mi volna itt a tenni való?
A Iraucziák reg megfeleltek e nagy 

horderejű kérdésre, sőt foganatosították 
is azt oly képen, hogy az allami egyed- 
uiuságok üzleteit kizárólag csakis oly 
tisztesség.-* magaviseletü özvegyeknek és 
árvakuak adomauyozzák, kikuek, térjeik 
illetve apjuk érdemeket szerzettek a köz
ügy teréu való becsületes szolgálatuk altul.

Hat nálunk más viszonyok állanának 
feu? Mi uein tehetnénk hasonló intézke
déseket ? Nem köuuyitheuénk a nyomoron? 
Nem lüiülhetuéuk le sok fajú könnyet az 
özvegyek és árvak szemeiről ? ! . . .

Á  trafik, lottó, zálogközvetitö, bé
lyeg és só elárusító üzletek többnyire kú
tár szellemit emberek kezeibe vannak le 
téve hazánkban, kik csak az anyagi haszon 
uövelését tartják szem előtt, miért ne 
leb.-tuc hazánkban ezen jövedelmező forrást 
a lelkészek, tanítók, katonák, és más az 
allami szolgálatban érd -meket szerzett e l
hunyt családapák özvegyeinek s árva leá
nyainak átengedni ? !

Bi/ouy siváuatosabb volna ez nz ügy
védi, tanári és még az Isim  tudja uiilele 
oklevelek kiadásúnál, mert sok nyomornak, 
sok keserűségnek, nié glöbb erkölcsi sülye- 
désuek veunők elejéi ezáltal, s az eman- 
czipáczió manapság még téves és uagyzolt 
eszméje, még áldásos eszmévé vágnék, 
mely a-z édes gyüuiölcsöt nem a bűn
nek, hauem a becsületes tásadalomuak 
teremné uieg.

Neui ártana, ba megyénk fontolóra 
venné az elmondottakat s felterjesztést 
intézne a törvényhozó testülethez az egyed- 
árusági üzletek ily módon való bérbeadása 
tárgyában.

A magas kormány úgyis a uionopó- 
lizálás mániájábau szenved!

P aal Gyula.

Különfélék.
— A  korm ány-válság;. Tisza 

Kálmán lemondása elfogadtatott. Tisza azt 
muudja, hogy a  honossági törvényre vo
natkozólag telt ígéretét nein válthatván be, 
e tény következmcuyét levonta és le
mondott. Tisza ezzel megszűnt miniszter- 
elnök lenui, bár a hivatalos lap királyi 
kézirata úgy öt, mint a többi minisztert, 
akik alkotmányos szokás szerint a minisz- 
elniikkel együtt szintén lemondanak, az 
ügy vitelével „további intézkedésig" meg
bízza. Ez a „további intézkedés" azojiban 
puszta formaság, mert az uj minisztérium

ma mar teljesen meg van alakítva, még
pedig következőképen: minisztereluök és
belügyminiszter Szapáry Gyula. Igazság- 
Ugyminiszter Szilágyi Dezső. Péuzügy- 
miniszter Wekcrle Sándor. Kereskedelmi 
miniszter Baross Gábor. Főlduiivelési mi
niszter gr. Bethlen András. Vallás és köz
oktatásügyi miniszter gró f Csáky Albin. 
Honvédelmi m ii szter báró Fejérvary Géza 
ó  felsége sz ... iye körüli o imszi.-i báró 
Orczy Béla Horvát miniszter Josipovic* 
Imre. Eszerint a régi miuiszt-riuiubol 
Tiszával együtt csak Teleky gr. bukik 
ki, akivel együtt kiválik a kormányból 
T ibád Antal államtitkár is. Ennek a be 
lyére a „gárda" Tisza Pislát szeretné be- 
szoritaui, amiből azonban, tudva azt, hogy 
Szilágyi Tiszáeknak nem hajlandó eugedui 
egy talpalatnyi tért sem, amelyen megvet
hessék a lábukat, aligha lesz valami. En
nek az államtitkársaguak a betöltése kit 
löubeii m isodrendü kérdés, mely uj ese
mények folyását setnmikép sem fogja fel
tartóztatni. Az uj minisztérium kinevezését 
a hivatalos lap vasárnapi száma lógja kö 
zölui, mig az uj miniszterek ma, szombaton 
teszik le az esküt a király kezeibe s bét 
főn mutatják be magukat a képviselőház- 
ban, ahol Szapáry hosszabb beszédbeu 
fogja kifejtein a kormány programmját, 
amelyben hangm yozva lesz az eddig kö
vetett szabadéivüségbez való ragaszkodás. 
Most már tehát a kibonyolódás lel,esen 
ismeretes s lefolyása is gyorsabb folyama 
tót vesz, semhogy türelmetlenek lehetnénk 
miatta

A z  u j a l is p á n .  Nem hiába elő. 
tegeztünk bizalmat Szily László uli*pansaga. 
hoz ; az uj alispán, a mint eddigi föllépéséből 
s ténykedéséből következtethető, megfelel 
a várakozásunk s a belé helyezett remény
nek, bizalomuak. Szily László naponként 
bejár a megye székbázára s már reggei 
8 órakor olt iil hivatalos helyiségében az 
Íróasztal előtt. A  beérkező Ugydarabokát 
áttekinti sorra s nem ir alá egy aktát, 
uielyuck a tartalmát át nem olvassa, át 
nem érti. Innét vau aztán az az alapos

egyes tárgyakat, mielőtt a bizottsági tagok 
IGlötte vitára kelnének, rövid, de világos 
előadásban tárja a megve közönsége elé. 
Ez által elejét veszi a félreértéseken, té
vedéseken s a tárgy lölüietes ismeretén ala 
puló fölszólalasoknak Följegyzésre méltó 
kürülméuv,bogy az uj alispán drákói szigor; al 
ügyel föl a megyei közigazgatásra. N.m 
varja be a panaszt, hauem maga keresi, 
kutatja a hibákat s a Imi ilyeneket laki, 
a le. nagyobb erélylyel és szigorral lép 
föl. Baratiyavarmcgye uicgszüut a falusi 
jegyzők eldorádója lenni; purgátórium m>. 
Ha u megszabott ha'uridörc nem tesz je 
lentcst valamely ügyben az illető körjegyző, 
azonnal fölszólítják s kap m ig egy 8 vagy 
15 uapos batáridőt és ha erre sem érkez
nék be a jelentés, másuap már fegyelmi 
vizsgálatot rendel el ellene az alispán. 
Legujabbau a barauyavári körjegyző, 
J á u o 8 i ellen rendeltetett el fegyelmi 
vizsgálat s a nevezett körjegyző egyúttal 
töl is függesztetek állásától. Jánosi bibásau 
vetette ki az adókat s uaidöu ennek nyit
jára jöttek, uj kivetést készített s a dil- 
fereueziákat leíratni kérte. A  leírást azzal 
indokolta, hogy az illetők elköltöztek, tar
tózkodási helyük ismeretlen, holott Kisült, 
hogy az illetők helybeli vannak, ismeretes 
a tartózkodási helyük. A mint értesültünk, 
közel 400 anólétolt akart ieiratui. Ez sem 
mindenuapi eset. De aligha foguak az 
eft'elo esetek jövöbeu ismétlődni. A régi 
jó időkben miuden lehetett; ma már ba
josan megy a csalás, mert a megye elén 
álló férfiak nagyon a körmükre uézuek a 
közigazgatasi közegeknek. Hisszük, hogy 
vármegyénk, ez a régi bütifészek, rövid 
idő alatt úgy megtisztul, hogy az ország 
minta-vármegyéjévé válik. Adja Isten!

— A  p é c s i  ü g y é d i  k a m a r a  v é 
l e m é n y e .  A z igazsagiigymiuiszter által 
a péc-i ügyvédi kamarának leirattal véle 
menyezés végett megküldött javaslata : 
„A  fclcbbvitelröl a sommás eljárásban" 
négy czirnre s a czimek keretében ismét 
lejezetekre osztott, összesen 159 §  au az 
eddigi perjogot több igen loutos tekintetben 
gyökert-seu átalakítani czélozza. Miniszteri 
megbízásból kozitette  Plósz Sándor buda
pesti egyeli ui a 1 s mi il a pi - ügy
védi kamarához íme/.-ti minis/.i.11 kísérő 
leirat inoudja, a polgári perrendtartásnak 
ezeu javaslat által megvalósítani ezélzott 
reformja, a miniszter által tervezett reform 
alkotások sorozatában az első kelyre ik
tattatok, — „hogy a sommás szóbeli pe
rekben a szóbeliség és közvetlenség miha
marabb teljesen életbe lépjen, a teljes 
szóbeli polgári eljárás megalkotásaink 
minden elodázása nélkül." A miniszter tö
rekvése a szóbeliség és közvetlenség be
hozatalára közvetlenül teljes elismerést 
érdemel. Mennyiben feL i meg azonban a 
törvényhozás és az ország jogászi közvéle 
menye által többször kifejezett óhajtások
nak, az csak úgy derül ki, ha elsőben a 
javaslat által kifejezésre jutó törvéuyalko- 
tási irány s vele együtt a tervezett reform 
módja tétetik biralat tárgyává Dr D a c  m p f  
Sándor ügyvéd, a pécsi kamara ügyésze, 
a kamara megbízásából behatóan tanul
mányozta a javaslatot s mégis tette reá 
nézve megjegyzéseit. Dr. Daempf véle
ményét röviden akként lejezhetjük ki, 
hogy a javaslat gyükerc-en átdolgozandó, 
mielőtt csak szó is lehetne arról, hogy 
belőle törvény váljék. A pécsi ügyvédi 
kamara nevében tett vélemény nyomtatás- 

| bán is megjcleut s a kamarai tagok közt 
I kiosztatott. Ha lapunk tere engedi, az 

általános részt, jövő számunkban hozzuk. 
I —  A  k irá ly i tá b la  m egosztá- 
) s á ra  \ outakozó törvényjavaslatot az igaz-
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'ágUgym'niiMtor tuvalevőleg közvetlenül a 
költségvetési törvény szentesítése ntáu a 
képviselőiül asztalára) készíti Icteui azon 
kéréssel, hogy iniuél előbb alkotmányos 
targyalsá alá vétessék. A kormányválság 
(„Ivtán azouban jelentékeny késedelmet 
t >g szenvedni a javaslat beterjesztése és 
seuii kilátás sincs immár arra, hogy a 
javaslat, mint eleinte remélhető volt, még 
a hazuak busveti szünideje előtt letárgyal- 
lasack. A törrényjavaalal egyébiránt, mint 
illetékes turrá-ból a nF. H.“  értesíti, meg 
a minisztertanácsban sem képezte a tanács
kozás tárgyát, merőben alap nélkttl valók 
lebat azok a birek, melyek szerint a kor
mány eredeti tervezetétől eltérőleg meg- 
szaporitani szaudékozuek a fclállitaudó ki- 
talyi tálnak s/ámát. - -  A kir. Ítélőtáblák 
és I ügyészségek szervezése tárgyában 
egybehívott szaktauácskozmány az igazság- 
ügyminiszter elnöklete alatt tartott bárom 
Ülésében különben már befejezte tanács 
kozásait. Az euquete nagy többsége he
lyeselte is az igazságügymiuisztciiámban 
kidolgozott tervezet érdemleges rendelke- 
/őseit és igy, ha az uj kabinet a székbe-

ségebez és azután a törvényhozás elé tér-

A  . .P é c s i  ip a r t e s tü le t - -  évi

ieg a rta .i. me-yre a testület t. tag- 
■ ■■■,, h , ;q>szabalyok 12. §-unak 

ik, ;»-ik , ti ik és 7-ik bekezdéseire 
velmeztetés mellet; falragaszok ut 
_i itatlak A közgyűlés napirendje: 
je elites. 2. A zarszamadas elötcr- 
s a .számvevőknek arn  vonatkozó 

íví köitségclőirany-Az
. 4 Kló islat

i muukaközvetitő iute-

A  jo  s ik ló s ia k  é s  a  s z ín h á z i  
t i t k á r .  ll«>gj t g\ neuieiy baruiadraugu

l.egnjab 

gar Kai

eget, ez nem 
> közönsége 

zintarsulati
■ sztuigazg; 
raudumi s 

lldüttc L e

Belát. És a magyar 
ponti végrehajtó bízott- 
.jaingatja a belilgymi- 
ikra-lőre az éllé le trup-

>>i kebelzetebe a Lom-

U jo n c z o z á s  a  p é c s i  j á r á s

7 11. 'inban a b»uvcd»eguez ősz-

1 tartásával meg 165 Boroztatott 
; -;••.» évi póttartaiékba veze- 
k-.-cIcs.-k közül rlövezettetett 105, 
'tiak tai.ótati'ti 24. ktK részint a 
la.isercgbez, részint a bouvédség 
:i>c oszlattak. A  sorozás végeztével

a; tuí t,. vizsgálat alatt nieglekin-

melyeket a törvény áltál előirt

T o l v a j l á s  a  p o s tá n .  Mer. 
n\ i ..... tói telit, a liravaszeutiiiáiloui 

siklósi lakos, karácsonyi ujau- 
a siklósi postán feladott

•/lí't ■Nzközökkei
.etekkel,

Makóra meny eliez c/.imezve. A csomag 
Makóra érkezett ti evókaual híjával. Kire 
n.egiuduít a sürgöny vállas, de eredményre 
nem v--/eteti, miért is Goltner János az 
esetet vizsgálat meginditasa végett lelje- 

nteite a minisztériumnál és a pécsi pós- 
taigazgatóságnál, inig fia Lajos, makói 
tanár a uagyvaradi péistaigazgatóságnál. 
A minisztérium a legszigorúbb vizsgalatot 
reudelte, el, mely eredményre is vezetett, 
sőt a vizsgalatot vezető póstaigazgatósági 
titkár erélyes és dicséretre méltó eljárása 
aitul több tolvajlásra is bukkant. Siklós és 
Makó közti postaforgalmou teljesittctett 
a vizsgálat éa a bűnösre, a tolvajra Vil
lanyban tálaltak ra, ezt megelőzőleg a 
makói póstáu egy ártatlan szolgát állásá
ról elbocsátottak és hűvösre tettek auuak 
idején néhány napra, most derült ki, hogy 
a rendszeres postacsomag-fosztogató a 
villányi postán alkalmazott 17 eves posta- 
kocsis a tolvaj, ki ebbeli tizeiméit régibb 
idő óta folytatja, s több eféle eltolvajlott 
tárgy at találtak lakásán f. hó 4 én. A  tol 
vajlásra alkalmat adott neki az az idő 
mig a postáról a vasútra vitte, melyeket 
előbb lakásáu ügyeseit kifosztott. Hely helyi 
kereskedőink is már több Ízben panaszt 
emeltek a póstáu, mig végre addig járt a 
korsó a kntra, mig el nem törött és a 
tolvaj rajta vesztett. Végül megjegyezzük, 
hogy a kérdéses ezüst evőeszközöket a 
fiatal tolvaj előadta.

A  sorozás a  megyében. A pé
csi járásou kívül, a hol a sorozás mar meg
történt, a megye többi járásában az ujonczo 
zás a következő rendben történik. S ik ló -  
sou a siklósi jurasra nézve márczius 13-tól 
lH-éig bezárólag —  kivéve a közbeeső 
ünnepnapokat. Polgári eluök ; Országb La
jos, polgári orvos Troli Józset dr. járás- 
orvos. Elövezetendök száma 774. D á r d á n  
a barauyavuri járásban 21-töl 29-éig be
zárólag. Polgári eluök Kisstaludy Pál, polg. 
orvos Jelasicb Károly dr. járási orvos. Elő 
vezetendök szama 10i>4. M o h á c s o n  a 
mohácsi járásra nézve mar zius 31-től áp
rilis bő 5 éig bezárólag. Polg. elnök Né
meth Lipót, polg. orvos Serly Sándor dr. 
jarásorvos. Elövezcieudök szama 906. Szt.- 
L ö r in e z e u  a szt.-lörinczi jarasra uézve 
április 8-tól 12-ig bezárólag. Polg. elnök 
Nadossy Kálmán, polg. orvos Kumesbofier 
Sándor dr. j. orvos E-óvezeteudök szama 
8;>9. S á s d o u  a hegyháti járásbau ápr. 
lé  től 21-ig bezárólag. Polg. eluök Szily 
János, polg. orvos Stein Ferencz 'dr. j.- 
orvos. Elövezetendök száma 1200. P é c s -  
v á r a d o 11, a pécsváradi járásra uézve 
ápr. -3-tól 29-éig bezárólag. Polg. eluök 
Driesz Lajos, polg. orvos Scblesiuger Da 
vid dr. j. orvos. Elövezetendök száma 1005. 
A z utönliitusok május 5-én és 20-án tog 
nak Pécsett a cs. és kir. 52. sz. badkiegé- 
szi parancsnokság helyiségében incgiar-

Id. Schultz Im re  emléke.
Siiitt egymásutánban koudnitak meg e bó 
2 an a templom harangjai Német-Marok 
kis községben, hirdetvén a híveknek egy 
lőldi vándor eseudes kimúltál — másnap, 
márc. 3-án, egy a plébániaiakból a temetőbe 
vonuló gyászmenetet láttunk, a bánkódó 
öt gyermek és számos rokon s résztvevő 
által kisért koporsón e feliratot olvastuk: 
Sshultz Imre. —  Ki volt ez a Schultz 
Imre? Nem volt ö sem világra szóló hó- 
díjasoknak sem a föld ut-lségeit (elkutaló 
cs az ég titkát elénk allittő tudomátiyok- 
uagy mestere — egy nagyon szerény 
munkakör jutott neki osztályrészül e föl
d-in, mint közember a ncpuevelés rögös 
pályáján futotta be életének java részét 
szorgalmasan kamatoztatva a rábízott 
girákut és áldásosán működvén az emberi 
társadalom javara. Bölcsőjét Somberekén 
ringattak, hol 1811 aug. 27-éu született; 
atyja ott jómódú es Köztiszteletben álló 
uradalmi gazdasági lelügyelö volt. Mar 
gyermekkorában kiváló hajlamot mutatott 
a zene iránt, uielyet aztán egész életében 
nem mindennapi ügyességgel ápolt, kezelt. 
Atyja tanítót óhajtván belőle képeztetni, 
a liut Seblosser Márton néhai sombereki 
tanítóra bízta, ki a tiu lelkében szuuya 
dozó tehetségeket ügyesen feltudta kelteni 
cs tovább fejleszteni, úgy, hogy az akkori 
szokás szerint a lalusi iskolából 1834 ben 
egyenesen a pécsi tanító képezdébe ment 
s az akkori időben öt hónapból álló tau- 
tolvauiot jó sikerrel elvégezvén, előbb Piis- 
pök-Bogádon, aztáu Szt-Királyon altauitós- 
kodott, a honnan 1837 ben Vörösmartra 
távozott Hanuák Alajos bellyei urad. töer- 
dömester három gyermeke mellé nevelő
nek. Innen került aztán 1838. julius 1-én 
Föherczeg Lakra urad. tanítónak, hol cse 
kély fizetéséi; 18ti7. vegéig működött, a 
mikor is nyugdíjba lépvén, Mohácsra tette 
át lakását, innen pedig az időközben plé 

I bauosuak kinevezett legidösb fiához Ka 
| rolyhoz költözött Német-Marokra. Itt ke

reste tel öt hosszabb szenvedés után a 
I halál anyala e bó 2-áu éjjeli egy órakor, 

kioltvuu becses 78'/a évig világitó táklyá- 
| jat. — A boldogult fáradbatlau szorgalma, 
i szilárd jellem és ritka becsületessége által 

tűn; ki. Tisztelték, szerettek is mindazok, 
! kikkel életében érintkezésbe jött; tisztel 
I ték. szerették különösen kartársai, kik öt 

a kitűnő tanítót és népnevelőt —  uiesz- 
sze vidékekről mind felkeresték. Iskola- 
társait jó barátjait majdnem mind túlélte; 
csak egy régi jóbarátja és kartása, később 

I násztársa él még: Blaudl Péter. — Miül 
I tanító hivatalában poutos, szorgalmas, ér- 
j felmos volt. Még Ilire som volt az uj 

iskolaórának és ö uiar az :>U-es években 
j tauitoita a magyar nyelvet és a reáliákat 

a laki iskolában, mely a vidékeu ismert 
legjobb iskolák egyike vala. Tauitváuyai 
közül netu egy került ki, ki a társadalmi 
életben kiváló helyet töltött be —  igy 
néhai Skalnitzky Antal bires építész, a 
Zimcrmauu, Siokolv, Majer családon sar
jai stk. Kiváló gondol fordított saját gyer- 

I inekei kiképeztetésere s e törekvésében 
az Isten áldása kísérte fáradtságát, mert 
két figyérméké —  Károly, német-núroki 

| plébáuos a lelkészkedés, az egyházi és 
I társadalmi -rodalom teréu, Imre, a pécsi 

tauitóképezde tanára pedig a tanügy és 
pedagógiai irodalom terén tekintélyes hír
névre tettek szert. Szóval, példányképe 
volt a népnevelőknek és atyáknak. Miért 
is : „Áldás kisérje em lékét!"

Néplap* legolcsóbb újság a magyar nép Máméra,
félé. I frt.

=  Brody Sándor, Faust orvos. At |
Egyetemes Regőnytár legújabb kötete Brédy Sán
dor annak idején oly nagy feltűnést keltett regé
nyét hozza mint a közkedvsltségü vállalat V. év
folyamának 10-ik, az egész gyűjteménynek pedig 
82-ik kötetét.

Brédy Sándor, ki mint reálista regényiré 
egyedül áll irodalmunkban, a művével nemcsak a 
sajtéban keltett feltűnést, de a nagy közönség is 
s legnagyobb érdeklődéssel fogadta azt. Ennek 
bizonyságára szolgál az, hogy a Singer éa Wolf 
ner ezég most már a második kiadásban bocsátja 
ki a Faust orvost és csak előnyére leaz a regény 
elterjedésének, hogy az Egyetemes Regéuylár csi
nos egész piros vászonkötésú 50 kros köteteiben 
jelenik meg. — Az Egyetemes Regéuytár követ
kező 2 kötelében ismét eredeti regéuyt hoz, még 
pedig a pályázaton első sorban dicsérettel kitün
teteti regényt.

Árverési hirdetmény.
Alolirt kiküldött végrehajtó az 1881. 

évi LX. t. ez. 102. §-a értelmében ezen
nel közhírré teszi, hogy a pécsi kir járás
bíróság 1183/890 száma végzése által Hat- 
kovits Ferenc/, végrehajtató javára Drotter 
Boldizsár pécsi lakós 2956 frt 871/, kr. 
töke, ennek 1890. év január hó 15 nap
jától számítandó 6 százalék kamatai és 
eddig összesen 54 Irt 50 kr. perköltség 
követelés erejéig elrendelt kielégítési vég
rehajtás alkalmával biróilag lefoglalt és 
344 frt 80 krra becsült bátorok, hentes mű
hely és mészárszék berendezési tárgyak 
és künnálló követelésekből álló ingóságok 
nyilvános árverésen eladatnak.

Mely árverésnek 1383. sz. kiküldést 
| rendelő végzés folytán a helyszínén, vagyis 
[ Pécsett Orsola üteza 21 szám leendő esz- 
! közlésére 1890-ik é v  m árrzius hó 20 ik  

napjának dé le lő tt 9 órá ja  határidőü l 
kitü/.etik és ahhoz a venni szándékozók 
ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg. 
hogy az érintett ingóságok ezen árverésen 
az 1881. évi LX . t. ez. 107. §-a értelmé
ben a legtöbbet igéröuek becsárou a ni is 
eladatni fognak.

Á z  elárverezendő ingóságok vételára 
az 1881. évi LX . t. ez. 108. §  aban meg
állapított feltételek szerint lesz kifizetendő.

Kelt Pécsett, 1890 ik évi márczius bó 
7-ik napján.

Vitályos Imre,
kir. bírósági végrehajtó.

Irodalom .
=  A  „Vasárnapi Újság”  márczius hó 

9-iki száma a következő tartalommal jelent meg: 
Komi* Károly. Magyar emigráns Brazíliában. (A rc
képpel) Komin Elemértől. — Jáhel. Elbeszélés 
Baksay Sándortól. — Sodrony hegyi vaspálya a 
Juugfrau csúcsára (3 képpel.) — Tél és tavasz. 
Költemény Kudnyánszky Gyulától. (Képpel.) — 
Világfelfordulás. Verne Gyula regénye. (2 képpel.) 
_ Egyveleg. — A magyar szent korona hazaho
zatala. Váczy Jánostól. -- (Képpel, egykorú met
szet után.) — Az arab a Szaharában. Alvinczy 
Sándortól. (3 képpel ) -- A Korth hi.l felavatása 
márcz. 4-ikén. (Képpel ) -  Irodalom és művészet. 
— Egyletek és közintezetek. Mi újság ? — 
Halálozások Szerkesztői mondanivaló. — Kép- 
talány. — Sakkjáték Hetinaptár. A „Vasáuapi 
Újság" előfizetés- ára negyedévre 2 frt, a „Politi- 
ikai Újdonságok* kai egylltt 3 frt. — Ugyancsak 
la Franklin-Társulat kiadóhivatalában (Budapest, 
egyetem-utcza 4. sa.) megrendelhető a „Képes

Budapesti Hírlap.
Szerkesztők és laptulajdonosok; Cenkáeei József

és Rákosi Jenái.

A „Budapesti Hírlap' ujóvvel pályafutása 
tizedik évébe lépett. Az elmúlt évek óriási korsza
kát alkotják a magyar zsurnalisztika történetében 
és a „Budapesti Hirlnp" talán elfogultság nélkül 
mondhatja magáról, hogy övé az elsőség e kor
szak megindításában, mely a magyar sajtót a lég- 
modernebb és legkitűnőbb európai sajtó magasla- ] 
tára emelte. A „Budapesti Hírlap -ot elibeli tő- I 
rek vésőben hétről hétre, hónapról hónapra, évről 
évre, szakadatlanul nagy arányokban növekedve. , 
támogatta Magyarország iutelligeneziája : a világ 
legfogékonyabb, legméltányoeabb és ragaszkodás
ban leghűbb közönsége. A deczenninm küszöbén 
elmondhatjuk, hogy a „Budapesti Hírlap* a mű
velt magyar újságolvasó közönség mandatar.tua.
E megbízatás óriási erkölcsi súlyával veszünk részt 
a vélemények harczában és a közdolgok intézésé
ben. Hogy milyen sikerrel, arról az elmúlt és a 
jelen viszonyok legékesebben tanúskodhatnak A 
védelmi vita alatt, az alkotmány- és nemzetellenes 
kísérletekkel vívott elszánt küzdelmükben, vala
mint a ferde pártviszonyokból ered: fonák helyze
tek kritikájában, melyek okai és forrása a jelen
legi válság, a „Budapesti Hírlap* mindéi, egyes 
száma a nemzeti jogok és aspirácziók diadalmas 
hőseként szállolt síkra A közönség érezte, hogy 
lapunkban a legőszintébben, legbátrabban és lég- 
elszántabbau nyilatkozott meg a közérzület szava.
És a mikor a közönség na, ról-napra lavinaként 
növekedő tömegével segítségünkre és támogatá
sunkra jölt: a „Budapesti Hírlap' döntő erővel 
működött közre a vitás kérdések megostiomlásá
ban, a politikai fordulat és az uj események elő
készítésében. A pártoktól független, csakis a köz
érdek által vezérelt és saját becsületes meggyo- | 
védésünktől diktált működésünk akkor élte el leg
szebb jutalmát, a mikor minden igaz magyar em
ber a „Budapesti Hírlapiban kereste és találta a 
nemzeti ügyek legfáradhatatlanabb, legszívósabb 
és legvehemenaebb védelmét.

Legbnzgóbb iparkodásun , hogy a „Buda
pesti Hírlap" a jövöb n is az maradjon, a mi vo t, I 
a minek indult, a mely irányban hatalommá nőve- 
kedett, a miben a* elsőséget nem engedheti at 
soha senkinek : a legnagyobb uj.sg, tarta.ómban, 
lélekben, szóban egyformán. A legmagyarabb uy-ág 
és mint ilyen a nemzeti érzület leghuhb tolamacsa, I 
ébresztője, izgatója s ha ken lángba borilója A j 
legtisztább tudatossággal hirdetjük és valljuk, liog.v | 
olyan időben, a mikor a nemzeti eszme fajfeutarló | 
es államalkotó erővel érvényesíti magát mindenütt, i
hogy U”yattakkor ne... csak jog, hanem kötelesség | 
nekünk magyarok a sovinizmus lelkesedésével, I 
sőt türelmetlenségével szolgálni a nézeti irányt 
mindenben és mindenkor. Ez a mi programunk.

E programunkkal nekünk adott igaza* a 
magyar közönség, mely semmitől sem irtózik in
kább, mint a színtelen és lelketleu kozompolita- , 
Ságtól, a hamiságtól és az elmék megtévesztésére | 
alkalmas jelszavaktól ; uekitnk adott igazat, midőn 
lapunkat szinte hihetetlen mértékben felkarolta 
és egyre jobban terjeszti.

E programmal folytatjuk a jövőben ie min
dennapi munkánkat a koziigyek szolgálatában. | 
Folytatjuk erősen tegyverkezve a nagy tilsakra, a , 
melyek a közeljövőben a nyivános élet minden | 
munkására várnak. A nemzeti munkából részt ke- ! 
riink és részt fogunk benne venui legjobb tehet- I 
Bégünk szeii.il, pártolva és támogatva mindent, a 
mi czéltalan. felszeg és becstelen. Ebbéli szándé
kunkban nem fog bennünket korlátozni semmiféle 
személyi tekintet, párt- és hatalmi érdek és nincs j 
az a politikai lordulat, melynek kedvéért és érde
kében pá'tailanságuiikat és elfogulatlanságunkat • 
csak egy pillanatra is feladnék.

A szigorú objektivitás Htját fogjuk követni - 
a zsurnalisztika minden egyéb ágábau. Az. iroda- j 
lom éa művészet kérdéseiben mint eddig,  ̂úgy 
ezentúl is szigorúan mellőzni fogjuk a pajtasko- j 
dást és klikk-szellemet. A mi megfelel a szép és 
nemes Ízlésnek, a* mindig elfogulatlan méltatásra , 
fog találni lapunkban. Mi magunk is azzal vélünk ] 
legjobb szolgálatot tenni az irodalomnak, hogy 
rgy sor se jelenjék meg lapunkban, a mely az . 
irodalmi mértéket meg nem üti Közleményeink 
irodalmi színvonalának előkelősége kezdettől fogva 
legfőbb gondunkat képezte. El is értük vele azt, i 
hogy a „Budapesti Hírlap" a legkifogástalanahb ; 
magyarsággal irt újság es raindenekfölött vezér- | 
csikkéi és tárczái irodalmi ériék dolgában verseny , 
nélkül állanak.

Tudósítások és hírek dolgában a leggazda- 
gabb é> legmegbízhatóbb forrásokkal rendelkezünk 
E nemit közleményeink megválogatásáuál mindig 
szemeiéit tartjuk, hogy a legműveltebb és legké
nyesebb ízlésű közönséget szolgáljuk A valóságot, 
igazságot és ildomosságot sohasem áldozzuk fel a 
szenzácziónak Az erkölcsi tisztaság, a Jó és ne
mes érzés tiszteletben tartásával a „Budapesti Hír
lap" bű, szolgálatkész és lelkiismeretes háziba- 
rátjs óhajt lenni minden magyar úri házuak

Az előfizetés feltételei : Egész évre 14 frt, 
félévre 7 frt, negyedévre 3 frt 50 kr.. egy hóra 
1 frt 20 kr. Az előfizetések vidékről legczélszerüb- 
ben postautal vány nyal eszközölhetek a következő 
czim alatt: A „Budapesti Hirlap" kidó hivatalá
nak, IV. kér., kalap ntcza 16. sz. Az egész für- 
dő-ivad allatt előfizetőink kívánságára s lapot 
bárhová utánuk küldjük, még akkor is, ha a nyá
ron át többször változtatnak tartózkodási helyet.

A „Budapesti Hírlap" jelenleg rendkívül 
érdekes kőt kötetes angol r-gényt közöl: „Doktor 
Kupidó" irta Brougthou Rhoda. E regénynek áp
rilis hó 1-tejáig a lapban megjelent részét (26 
folytatás) az uj előfizetők külön lenyomatban in
gyen megkapják.

* * * * * * * * * * *  * * * * * * : * * * * * * * * * *
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első pécs i te m e tkezé s i vá lla la t £

ITis-tér ll-iüs: száaaa..
Van szerencsénk a nagyérdemű köziínség tudomására hozni, miszerint f f  

a legváltozatosabb ravatalozások (elállítására —  temetések rendezésére, —  t *  
úgy a halottak szállítására létesített üzletünket ujjabb átalakítások, —  min- X  
denuemü igéuyekuek megfelelő felszerelések beszerzése, valamint tapintatos 
rendező alkalmazása tolytán jelenleg oly helyzetbe hoztuk, hogy minden ősz- »  
tálvu temetkezéseket — úgy helyben mint a vidéken ^

a le g n a g yo b b  pon tosságga l s az e d d ig in é l és m in d e n  } f  
te m e tkezé s i vá lla la tn á l

I  * "  sok ka l d íszeseb ben  és o lcsóbban  "m  *
u  vagyunk képesek kiszolgáltatni. f f
-S  Maradunk kiváló tisztelettel y,
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"ÍK Túrna Vencxel, K ris z tiá n  József, SchubárHky János.
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A pécsi egyesült külvárosi ta ^ ré k p é n z tá r
1 8 9 0 .  m á r c z i u s  h ó  2 3 - á n  d é l e l ő t t  1 0  ó r a k o r

saját helyiségében (Király-utcza 27. számú házban)

M  évi rendes közgyűlését
tartja, melyre a tisztelt czitnU részvényesek, hivatkozással a 

tisztelettel megbivatnak.
alapszabályok 14 ik §-ra*)

A k ö z g y ü lé s  t á r  y y n i :
a) az igazgatóság jelentése,
b) a felügyelő bizottság jelentése,
c) az 1889. évi mérleg megállapítása,
d) 2 igazgatósagi és egy felügyelő bizott

sági tag megválasztása,

e ) az 1890. évi höltségvetés utegalla
pitása

f) a közgyűlési jegyzőkönyv hitelesíté
sére 3 tag uiegvalasztása,

g) netau bejelentett indít vam ok tár
gyalása.

A z  iö'azg’atósáö*.
*) 14. $ A köígyiilésen szavazattal csak azon r,’-s 

intézet részvénykönyvében 8 nappal a közgyűlés megtartása <• 
két a közgyűlés napja előtt az intézetnél letették.

Mérleg 1889. évi deciember 31-én.

. . 4089 77 Részvénytőke számla 5000"-—
Váltó számla . . . . 186975-41 Betétek számlája . 64891 60
Elólegezési -zárnia . . 3476-711 Takarékegi lc!i számla 1881 1280 98
Ingatlanok:ai kölcsön-számla . . 3.3 OH-— Taka: ékegyleti számla 1885. 2068 79

1 ■ 1969 10
Per koltségi előleg Takarékegyleti szarnia 1S87. 5192 79
Biztosíték giro számla Takarékegyleti számla 1888. 3 ■'89-73
Felszerelvényék 10* , leírás n in . 792 — Takarékegyleti számla 1880. 2167-77

Oaztr. magy bank viszleszámitolá 
Tartalékalap számla . . .  
Tartalékalap értékpapír számla 
Tiszti óvadék számla 
Folyó számla hitelezői 
Átmenet i kamatok számla

a 21549 77 
269003 
1314-40 
765 — 

1 996-03 
18713

Nj eremény . . . 2234 10

206503 22 | 1 206503-22

IT A -O -T r  F E E E N C Z

laptulajdonos.

( i s  J ó z s e f , v A r a ó v  f e r e n c z

laprezér felelős szerkesztő.

Nyeremény- és veszteség számla 1889.

Költség számla.

Tiszti és szolgai fizetések
Általános k ö l t s é g ....................
Postadij

10*., hetét •/, után . . .434 36

2445-56 
1274-13 

43 71 
1137 60

Leszámítolási . 
Elólegezési 
Különfélék .

Kamatok.
.........................  11198 27

677 72
. . 612-19

Kamatok.

Tőkésített és kifizetett betéti 
Tőkésített takarék-egyleti 
Általános kamat és illeték .

134357 
599 28 
322 17

Leírások.
Felszerelvényeknél 10°/,
N yerem ény..............................

88-06 
2234 10 \

12488 18 l
! 1148618

Pécs, 1889. deczember 31-éu.

W eltru b sk y  Benno, K e lla u e r  Sándor. P e it le r  Im re .
pénztárnok h igazgató könyvelő.

A fenn kitett vagyon- és nyereménytételeket a tüzetesen átvizsgált fő- és egyéb üzleti köny
vekkel megegyezőnek találtuk.

Pécs, 1890. márczius 3-án.
A felügyelő bizottság .

K le in  Jakab. M ih á llfy  Lajos. Skoff Ferencz.



Márczius 15 én. PÉCSI FIGYELŐ
Eladó ház.
A  király-utczában, a ,7  lejedelem“ 

átellenében

a 13- k számú ház
melyben io  év óta egy hentes-üzlet volt. 
igen olcsón eladó, vagy kibérelhető. —  
Közelebbi értesítés nyerhető a 27. 
számú házban.

Fómolnár
ki 6 évig egy gőzmalomban 2 pár 
kőra melyet maga merek lel működött,

állást ko c*.
Ajánlatok kéretnek I. évi május hó l éig. 
M én ek  I s t v á n  fömolnárnak Laskafalnia 

(Baranyam.)

vógr. 1890 "

Árverési hirdetmény.
Alulirt kiküldött végrehajtó az 1881. 

évi LX . t. ez. 102. §-a értelmében ezen 
nel közhírré teszi, hogy a pécsi kir. 
járásbíróság 1579 1890. számú végzése 
által Schneider Anna végrehajtató javára 
Schneider Mihály pécsi lakos ellen 650 
trt töke, s járulékai erejéig elrendelt ki
elégítési végrehajtás f 'halmával biróilag 
lefoglalt és 1013 trt 10 krra becsült térti 
és női czipök. bolti állvány és követelések
ből álló ingóságok uyilvános árverésen 
eladatnak.

Mely árverésnek a 2943/1890. 
kiküldést rendelő végzés folytán a hely
színén, vagyis Pécsett alperes lakásán fő- 
utcza 8. sz. a. leendő eszközlésére  1890. 
év  m árczius hó 20 ik napjának d. ti. 3 
ó rá ja  határidőül kitüzetik és ahhoz a 
venni szándékozók ezennel oly megjegy
zéssel hivatnak m eg : hogy az érintett in
góságok ezeu árveréseu az 1881. évi LX. 
t. ez. 107. § a értelmében a legtöbbet ; 
ígérőnek becsáron alól is eladatni lógnak.

Az elárverezendő ingóságok vételára 
az 1881. évi LX . t. ez. 108. §-ában meg
állapított feltételek szerint lesz kifizetendő.

Kelt Pécsett, 1890. évi márcz. hó 7-ik 
napján.

Vitályos Imre,
kir. bírósági végrehajtó.

1W  Eddig még fölülmulhatlan 'K f f
a MAa GER W.-féle

vu ló ili tinzta

Csukamájolaj
MAAGER VILMOSTÓL BÉCSBEN.

Az oivosi tekintélyek által megvizsgáltatott és könnyen 
em észthetősége folytán gyermekeknek is ajálható, mert a leg
tisztább, legjobbnak elismert szer: m ell- és tiid öba jok, gö rv é ly , 

daganatok, kelések , bőrk iü tések, m ir ig yek , gyen geség stb. ellen — egy 
üveg ára 1 Irt — kaphatógyan raktárban Bécsben, Heumarkt 3. sz alatt, 
valamint az Osztrák-Magyar birodalom legtöbb s jobb nevű gyógyszertáraiban.

Pécsett kapható :  S ipöcz Is tván Zsiga László . E rre th  János és a * Irgalmasok 
gyógyszertá rában ; Reeh Vilmos. S p itze r fia és Koszi János kereskedésében

* * » * * < ? * W W W • t W s N H W n j n p *

w f f l w s t m a m i ! n t w H i f m t ! W t m i i H : n n ! « ; m

T .  e z .

Ezennel becses ladoiuására juttatjuk, miszerint toügyuökségünket m

P é c s  é s  k ö rn y é k é re

„MATROS JÁNOS- ezégnek
adtuk át, mely mától kezdve az esedékes dljnyugták után a bevételezéseket 
eszközli.

Egyúttal tudatjuk, hogy életbiztosítások szerzésével Sch lesinger Mór 
5  urat (deák-uteza 6. szám) bíztuk meg.

Budapest, 1890. márczius 1.

„ . £ > . 2 n . l E e x “ -
•let- és eletjáradekbiztositó társaság 

Magyarországi fövezetésege

Szives tudomásul:
Társaságunknál haláleseteknél nyereményosztalékra biztosított felek

nél a szabályok értelmében 24— 25"/# évi jutalom van biztosítva, mint dij- 
uyereménv.

Gyermek biztosításoknál szavatolt legkisebb töke és nyeremény osztalék 
53  mellett eddig a tökének körülbelül 30tt/„-a mint dijnyereméuy fizettetett ki.

*» ,íyr'A-~~ ,,
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F* I > I '  1=C I%í Y .
A  „P é cs i kö lcsön ö s  se g é ly z ö -e g y le f

XXIV . É V I R E N D E S  K Ö Z  ti Y  Ü L É S É T
f. évi márczius 25-én délelőtt 10 órakor sz. kir. Pécs város közgyűlési nagy termében fogja megtartani.

Miről a t. ez. egyleti tagok azon felkéréssel értesítőinek, miszerint szavazó iveiket a tagokuak megjárt 
alapszabályok és fenálló közgyűlési határozat szerint f. hó 24-ig az. egylet helyiségeiből átvenni, illetőleg elvitet 

Kelt Pécsett, a kölcsöuös segélyző-egylétnek 1890. márczius 6-án tartott felügyelő-bizottsági üléséből.

többi nyomtatván 
i szíveskedjenek.

Csepregi SCHAPRINGER JOACHIM. elnök.

M é r l e g - s z á m i

K é s z p é n z ..............................
Váltók 3018 darab s
Magán kötlevél 2888 darab 
Kötlevelek 
Zálogok
Törlesztési kölcsön 
1884-ki évtárs. előlegezett töke 
1884 ik „ betétek 
Kamat
Felszerelések
Pótlékok
Visszafolyó költségek
Intézeti h á z .........................
Folyó s zá m la ..........................
In ga tlan ok ..............................

3.893.75 
1,320 840.96 

324.026.- 
48.490.56 
22.005. - 

451.741.83 
103.930 -  

459.— 
7.212.34 
4 787.62 

949 79 
403 01 

128.614.58 
107.223.08 

528.40

A I  í
f  I

. =  1

I-í= 3  ©
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Anna-utcza 19. sz. alatti ház
azonnal eladó, esetleg május elsejétől 

bérbe adandó.

Eladó ház.
E gy teljesen jó  karban lévő jó 

anyagú

1mr t  - » j
korcsma-helyiséggel és hentes-üzlettel, 
kerttel együtt eladó.

Felső-Malom-utcza 15. szám. Érte
kezhetni ugyanott

K it lin ő  m inőségű

tüze lő ia
kapható a

1884-ki évtárs befiy.. töke

1885
1886 
1887 
1888- 
1889 
1885' 
1886

ki „  oszthatlaii maradék

ki évtárs. betételek számla 
ki „
ki „ ,

-ki _ '

1 nyerem. 2541 rész,! 
'<geig „ „

f. 189.22 f. 480808.02 
2.83 .  7191.01

2541 részi, a f. 192.05

342.539 -  
239.755.-

ki

18

is betétek

'égleszámoUó

152.776.50
95.335

6.522.67
24.010.36
41.021.31
16.330.-

617

Kamat
Tartalék-alap
Nyugdíj-alap ............................................... 37.060.89

Értékpapírokban..................... ..........................ti. 272
Tisztviselők óvadéka
Ház jövedelem 1890 ik évre . . . .
Különfélék
Folyó számla
Az 1885-ki évitársulat 1885— 1889-ki uver<íménye 2858 részlet a trt 22.12 63 218 96
Az 1886 ki r 1886— 1889 ki 3299 r „ r 1355 44 701.45
Az 1887 ki r 18S7 1889-ki 3081 „ . .  7.26 22 368.06
Az 18*8-ki 1888— 1889-ki 2768 r r r 3.09 8.537.67
Az 1889 ki 1889-ki 3641 „ „  p — 75 2.730.25
Nvereméuv-mairadék 1890-ik evre . ................................................ 73.99

525.105

Pécsett, 1890. február bó 11-én.

K in d l József. Szigz-iszt Lajos.
vezérigazgató. pénatírnok. fókön

Ezen mérleget és a hozzá csatolt számadásokat a törvény és alapszabályok értelmében megvizsgáltuk 
hasonlítván, annak pontos és lelkiismeretes készítéséről meggyőződtünk.

Kelt Pécsett. 1890. február bó 14 én

Csepregi S ehapringer Joaeh im ,

B ö bé i Ferencz.

z egyleti könyvekkel öss

TARTOZIK.

Nyomatott Taizs József könyvnyomdájában.
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