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Kiadóhivatal:
PfCSlTT, Széeheoyi-tér 12-ik mi

(Nádosy-féle ház)
ková a* előfizetések és a lap 
„átküldésére vonatkozó fölszó* 

aiások intézendők.

( P é c s i  H í r l a p . )
Megjelenik hetenként kétszer: szerdán és szombaton,

SirrkesztAi iroda :
PKCSKTT, SmbcDji-Ur 12-ik m a ,

lóvá a lap szellemi részét 
illető minden közlemény 

intézendő.

Céz.ritiok vissza nem adatnak 

Hirdetések
a kiadóhivatalban vétetnek to 
Előfizetések elfoeadtatnak még 

valamennyi könyvkereske -
désben.

-, Egyes szám ok kaphatók i
Seldinger N. utóda Dómján I , Valentin K. fia (Széchenyi-tér), Engel Lajos ifő-utcza), Hochrein József és fiai (Széchenyi

Ylindezen helyeken előfizetések is elfogadtatnak.
tér) dohai Manó (fő-atcza), papit- és könyvkereskedéseiben

A mindent megszavazó tömeg.
Hogy milyen táborral megy előre a 

kormány a legagyafurtabb módon kieszelt 
háborúknak, melyek még eddig mindig csak 
a rablóhadjáratok czimét érdemelték ki, 
mert a nemzet jogaiból rabolt el általuk 
a kormány egy-egyet —  erre nézve ér
dekes mutatványt közlünk egy iró politikus 
könyvéből, aki a törvényhozó testület egyik 
rákfenéjét mutatja be a bonczoló asztalon ; 
a vesztegetést, a lekenyerezést.

Egy keresztül-kasul lenyűgözött, ér
dekekkel össze-vissza lánczolt mohamedán
csapat az, a melyet a kormány vezet a 
harczokba, mely vakon engedelmeskedik 
urának és leöli a saját édes anyját —  a 
hazát —  is, ha a nagyvezér úgy kívánja ; 
különben pedig magamagának akarata 
épenséggel nincs.

Hogy mikép jutott oda, hogy akarata 
nincs, azt Írja meg az említettük iró po
litikus, mikor a vesztegetési rendszer bé
nító hatásáról szólva bemutatja a többség 
fotográfiáját.

E kép szerint a többség öt rendű ta
gokból áll és pedig :

1- ször Eszes müveitek vagyis a te
hetségekből,

2- szór a gazdag tökfilkókból,
3- szor a becsvágyó, felfújt semmikből,
4- szer a politikai üzérekből,5- szür az egyszerű valódi hazafiakból.
Az utolsók a legjobb katonák, mert 

ezek vezéreikhez feltétlenül ragaszkodnak, 
elfogultak vezéreik egyénisége és állitóla-

A „Pécsi Figyelő'1 tárczája.
A  feleségem emlékkönyvébe.

Nem emlékül, cnak szokásból 
írok én a te könyvedbe,

fOh ! mert tudom, a «zivedbeu 
Nem leszek én elfeled?©.

Minek neked az eralékverH?
Hisz’ az ott van a szivedben,

Beleírtam édes csókkal
Akkor, mikor megismertem.

Hanem azért Írok mégis,
Ne vádolj, hogy nem akartam,

Ne mondd soha, hogy valaha 
Kérelmedet megtagadtam — 

fcs ha majdan már nem leszek,
Itt lesz a kezem Írása,

Itt lesz, hogy kötiyező szemed 
A meddig él, mindig lássa.

Az a kéz irta e pár sort,
A mely karra fűzött téged;

Az a kéz, mely kedvvel, hévvel 
Annyi csókot intett néked;

Az a kéz, mely fürteiddel 
Gyöngédeden játszadozott,

A mely a te életedért
OI)an sokat imádkozott.

Várady Ferenci

gos elvei iránt, ezek a többségnél a 
leghasznosabb tagok, mert ezeket a mi
niszterek kézszoritása, barátságos, bizalmas 
színezetű társalgása kielégítik ; a kormány
elnököt árkon-berken keresztül követik, 
büszkék képzelt elveikre, ezek tehát anyagi 
előnyt nem kérnek.

Ezen faj azonban minden országban 
naponta fogy ; régi mammutok ezek, me
lyekből, ha még néhány példány életben 
van is, a jelenlegi piszkos anyagi levegő
ben maradék nélkül el fognak veszni.

A tehetségek képezik a pártok dí
szét ; de ma már minden tehetség minisz
teri képességet érez. Ezek kitüntetés és 
jutalom után vágynak ; mindenik egyetem- 
leges lángésznek tartja magát. S mert az 
élő hivatalnokokat agyonbunkózni nem le
het, a kormány, a kormányzat s a köz- 
igazgatás kárával kénytelen gyakran ott 
alkalmazni őket, a hol a szakmához mit- 
sem értenek, továbbá kénytelen tehetet- 
lenségöket, tunyaságukat, a közigazgatás 
nagy kárával elfedni, mert ha nern jutal
mazza, nemcsak nyílt ellenzékké válnak, 
mivel még meg lehetne küzdeni, de titok
ban a pártban fondorlatokat és ármányt 
koholnak.

A gazdag tökfilkók, czim- és rangva
dászok szeretik a nagyhatalmú védnöki 
szerepet játszani ; a kormány tehát kény
telen többnyire üresfejü korteseiket és ro
konaikat alkalmazni, ezek ugyan nem sze
gődnek az ellenséghez, nem fondorkodnak, 
de zsebükben egy kerületet hordanak, ha

l

A  m ikor képviselő lettem.*)
Irta: Hel f y  Ignác z.

Rég volt, uagyon rég. Azóta már beleju
tottam abba az életkorba, midón a lapszerkesz
tők többé nem kérnek az embertől czikket va 
lami aktuális kérdésről, hanem inkább holmi 
reminisczeutiát az elmúlt időkből. Mintha csak 
mondanák: te már úgyis a múlt embere vagy, 
tehát írj valamit a múltból.

Mem inoudhatuám, bogy valami nagy örö
mem telik vénülésemuek e félhivatalos prokla- 
málásában ; de megadom magamat sorsomnak, 
s ime egy kis reminisczenczia, melybeu le va
gyon írva, hogy mily körülmények között kerül
tem haza az emigráczióhól.

*
1870. nyarán rendes tartózkodási helyem

ről, Milánóból Angliába utaztam. Az alkalmat 
egy ottani magánügyem nyújtotta, a czél az 
ország tanulmányozása volt. Pár bónap alatt be
barangoltam majdnem az egész királyságot. Foly
tonosan utaztam, ügy, bogy az egész idő alatt,

*) H e l f y  Ignácz az emigráczió után 1870-ben 
B a r a n y a S z  t.-L ő r i n c z e n választatott meg legelő- 
•tör képviselőnek.

ki nem elégittetnek egyszerűen, visszavo
nulnak.

Visszavonulásuk által azonban nagy 
rést okoznak, mert zsebök nehezen pótol
ható, pedig kellemes tagok, mert a tör
vényjavaslatokat olvasatlanul szavazzák meg, 
gentlemanoknoknak tartják magukat, en
nélfogva a fondorlatokat megvetik.

A politikai üzér telhetetlen nadály, nem 
sajnálja a költséget, de száz percentre 
dolgozik, befurja magát minden államüz
letnél, ezek számára, ha nincs, teremteni 
kell, hízelkedik fáradhatlanul, de csak nagy 
jutalmakkal megtartható, olcsón szerződik, 
a szerződést azonban megszegi, hivatalát 
nem teljesiti, de jutalomért mindenre kész. 
—  A hatalom, ha jól fizeti, mindig szá
míthat reá, ha azonban nem fizetik, dühös, 
bosszúálló és cselszövő.

Az ötödik osztály a politikai felfújt 
semmiségek csapatja, ez a legszámosabb 
csapat ; a hírek vadásza és terjesztője, ez 
egyebet hírlapnál nem olvas, azonban ezt 
is csak álomitalnak használja; dicsekszik 
befolyásával, fontos pofákat vág. Saját 
maga és kortesei kitüntetését megköveteli, 
a kormány, mert sokan vannak, időr.kint 
kénytelen hozzájok tévedni, különben az 
egész csapat fellázad. Ezek tehát főleg 
kormányzatunk csapásai.

így végzi a lotografiát iró politikusunk. 
Mivel pedig a kormánynak módjában és 

hatalmában áll mindezeket a kenyeret kérő 
tátott szájakat betömni, tehát a lekenyerezés 
minden esetben megtörténik. S ha egyszer 
az a sereg kenyeret kapott —  óh akkor

feleségemet kivéve, senkitől levelet uem kaptam. 
A loutosabb hazai dolgokat is csak augol lapok
ból tudtam meg.

Szeptember elején kerültem vissza Olasz
országba; tele sziva angol levegővel, az angol 
gyakorlati élet, az augol intézmények szellemé
vel, gyarapodva hasznos tapasztalatokkal, uj 
összeköttetésekkel s uj tervekkel, melyek uyo- 
máu ba időm lett volna azokat valósítani, élet
pályám egészen más irányba tereltetett volua.

Páris felöl jővén, az első olasz város, 
melybeu megállapodtam Turin volt. Természete
sen meglátogattam Kossuth Lajost, akiuek min
denek előtt meleg szavakkal fejeztem ki bálámat 
az ajánló levelekért, melyekkel indulásomkor 
ellátott 8 amelyeknek köszönhettem, hogy minden 
angol ház tárva nyitva volt előttem, az alsó 
osztályoknál épugv, mint a legfelsőbbeknél.

Azután elkezdtem beszélni úti benyomá
saimról, észleloteimről és tapasztalataimról. Rop
pant lelkesedéssel beszéltem vagy tiz perczig, 
midőn az „öreg ur“ (bizony már akkor is meg
illette öt e tisztes czim, hisz’ már a 70 körül 
járt) egyszerre megállitt s e szavakkal szakítja 
félbe beszédemet :

— Hát egyéb újságot nem tud nekem 
mondani V



se elv, se jog, se alkotmány ! Vakon teszi 
a parancsokat. Azaz hogy ez még szép 
színben tüntetné föl őket, ez azt jelentené, 
hogy lelkesedik legalább a vezérért Nem 
úgy ! hanem mint valami jóllakottságában 
fölpuffadt óriás, lusta fektében egyszerűen 
ráhengeredik a kisebbségre, s agyon la
pítja.

Pnskaporszag. A honvédelmi miszter 
fölhívta márczius hó 28-áu kelt rendeletével a 
törvényhatóságokat, hogy a lovak összeírását, 
április 5— 15 ig okvetlenül hajtsák végre s te
gyenek a lovak és szekerek számáról jelentést, 
hogy a lovak osztályozását azonnal elrendel
hesse. Abból a szokatlan gyorsaságból, melylyel 
a honvédelmi miniszter ez Ügyben eljár, sokan 
baljóslatú következéseket vonnak le.

A
T A N Ü G Y.

egye nép oktatásügye a
évben.

.ült

S a l a m o n  József kir. tanfelügyelőnek a 
megye 1890. évi tanügyi állapotáról szóló je 
lentéséből a következőket vesszük ki:

A megyénkben levő 359 polgári község 
közül helyben egy vagy több iskolával birt 
319 község, a szomszédos községek valamelyi
kével együtt iskolázott 37, teljesen iskolátlan 
volt 1. A megye területén lévő 176 puszta kö
zül iskolával bírt helybeu 16, iskolátlan volt s 
a körülmények szerint a .szomszédos községek 
iskoláiban nyertek oktatást a többi 160 puszta 
s telep tankötelesei. A mar múlt évben fönnál
lóit 5 óvodánk száma uem szaporodott. Uj is
kola létesittetett 5, új tanítói állomás reudszere- 
sittetett 6.

Az 51351 tanköteles közül tényleg 49821 
járt iskolába. Mig a múlt évben egy tanulóra 
esett átlag 13 félnapi mulasztás, addig ez évben 
21 jut.

Tényleg iskolába járt a tankötelesek közül 
49821 tanuló. És pedig: fiú 27603, leauy 22218. 
Vallas szerint: róm. kath. 38277, gör. kath. 8, 
gör. keleti 1905, ev. ref. 5783, ágost. hitv. 
2435, izraelita 1413. Anyanyelvűk szerint: ma
gyar 23892, német 19782, tót 425, szerb 1887, 
horvát 3831, ruthén 4.

Tényleg iskolába járt 49821. Legalább 8 
hónapig járt 47775. A tanuláshoz szükséges 
könyvvel birt 48228. Az iskolából kilépett 4939 
tanuló közül csak olvasui tudott 100, Írni és ol
vasni 4839.

Volt 56 községi és pedig 54 elemi, 2 pol
gári, 45 vegyes, 5 fiú- és 6 leányiskola. 221 r. 
kath. mind elemi; 218 vegyes, 1 fiú- és 2 le 
anyiskola, 27 gör. kel., mind elemi vegyes, 83 
ev. ref., mind elemi vegyes, 21 ágost. hitv.,

Nem értettem, hogy mire czéloz s mialatt 
a hozzám intézett szavak értelmét kerestem, 
azt találtam neki telelni :

— Mit is mondhatnék éu Angliáról olyat, 
amit kormányzó ur nálamnál jobban nem tud!

—  üejszeu van talán más ország is a 
világon, nem csupán csak Anglia.

Most még kevésbé értettem, hogy tulajdou- 
képen mit akar Kossuth Lajos tőlem megtudni? 
Fürkészöleg szegzém szemeimet arczara, mely
nek kifejezése oly csodásán szokta nála kisérni 
a kiejtett szavak értelmét; láttam, hogy ajkai 
mosolyra hajlanak, de nem értettem semmit.

— Hát nem kapott ön levelet hazulról?
— Hihetőleg küldtek többen is, de én 

azokat csak Milanóban fogom látni; meghagy
tam feleségemnek, hogy leveleimet tartsa ma
gánál visszaérkezésemig.

— Nohát most álljon föl, mondá az 
öreg ur.

Fölálltam ; d is fölemelkedett ülőhelyéről, 
leemelé lejéről bársony sipkáját, szónoki posi- 
turába helyesé magát s uoha láthatólag küzdött 
az ajkaira toluló mosolylyal, ünnepélyes, csengő 
hangon kezdé :

— Mélyen tiszteit nagy hazafi ! Baranya
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szintén mind elemi vegyes; 6 izraelita, mind 
elemi, köztük 4 vegyes, 1 fi- és 1 leányiskola,
6 magan engedélyezett, mind elemi, 1 vegyes 
és 5 leányiskola.

Az 56 községi iskola közül magyar tan
nyelvű volt 33, német 3, uémet magyar 17, kor 
vat magyar 1, horvát magyar-német 2 ; a 221 
r. kath. iskola közül magyar 87, német 39, hor
vát 1, német-magyar 64, horvát magyar 12, hor
vát magyar-német 17, német-horvát 1 ; a 27 gör. 
kel. iskola közül szerb volt 20, szerb-magyar 7 ; 
a 83 ev. ref. iskola közül magyar volt 82, ne
met 1 ; a 21 ágost hitv. iskola közül magyar 
1, német 10, német-magyar 10; a 6 izr. és 6 
magan engedélyezett iskolák tannyelve mind 
magyar volt.

A 420 népoktatási tanintézetben 568 ta 
nitó működött; ezek között képesített 514, nem 
képesített 54; rendes 485, segéd 83; térti 505, 
nő 63; lelkész 17; a magyar nyelvet szó és 
írásban teljesen bírja 549; csak szóban, de tel
jesen 18 ; szóban keveset 1.

Az iskolák bevétele volt készpénzben 
224549 frt, termény, szolgál many, lakás stb. 
pénzértékben 184836 frt.

Kiadasa volt összesen 409385 frt.
Tanitóképezde egy van Pécsett r. k. jel

leggel, 4 évfolyammal és 63 növendékkel.
Arvaházunk volt kettő és pedig mindkettő 

Pécsvarosaban elhelyezve, u. in. a Pécsváros 
által föutartott Rudolfinum 70 árvával, melynek 
íöntartása, 6900 frtba került; továbbá a pécsi 
püspöki s káptalaui árvaház 18 növendékkel, 
mely az arvahaz tőkejövedelméből tartatik fönn, 
évi kiadás i 6588 irtot tett. Elsőben egy árva 
eltartása 98 frt 57 krba, utóbbiban 366 írtba jött.

Alsófoku kereskedelmi iskolánk volt Pé
csett és Mohácson, mindegyik 3 ev.olyammal. 
Alsôfoku iparo8-tauoucz-iskolauk volt Mohácson, 
N.-Bolyban, Pécsett 2 és Siklóson.

Közép kereskedelmi iskolánk volt egy, t. i. 
Porges Ede nyilvánossági joggal biró közép ke
reskedelmi iskolája Pécsett 46 tanulóval.

A mágocsi állami agvagipariskeláuak ezen 
évben 15 tanulója volt, kiket 3 szaktanító taní
tott. Az oktatás 4 helyiségben magyar nyelven 
folyt.

Kisdedóvodank volt Foherczeglakon, Mo
hácson, Német Bolyban, Pécsett és Siklóson, 
összesen 5, mind magánjellegű.

Egybevetve az ezeu évben feltüntetett s 
az előzőkben nem méltatott eredménvt az előző 
év hasonló adataival, úgy találjuk, hogy a tan
kötelesek száma emelkedett 1398-al. Ezen emel
kedés legerősebb a rk.-nai, minthogy ezek 1020- 
szal szaporodtak; fogyás egyetlen felekezetűéi 
sem fordult elő. Nyelvi viszonyokat tekintve, 
apadás szintén egyetlen csoportban sem követ
kezett be; elleuKozöleg emelkedes mutatkozik 
minden anyanyelvi csapóidban. Ezen emelkedés 
különösen számot tevő a magyar anyanyelvi 
csoportban, a mennyiben ezek szama 23696-ról

vármegye Szeut-Lörincz választó kerületének or
szággyűlési képviselője!------------

Tovább nem folytatta, mert a varatlan 
bir oly mély benyomást tett ram, hoiry m gba- 
tottságom öt is meghatotta. íróasztalához köze
ledett, onnan egy táviratot vett elő s oda nyujta 
nekem.

— Fogja, olvassa.
A Szení-Lörinczről keltezett távirat igy 

hangzott :
„Megválasztottuk egyhaugulag országgyűlési 

képviselőnek Helfy Ignáczot. Várjuk, jöjjön Mii
nél előbb. Bátbori István, a 48-as part eluöke.u

Hogy Kossuth beszéde s a távirat elöl 
vasasa alatt mit gondoltam, mit éreztem : uem 
tudnám leírni, annyit tudok, hogy még most is 
valahányszor meglátogatom, mindig eszembe 
juttatja e jelenetet s hogy elsápadtam, midőn 
e váratlan birt velem közié.

Néhány masodpereznyi szünet után újból 
leültünk s Kossuth részletesen beszélte el uekem 
a történetét, mely távollétcm alatt Baranyámé- 
gyében lefolyt.

Fölléptették idösbik fiát, Kossuth Feren 
czet, aki rendkívüli erős küzdelem után meg 
is lett választva, de a választást el uem fogad
ván, ma^a helyett engem ajánlott a kerületnek,

szaporodott 24 ezer 464-re. — Szaporodtak a 
német auyanyelvilek 1.11 százalékkal, a tót 
auyauyelvüek 13 64 százalékkal, ez azonbau a 
külöubözö köszeubáuyatelepekre történt beván
dorlás és illetve bauyamuukasok betelepülése 
által létesülvén, jelentőséggel nem bir; szapo
rodtak a horvát auyauyelvüek 3.92 százalékkal. 
Az előző évben iskolába járt 98.19 százalék, 
a jelen évben a tanköteleseknek 97.02 százaléka, 
e szerint a visszaesés 1*1* százalék. Melynek 
oka, hogy több iskola szünetelt, továbbá, hogy 
sok iskola tultömött lévén, a tanköteleseket be 
nem fogadhatta, valamint 160 iskola nélküli 
puszta távol lévéu az iskolával biró községektől, 
az ott levő tankötelesek iskolába járásra uem 
szorittathattak s végül, hogy töob helyen a 
k ö z s é g i  e l ö l j á r ó s á g o k  n e m a k e l l ő  
e r é l y l y e l  s z o r g o l t á k  az  i s k o . a b a  
j á r á s t .  Az iskolába járás mindemellett is az 
országos átlagot örvendetesen túlszárnyalja.

A tanítók száma szaporodott egy gyei, a se
gédeké fogyott egygyel Megjegyzésre méltó, 
hogy mig a községi iskolai tanítók szama sza
porodott 4-gyel, addig a r. k. íelekezetieke fo
gyott 4-gyel. Ebből ismét világosán az latszik, 
hogy a r. k. felekezeti iskolák, hol a szükséglet 
legnagyobb, leglassubb fejlődési meuetbeu ha
ladnak.

A tanítók képesítettségét tekiutve első he
lyen alluak a magániskolák, hol miudeu tanító 
képesítve van, azután az izraeliták, hol csak 
egy kézimunka tanítónő nem bir képesítéssel, 
azután jönnek a községi, azutan a r. k., ezek 
után az ev ref. és végül a g. kel. felekezetüek.

A tanítók átlagos fizetése 528 írt, mig az 
előző évben csak 521 frtot tett.

Végül érdekes összehasonlítást közöl a 
tanfelügyelő a népoktatási törvény eletbe lépte, 
vagyis 1869 óta történt előmenetelről uiegyéuk 
népoktatás ügyében ; 1869-ben volt 372 iskolauk, 
köztük magyar 152, ma vau 420, ezek közt 
215 magyar tannyelvű; tanítónk volt 436, ma 
van 560, növekedett 132-vel; a tankötelesek 
száma volt, 44127, ma vau 51351, iskolába járt 
30744, majár 49821, az iskolákra fordított ki
adás tett 100512 frtot, ma 409385 frtot, vagyis 
az iskolai kiadások négyszer annyit vesznek 
igénybe mint 20 év előtt ; tanítói fizetésekre ki
adatott 97015 lit, ma 300225 frtot. A nevezett 
évtől máig uj iskolahaz épült 129.

Hozzá kell vennünk még az ezen idő alatt 
létrejött alsóloku es közép-kereskedelmi és ipa- 
rostauoucz-iskoláUat ; az agyagipariskolát és 
gyermekkeleket, melyek egynek kivételével 
mind azóta jöttek létre.

iflbl. április 8-áu

— (A  pécs-belvárosi új plébános 
beiktatása.) M a g e u b e i m József, a pécs- 
belvárosi plébánia uj löuöke, kit a varos ko-

amit ö (Kossuth Lajos i*) ueliáuy meleg szóval 
támogatott. A ellentábor okulva a szenvedett 
vereségen, meg sem kiwérlé az elleutállast s 
igy lettem en egyhaugulag megválasztva.

Most rajtam állott a sor dönteni: eltogad- 
jam-e vagy sem? Noha az első pereztöl lógva 
éreztem — hogy mar döntöttem!

Még aznap este elutaztam Milanóba. Kö
zöltem a birt feleségemmel, aki igen természe
tesen meg jobbsu elsapadt, mint én ; mert mig 
nálam hazámba való visszatérésről, nála roko
naitól, szülőföldjétől való megválásról volt szó.

Bőven kiérdemlőit dicséretére töl kell je
gyeznem, hogy szemmel latható nagy fájdalma 
daczára néhány perczuyi mereugés után mondá : 
látom, hogy el vagy határozva s belátom, hogy 
nem is utasítható vissza.

Megállapítottuk, hogy elébb magam megyek 
haza, azutan visszatérek, hogy öt tiaval együtt 
haza kisérjem.

Ka következő nap inegsürgöuyöztem Szt.- 
Lörinczre, hogy a mandátumot köszönettel elfo
gadom s szeptember 17-éu személyesen fogok 
megjelenni a kerületben.

E sürgöny nagy zavarra szolgáltatott okot. 
Óvatosságból ugyanis a 17-et betűkkel Írtam ki 
s énen ez volt a liai. Az olasz iryakran konlu-
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zöusége, aiiut patronus választása íolytúu még 
a nagyböjt elejéu erősített meg a megyei püs
pök ez aj állásában, Ünnepek utánra hagyta 
ünnepélyes beiktatását s azt most fehérvasárua- 
pon tariotta meg a belvárosi plébánia-templom
ban. A templom zsúfolásig megtelt közönséggel, 
melynek soraiban a patronus város képviseleté
ben ott láttak Zavaros Péter polgármesterhelyet- 
tes tanácsost, Majorossy Imre főjegyzőt s több 
városi bizottsági tagot s ezeken kivül az intelli
gens családok nagy számát. Az új plébánost 
X g i u k ó István kanonok, mint a megyei ptis- 
pök megbízottja vezette a templom szentélyébe, 
ahol az oltártól balra fölállított asztal előtt hir
dette ki a püspök kinevező okmányát, aztáu 
egyenként átadta az új plébánosnak a plébá 
unni jelvényeket : a stólát, az evangélium©» 
könyvet és a templom kulcsait — megmagya
rázva mindeuik jelvéuyuek jelentőségét. Végül 
az Isten áldását kérte az új plébánosra s annak 
minden ténykedésére. Az Ünnepélyes aktus után 
Ma g e n h e i m József az újonnan beiktatott plébá
nos a stólával, az evangeliumos köuy vvel és a tem
plom kulcsaival a szószékre meut, a bol válasz
tékos nyelven tartott Uuuepi oeszédet. Ebben 
kegyelettel emlékezett meg boldogult elődéről, 
kiemelve annak érdemeit, kiuek méltó utódja 
lenni fölötte nehéz Beszélt aztán a plébános 
kötelességeiről s ünnepélyes fogadást tett, hogy 
azokat mind buzgó iparkodással igyekszik telje
síteni. Végül a pápara, királyra, a város kép
viselőtestületére s minden lakójára az Isten ál
dását kérte ie. A beszéd utau Magenheim, nagy 
segédlet mellett, énekes misét mondott, melyet 
annyian balgattak, bogy a templomba nem fé
rők sűrűn ellepték a főbejáró lépcsőit. Az új 
plébános mindjárt a beiktatásának napját ne
mes tettel örőkitette meg. A polgármesterhez 
ugyanis küvekezö sorokat intézte :

„Nagyságos királyi tanácsos polgármester 
Ur ! Mint Nagyságod előtt tudva van, í. hó 5-éu 
(fehérvasárnap) lesz üunepélyes plebánosi beikta 
tasom. Azou körülmény, hogy egyes családoknál 
meg igen élénk a typhus áltál elrabolt áldoza
tok fölötti fájdalom, azou elhatározásra bírt, 
hogy az összeget, mely más körülmények közt 
a beiktatással járó költségek fedezésére lett 
volna szükséges, jótékony czélra ajándékozzam. 
Ennek folytan tisztelettel kérem Nagyságodat, 
hogy a mellékelt összeget (300 írt) a városi 
szegények közt kiosztaui, vagy egyéb, Nagysá
god által megfelelőnek Ítélt, jótékony czélra 
forditaui kegyeskedjék. Pécs, 1891. ápr. 3-áu 
Nagyságodnak alázatos szolgája Magenheim Jó
zsef a. k. pécs-belvárosi plébános.u

április 8 án.
| — (A pécsi kir. táblabirók kine

vezéséhez.) A varosban az a hir vau elter
jedve, hogy a pécsi kir. táblához még kineve
zendő négy bírót varosunk kiválóbb jogászai 
közül nevezik ki, ami részben valószínűleg meg 
is fog történni, csak aunyibau hamis a hir, hogy 
már személyeket is említ, holott erről még senki 
seui tudhat. Biztos helyről iadjuk, hogy a na
pokban volt ugyauis minisztertanács, melyen a 
kinevezendő táblabirak Ugye is előfordult ; de 
a tanácskozás eredményéről a legbeavatottabbak 
sem tudhattak semmit, auuuál kevésbé csak va 
lamit is az itteni kombinációra vonatkozólag.

— (A  járvány.) Ismét az a régi nap 
ragyog oda fönt az azúrkék égeu s árasztja 
jótékony sugarait reánk, mely oly jól esik meg
viselt lényünknek. Hosszú, taláu nagyon is hosszú 
ideig oly borús volt látóhatárunk. Öt hónapig 
járt közüttüuk a halál élesre fent kaszájával s 
tartott rettegésben s rabolta el legkedvesebbjein
ket. Uuuepet ülünk most, midőn megszüutek 
végre valahára a városház fekete tábláján azok 
a végzetes szamok, midőn nem látjuk mar többé 
azou rémes statisztikát, mely sivár számokkal 
mutatta ki, hány új beteg van, s háuy halt meg. 
Szomorú ünnep ez, gyászoló szülék, hitvesek és 
testvérek Uunepe, fölépült leányaink ünnepe, kik 
uemcsak megtörve ünnepük a járványt Űző ta
vaszt, hanem egyúttal megfosztva legszebb női 
ékességüktől, a hajtól. Régi, szép közmondás, 
hogy saját kárán tanul az ember. Szomorú vi
gasztalás — de hát tanuljuuk ebből immár mi 
is. Tanuljuk meg, hogy ezután fordítsunk több 
gondot a tisztaságra s ne bizzuk ezeulúl is éle
tünket és mindenünket oly emberekre, rniut ed
dig bíztuk !

— (Az új tankerületi főigazgató)
S p i t k o Alajos tegnapelőtt érkezett Pécsre, hogy 
a középiskolák fölött megtartsa hivatalos szem
léjét. Már egy alkalommal meg akarta látogatni 
varosuuk középiskolait, azonban a typhus-epi- 
den.ia megakadályozta öt is hivatalos kőrútjában.

— (Áthelyezett kir. segédtanföl- 
ügyelők.) A hivatalos közlüuy pénteki szama 
közölte a vallás- es közoktatásügyi miniszter 
rendeletét, melylyel E l e me n t  Ferencz tolna- 
vármegyei és H a l a s z  István baranyavárme- 
gyei segédtanfölügyelöket eddigi minőségükben 
kölcsönösen áthelyezte. Megint egy kénvteleu- 
kelletlen idehelyezett állami tisztviselő ! A kor 
mány úgy latszik Pécs varosát választotta ki 
asylumu! azok számára, kiket valami esetlenség 
miatt kell áthelyeznie valahonnan. Hogy mivel 
szereztünk érdemeket e uagy kegyre, arra va 
lóbau kiváncsiak vagyunk; de kérjük a közigaz

i gatasi bizottságot, mely ez ügyben — mint hall-
| juk — fölterjesztést fog teuui a közoktatásügyi
I miniszterhez, magyarázza meg a miniszternek,

______ ___ P É C S I  F I G Y E L Ő  ____
hogy nem az a büntetés, ba valakit Szegszárd- 
ról Pécsre tesznek át, hanem az, ha Pécsről 
dugnak el valakit Szegszárdra. S hozzá még 
ilyen — csak meggoudolatlanságból eredhető — 
brutálisán méltatlan módon. H a l á s z  Istvánt, 
a tanfülügyelöi testületnek egyik legrégibb tag
ját, ki a szorgalom, az ügy buzgó tevékenység 
miutaképe, ki csaladján kivül úgjszólva teljesen 
csak aunak az ügyuek élt, melyuek szolgálatá
ban állott, a miért bizony már rég megérdemelte, 
hogy előléptessék, — ime e helyett azért helye
zik at Szegszardra, mert onnét egyik kollégáját, 
a kit egyszer már Zomborba internáltak, aztáu 
megint visszahelyeztek, de a történtek után ott 
még sem hagyhattak, el kell helyezni valahova. 
Hát gondoltak az érdemekkel vajmi keveset tö
rődő, hanem a protektorokra hallgató miuiszte- 
riumban — jó lesz ide Halász, a csendes, a 
sohasem ágáló Halász, a ki majd ezt a jogtalan
ságot is eltűri a többiek mellett. Jól jegyzi meg 
a „Néptauoda“ : „Ha ez a tisztesség és a be
csületes munka jutalma, akkor az uem fog va
lami buzditólag hatni.u

(A  gyalogsági felügyelő) K ü u i g
táborszernagy f. hó 5-dikéu érkezett varosunkba, 
hogy a gyalogság fölött szemlét tartsou. Vau 
most dolog szegény bakaékuál, annyivá! is iukább, 
mert a király-látogatás náluk is uagy előké
születeket okoz.

— (Iparfelügyelői központ P é
csett.) A vasárnapi uiunkaszünetröl, a munká
sok baleset elleni biztosításáról szóló és egyéb 
a muukásviszouyokat reudezü törvények targya- 
lásauál szó volt már arról, hogy o törvényeknek 
a gyakorlati életben való érvényre juttatása ok- 
vetetlenül megköveteli az országban működő 
iparfölügyelők számának szaporítását. Mint ille
tékes helyről értesülünk, az iparfölügyelői intéz
mény újraszervezésével foglalkozó törvényjavas
lat már elkészült, sőt az országos ipartauacs 
tárgyalásain is keresztül ment. A javaslat álta
lános fontosságán kivül kiváló érdekkel hir Pécs 
városára uézve, mert az iparfölügyelők beuue 
megjelölt s z é k h e l y e i  köz t  P é c s  v á r o s a  
is o t t  s z e r e p e l .  Hisszük, hogy keresk. és 
iparkamaránk az illetékes helyen nem fogja el
mulasztani a kellő lépések megtételét arra uézve, 
hogy a javaslatnak Pécsre nézve kedvező hatá
rozatát a törvényhozási proczessus alatt meg ue 
változtassák.

— (Hymen.) Hétfőn reggel fél 7 óra
kor vezette oltárhoz az apaczák templomában 
Pécsett C sa  rs c b Dezső, Zalavármegye árva- 
széki jegyzője L e c b u e r Janka kisasszonyt, 
Eekhner Autal pécsi takarékpénztári főkönyv- 
vivő leánvát.

— (Jótékonyczélu tiszti estély.)
Az elmúlt szombaton az 52. gy -e. tisztikara jó- 
tékonyczélu zeueestélyt rendezett a Pólában 
épiteudö tengerészeti templom javára. Ez estélyt 

I különösen érdekessé tette több műkedvelő fül* 
| lépése, kik általános tetszést arattak szereplé- 
I sokkéi. T e i n z m a u u ezredesné, kitüuö zon-

oaija a h betűt a k-val s igy lett a „tizenhete 
dikbölu „tizenkettedik.“ Miuek kő vetkezménye 
meg az volt, hogy 12-én óriási tömeg várt eugem 
a vasúti állomáson — hiába ?

Mielőtt a nagy útra keltem volua, búcsú 
látogatásra mentem Kossuthhoz. Hogy mily esz
mecsere folyt akkor közöttünk elhatározásomnak 
politikai oldalát illetőleg : az nem tartozik egy 
feuiiletonszerü c/.ikk keretébe ; de egy mozza
nat abból a látogatásból még ide tartozik.

Esti tíz óra felé járt az idő, már távozni 
készültem, midőn az öreg ur azt mondta : — 
Apropos! van önnek magyar ruhája?

Dehogy vau ! Azon időben, midőn eu
a hazától elszakadtam (1850. végén) a magjai 
ruha száműzve volt az országból.

— No pedig mint képviselő, tősgyökeres 
magyar kerületben meg nem |eieuhet más ru
hában. A nép szokásait respectálni kell. Várjon, 
talán segíthetünk e bajon.

Előhívta inasát, ezzel együtt fölment egy 
padlassznbaba s néhány perez múlva megjelent, 
követve inasától, akinek mindkét karja teli volt 
atillákkal.

Fölpróbaltam az egyiket ; csak úgy lógott 
fújtam : a másikat, idem. Végre az öreg ur elő
vett egyet s oda uyujfá nekem mondvau :

—  No, ez uem fog lógui. A pozsonyi or
szággyűlésen viseltem a márcziusi napokban. 
Sovány legény voltam én akkor.

Belebujtam a szép fekete bársonya dufla 
ajju, igazi Kossuth atillába s ime csakugyan 
rám illett. Az öreg ur kétszer-hárouis/.or is meg
forgatott, hogy lássa, vájjon csakugyan jól si
mul-e a ruha testemhez s úgy legeltette rajtam 
szemeit, mint az anya, midőn leánya menyasz- 
szonyi ruháját próbálja.

E kedélyes kis jelenet, mely alatt mind 
kelten jóiziien nevettünk, megkönnyebbitette az 
elválás perezét. Aztán tudtuk, hogy néhány hét 
múlva viszontlátjuk egymást.

Szállodámba mentem, az inas utuuam hozta 
a Kossuth atillát, melvet feleségem most is ked
ves ereklye gyanánt goudosan megőriz.

*

Szeptember 14-én indultam Milánóból a 
rég ueui látott szeretett haza felé. Utazás köz
ben eszembe jutott, hogy egy lényeges dolog
ról megfeledkeztünk, úgy a kerület, mint én ma
gam is. A kerületben — gondolám magamban 
— én élő lényt uem ismerek, engem sem is 
mer itt személyesen senki. Hogyan fogják majd I 
tudni megérkezésemkor, hogy én iulajdonképen !

én vagyok ? Arczképemet kellett volua oda 
küldeuem ; de elmulasztottam. Származott is 
ebből egy kis zavar.

Ugyanis szept. lH-áu este 7— 8 óra közt 
megélkeztem Barcsra. Még két állomás válasz
tott el Szigetvártól, ahol megállapodás szeriut 
uieg kellett hálnom, hogy iuueu rákövetkező 
reggel bevouuljak a kerületbe Nagyon fáradt 
voltam s olasz szokás szerint egy kis tekete 
kavéra vágyódtam. Megtudván a kalauztól, hogy 
a vouât ott 12 perczig all s hogy az állomás
tól jobbra 50 lépésnyire egy pálinka és kávé
mén) hódé van, kinyittattam a kocsi ajtajat. 
Amint kiszállok, észreveszek az éj homályán 
keresztül egy sűrű embertömeget, mely a bal
oldali térségeu hemzsegett. Gondolám magam
ban : itt alkalmasint vásár volt ma s az embe
rek bevárták az utolsó vonatot, hogy haza meu- 
jeuek. 8 uyugodtau tartottam a bódé télé. Pe
dig az a tömeg az én választóim voltak, kik 
abban a kitüntetésben akartak részesíteni, hogy 
Barcsig jöttek elémbe. S a mig én ott a bódé
ban kávémat hürpülgetteiu, ők kocsiról-kocsira 
járták, s ahol idegeu alakot látták, kérdezték :

Nem Helfy úrhoz vau szerencsénk ?

A második csengetésre kilépve a lebujból,
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gorajátckával, E p s t e i n  Anna és B a u d i s 
H. kisasszonyok énekükkel, úgy W e i den-  
b o  fl'e r hadbiró-szazados valóban művészileg 
kezelt hegedűjével tettek nagy batast a kbzüu 
ségre, mely a műkedvelő hölgyeket bokrétákkal 
is jutalmazta a nyújtott élvezetért A katonaze- 
nekar ín kitett magáért jól sikerült program in- 
darabjaival. A baugverseuyt táucz követte, mely
hez úgy a katonazenekar, mint Farkas nemzeti 
zenekara szolgáltatta a zenét. Az ízlésesen föl - 
díszített teremben 44 pár tanczolta az első né
gyest. A tánczmulatság eltartott éjfél utáuiii két 
órán túl, melyen a következő hölgyek vettek 
részt tudósítónk szerint : Eisner növ, Eötvös 
Ilka, Erdőssy uöv., Erössy Margit, Epstein Anua, 
G ueber Aranka, Gőzön Margit, Hiuka uöv., 
Hoffmann Mariska, Kál Aranka, Kellaucr uöv., 
Lukrits növ., Maletter Eruesztin, MHllherr Liszka, 
Nagy Izabella, Obetko növ., Pfeffer Ilka, Pin
tér Terka, Piatz Pannika, Rihmei Valeria, Sa
véi Kornélia, Schueckeuberger Julcsa, Scbuck 
Anna, Schirmer Miczi, Schmiedler Friczi, Takacs 
Zseni, Váry uöv., Varga Tekla és VVurster Irma 
kisasszonyok ; az asszonyok közöl : Maggi fő
hadnagy ne, iMoluar alezredesül}, EHaischek ka 
pitauyné, Koszérué c» Kodauovszkyué.

— (Kémény tűz) volt vasárnap délután 
4 «'rá táj au a székesegyházi plébánia épületé
ben, hol ugyanis dr. Szeredy József kanonok 
lakásának egy kéménye fogott tüzet, melyből a 
lángok magasan fölcsapva, szép látványt uyuj 
tottak a Tettyén levőknek. Ezeu az akaratlan 
tűzijátékon kívül egyéb baj nem történt.

— (A  pécsi athletikai klub) f. hó
negyedikén tartott választmányi gyűlése elhatá
rozta, hogy a klub „A magyarországi toruaegy- 
letek szövetsége** rendes tagjai sorába, évi 10 
forint tagsági díj lefizetésével belép.

— (S a jt ó p ö r . j  A pécsi esküdtszéknek 
nem sokara még két sajtópör tárgyalásához lesz 
szerencséje. Az egyik R é d e i Károly siklósi 
polgári iskolai tanar és lapszerkesztőnek M a t é 
Balazs kistótfalusi ref. lelkész elleu iuditott saj
tópör fölött fog folyni és pedig május 12 én; a 
a másik egy toluamegyei postaNnöuek egy ugyan
ottani tanító elleu iuditott sajtóperét fogja tár
gyalni — hogy mikor még nem tudni, de lehet, 
hogy még a Rédei-Maté por előtt.

— (Halálozás.) Elhunytak: özv. B 1 a- 
c h i e r  Vilmosué szUl. Molnár Julia f. hó 4-én, 
életének 39. évebeu Pécsett (József-utcza 44. 
sz.) E s s i n g e r József hivatalnok a tengere- 
szeti osztálynál f. hó 4-én, életének 69. évében 
Pécsett (Anua-utcza 32. sz.) Kovácsich István 
volt városi képviselő í. hó 5-éu, életének 80. 
évében Pécsett (Nepomuk-utcza 19. sz.) K r é m-  
m e r Ferencz bírói végrehajtó, f. hó 5-én, éle
tének 41. évébeu — Özv. B u z á g i t s  Ignáczué 
szUl. Simon Sarolta, e hó 6-áu 78. éves korá
ban Pécsett, (llunyady-utcza 1. sz.)

— (A „Pécsi keresk. önképző- és 
betegsegélyző egylet ') vasárnap, apr. 6-an 
tartotta évi rendes közgyűlését, melyet ifj.
■t ü í . i ' " - m ín m m m m  «m ■■ .in j l j

négy úri emberbe ütközöm, kiknek egyike vé
gig nézve rajtam, megszólít :

— Nem Ilelfy úrhoz van szerencsénk ?
— Az vagyok.
Egy dörgő „éljen !“ lön erre a felelet, 

melyet nyomban száz meg száz torok vissza 
dörgött.

Lett aztau tolougás és zaj olyau, hogy 
az állomási főnök kétségbe volt esve. A vezé
rek kérésero belenyugodott, hogy a vonat ué- 
háuy perczig késsék. Erre egy Juhasz nevezetű 
ügyvéd föláliott egy vasúti kocsi lépcsőjére s 
onnau intézte hozzám az üdvözlő beszédet. Utána 
én íoglalám el a gőzerejü tribune-1 A mégha 
tottsagtól esik néhány köszönő szót bírtam ki
ejteni, de abban hangulatban ez is lelkesitöleg 
hatott. A kérlelhellen harmadik csengetésre vá
lasztóim megrohantak a coupékat, aki ahol 
helyet talált, azt elfoglalta, engedetem és jegy 
nélkül. így érkeztünk nagy késéssel Szigetvárra. 
Rákövetkező reggel lömegeseu bevonultunk fe- 
lejthetleu szt.-löriuczi kerületembe, ahounan há
rom országgyűlési ciclus után a debreczeui nagy 
győzelem kizavart. Bizony kár volt magamat 
onnan kizavartatui. Kedves emlékeim vaunak 
hozza fűzve.

P É C S I  F I GY EL Ő.
Krausze Ignácz alelnök d. u. 5 nyitott m g. Az 
évi jelentésből kiemeljük, miszeriut az egyesü
letnek 7707 írt 59 kr. vagyona van. A múlt 
évben betegápolásra es segelyre 464 Irt 53 krt, 
hírlapok és folyóiratokra pedig 180 frt 6l krt 
fordított. Az uj tisztikarba választattak : elnök 
dr. Z á r a y Károly, alelnök : ifj. K r a u s z e  Ig
nác/., főjegyző : Patak. Vilmos, aljegyző: Reizuer 
Nándor, pénztáros: Dorner Henrik, ellenőr: Kis 
Zsigmond háznagy: Mautner Soma, egyleti or
vosok: dr. Pauncz Lipót és dr. Löwy Lipót ; 
könyvtárnok : Goldechmied Ödön ; választmányi 
tagok lettek : Deutsch FUlöp, Gröbeldinger Mik
lós, Guttuiann Jakab, Kuh Miksa, Major Gyula, 
Neumann Gyula, Obetko Gyula, Porges Béla, 
Schaffer Andor, Schrottmann Tivadar, Taizs Jó
zsef, Weisz Zsigmoud, Wolil Lajos. Póttagok : 
Neumann Gyula, Sperl Vilmos, 'Pausz Sámuel. 
Számvizsgálók : Eizer János, Ulinami Karoly.

—  (Az egyházmegye köréből.) A
megyés püspök a következő Káplánodat helyezte 
at: K i s s  Rezsőt Czikóra, K o p á r y Gyulát 
Kurdra s végre F e k e t e  Ágostont Raczpetréie.

-  (A  mi színtársulatunk.) Somogyi 
Károly két héttel toldva meg a soproni évadot, 
a hét folyamán mutatta be társulatának újonnan 
szerződött tagjait. Soproni lapok azt írják, hogy 
Somogyi társulata meg sohasem volt olyan teljes 
és jó erőkben olyan gazdag, minő most virag- 
vasarnap óta. Az uj primadoua B á c s k á i  
Ju csa és az uj tenorista P e r é  u y i József a 
a Cigáuybáró-bau mutatták be magukat és na
gyon tetszettek. S z i l a g y i  Vilmos a drainai 
es vígjátéki személyzetnek jeles tagja. A n g y a l  
IJ us a drámai szende, a Vasgyáros-b au mutatta 
be magát és a soproniak varako/asat kielégi 
tette. Somogyi április közepéig marad Sopron
ban és ouuan Pécsre jön társulatával s itt ÍS-áu 
kezdi meg előadásait a „Huu utódok •‘ -kai Várady 
Antal nagy határú drámájává!. Balaton-Füredet 
az idén elkerüli, mert társulatának tagjai nem 
győzik a nagy drágaságot ; de azért a társulat 
nem oszlik szét, hauem egy hónapi szünetet él
vez, a melyre a fizetését aranylagos tizenegy 
havi részletekben az igazgatónál gyűjtöttek össze 
a tagok.

— (Titkos rendelet a főispánhoz)
czimü közleményünkre vonatkozólag most újabb 
érdekes adatot olvasunk a „Független Ujsag“ - 
ban. A nevezett lap megniagvara/./.a az okot, 
a miért ezt a rendeletet szükségesnek tartotta ki-e ’
adni gróf Szapáry Gyula belügyminiszter. Azt 
vette ugyanis észre Szalavszky államtitkár, a ki 
megyei korteséletébeu reudk vUli szimatoló gya
korlatot szerzett, hogy a főispánok egy részé 
uem nagyon törődik a közigazgatas államosítá
sának kérdésével es szabadon engedi toivni a 
vármegyei önkormányzat iránt éledő hangulatot. 
Több tőispáu azt sem titkolta el, hogy nem 
nagyon lelkesedünk a javaslatért es Csöppet 
sem bauuák, ha az sohasem emelkedünk tör
vényerőit. Igaz, hogy a föispáui hatáskör kitá 
gui, a mi a hatalomszomj embereit kielégítheti; 
de az is igaz, hogy a mostani főispánok egész 
sora a régi alkotmányos bastya alatt szívta ina- 
gaba a közügyek iránt való érdeklődést és nem 
bírnak megbarátkozni ezredéves közjogunkban 
gyökerező ez intézmény kiirtásával. E főispánok
nak gyöugéd módon tudtukia adtak, hogy a 
kormány figyelemmel kiséri maguktartását és a 
közigazgatas államosítása alkalmával történő 
nagy személyváltozásoknál számba fogja veuui 
a buzgalmat, mint a közönyt, s még inkább a 
hidegséget és ellenszenvet.

— (A  pécsi kir. törvényszék el
nöke ) O b e t k o  Dezső végzett joghallgatót 
a vezetése alatt levő kir. törvényszéké/, diias 
joggyakoruokka nevezte ki.

—  (Csere a katonaságnál.) A mi 
h o o v é d ö ti k e n t e s e i n k, kik a télre Szé
kesfehérvárra lettek beosztva, t. hó elején ér
keztek vissza városunkba (persze mindannyian 
dupla csillaggal,) s most már állandóan itt ma- 
raduak. A v a d a s  z-ö n k e n t e s e k ellenben, 
kik a télen at nálunk voltak, már elhagytak vá
rosunkat, s ismét visszamentek Székesfehérvárra.

— (Érdekes fogadás) folyt le a múlt 
hó végén P e r c  z e I József és I) ö r y József 
földbirtokosok között. Perczel József abba foga
dott, hogy lovaival a s Uk e i - p UNZ  t á r ó i ,  
mely Dőry Jenő bérlete, a p é c s i  v á mi g ,  
a mi körülbelül 50 kilométernyi hegyes-völgyes 
út, 2 óra és 23 perez alatt teszi meg az útat. 
A fogadós mellékföltetele az volt, hogy két ló
val, ügetésben kell a megjelölt útat a kitűzött

;

a kik bárom -, 
is elvállalnak a 
legalább a „Sik

időben megtenni. Perczel 7 óra 35 perczkor in
dult el fogatúval, melyen a másik togadó fél is 
ült, a Tüske pusztáról, s daczára a sok és me
redek hegynek, a sáros útuak és auuak, hogy 
az napon Pécsett országos vásár volt, a mikor 
nagyon sok szekér vonult az úton : a Perczel 
fogata 2 óra és 17 perez alatt ügetett a czélhoz, 
tehát 6 perczczel korábban a kitűzött idöuél. 
Érdekes az elleufogadónak az úton tett föl jegy 
zései, melyek szerint a fogat ilyen időközökben 
ért egyes pontokhoz: Tüske — indulás — 7 óra 
35 p , Dombóvár kaposhid 7 óra 46 p., kapos- 
szekcsöi korcsma 7 óra 56 p., vásárosdombói 
korcsma 8 óra 03 p., sásdi országút 8 óra 20 
p ., oroszlói Ilid 8 óra 32 p., oroszlói hegytető 
8 óra 36 p., hertclendi hegytető 8 óra 45 p., 
magyar-széki korcsma 8 óra 55 p., Máuta előtti 
forduló 9 óra 09 p., mániái hid 9 óra 14 p., 
mániái hegytető 9 óra 30 p., érkezés a pécsi 
vámhoz 9 óra 52 p

—  (Árlejtés orvosi állásra.) Min
denesetre érdekes, másrészt szomorú jelenség az, 
hogy amily kicsiny fizetést nyújtanak egyes ál
lasok s amily drága a megélhetés, hát még e 
kis fizetésű állásokra is, a megélhetés ezer ne
hézségei között is, annyi a pályázó, oly nagy a 
konkurreuezia, hogy már az állásra kiszabott 
fizetésen alul is vállalkoznak arra emberek. Ez 
a furcsa lefelé Hezitálás pedig épen orvosokkal 
történt meg, ennek a kivaló tudományos osztály
nak tagjaival. Siklóson ugyanis megüresedett a 
községi orvosi állas, melynek javadalmát a köz
ség 400 írtban állapította meg. Az aliásra többen 
pályáztak, s akadtak köztük, 
sőt k é t s z a i  f o r i n t é r t  
községi orvosi állást! így Írja 
lós és Vidéke.“

W

— (Állandó színház Danaföld  
várott.) A pécsi közönség nagyobb épülésére 
közöljük azt a hirt, hogy Duua-Föidvar m e- 
z ö v a r o s  (!) értelniüsége körében nagymérvű 
mozgalom indult meg á l l a n d ó  sz í  u h a z 
é p í t é s é r e  és rendes szinpártoló egyesület 
létesítésére. A mozgalom élén oly egyéuek ál- 
lauak, kiknek sikerülhet is ezt a »zép szót telté 
változtatni. Nos Pécs s z a b a d  k i r á l y i  v a 
r o s  (?) közönsége a te áliaudó színházad miért 
késik az ismeretlen jövőben ? Ki a hibás abban, 
hogy meg Duua-Földvár is megelőz téged V Te 
vagy-e, hogy talán niucs benued lelkesedés az 
ligy iránt, taian nincsenek ilyen mozgalom ve 
zetésére méltó embereid ? Avagy vannak vezető 
embereid, de azokon múlik, hogy a te lappangó 
lelkesedésedet nemhogy élesztenék, de igyekez
nek benned teljesen elhamvasztani? Ez a kér
dés kérdés marad. Vájjon meddig?

— (A  miniszter elismerése.) A m. 
kir. pénzügyminiszter C/.iraky lvan, mohácsi 
kir. adóhivatali nllenőrnen az illetek kiszabása 
körül kifejtett bu/.gó es eredményes tevékeny
ségéért elismerését nyilvánította s ezenfelül 30 írt 
jutalmat utalványozott neki.

— ( A  bádogos főnyereménye.) 
Szegzardon lakik az az ember, a ki a tis/.a- 
vöigyi sorsjegyek legutóbbi húzásán megnyerte 
a sza/.ezcrforiutos főnyereményt a 4205 sorozatú 
7 számú sorsjegyével. K r a m e r Árminnak 
hívják az amily szerencsés < poly boldog nyerőt.

— (Mohács és Siklós a „Dunán
túli közm. egyesület" nek.) M o l i a c s  
városának társadalmából eddig 200 írt került ki 
a „Dunántúli közniivelödési egyesület** javára. 
Ugyanis a „Mohácsi takarékpénztár** és a „Mo
hácsi általános takarékpénztár** 100 —100 Írttal 
lépett be a nevezett egylet alapitó tagjai közé. 
S i k l ó s  városa — legutóbbi közgyűlésének 
határozata folytán — szintén belépett az egye
sület tagjai közé, hogy mily összeggel, arról 
nem szól a „S. és V.“ közgyűlési referense.

—  (K ell a katona.) Az idei ujonczo- 
zast közvetlenül megelőzőleg a közös hadügy
miniszter sürgős rendeletet küldött a hadkiegé
szítési parancsnokságnak és egyúttal közölte 
rendeletét a honvédelmi miniszterrel, hogy a 
hatásköre alá tartozó lionvédparancsuokságokhoz 
liasouló rendeletét bocsásson ki. A roudelet szi
gorúan utasítja a hadkiegészítési paraucsnoságot, 
hogy az ujo ezozásra kivezényelt katonai tagok 
mellőzzék a „tauglich** kiniondasaual a szabato
suk!) utasításokat, tekintsenek el az apróbb hi
báktól, hogy a megszavazott kontingens minél 
„kevesebb anyagból** kerüljön ki. A hadügymi
niszter különös gondjára bízza a sorozó bizottság 
katonai elnökének, hogy az e tekintetben utasí
tásokhoz kötött orvosokat ellenőrizzék es azokkal
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szemben, ba erősen alkalmaznak a regi mértéket 
a hadköteles alkalmas vagy nem alkalmas vol
tának megítélésénél, sajat felelőssegükre intéz
kedjenek. hogy minél kevesebb kerülje ki már 
az első Korosztálynál a besorozast. Ennek tulaj
donítható az a körülmény, hogy az idei sorozá
sokon oly sok ujoncz vált be és bizouyára fog 
meg beválni, a miből sokan a datai nemzedék 
egészségi viszonyainak javulását következtették.
A tíatal nemzedék azonban tovább is vakou ro
han a satnyulás végső pontja felé, » csak a 
hadügyminiszternek kétségbeesett rendeleté csi
nál belőlük „tauglich“ -okat. Katonai körökben 
a hadügyminiszter e rendkívüli utasítását arra 
magyarázzák, hogy döntő helyen sem látják 
többe oly rózsásnak a helyzetet, mint tavaly volt 
és ez intézkedés nem egyéb, mint előkészület 
arra, hogy netalani válságok esetén, mely a ha
bom veszélyét közvetlenné teszi, egy másodszori 
sorozás minci több oly hadkötelest találjon, a 
kik az első sorozás alatt kikerültek a hadsereg 
kötelékeiből, mert a szükséges kiegészítési lét
szám hamarosau kikerült a fülületesebbeu meg 
vizsgálták sorából.

— (Vád alá helyezett orsz.-gyű
lési képviselő) czimmel még januárban ke
rült a lapokba egy czikkecske, mely azt hozta 
hírül, bogy S z e u d r e y  Gerzson dárdai kerületi 
országgyűlési képviselőt mint ügyvédet okiratba- 
misitas miatt a székesfehérvári kir. törvényszék 
vád ala helyezte. Ezt a hirt a „Székesfebervar 
és Vidékeu tette közzé s utáua majd minden 
lap közölte. Mi annak idejéu u hír elieuébeu 
közöltül* az említett törvényszék határozatai, 
mely ellenkezőleg uem adott helyet az ügyész 
vadiuditvanyanak s a további eljárást Szeudrey 
ellenében beszüntette. Ezt a bírt bezzeg uem 
igen vette at a lovagias (?) sajtó. Szendrey most 
sajtopört iuditott Csitári G. Emil, a „Székesfe
hérvár és Vidéke4, szerkesztője ellen rágalmazás 
es öecsületsértes vétsége miatt.

— (A sásdi kortesebéd következ
ménye*) Nagy fölfordulás vau par nap óta 
Sasdon, a hol mar különben régóta íöltordult 
minden társadalmi rend. Az a jó Hegyhát igen 
alkalmas hely arra, hogy mintegy a viiag hata 
mögött, jól eldugva az öreg Mecsek által, ked 
vükre cselekedhessenek az emberek úgy, a bogy 
a viiag szeme előtt tahin meg sem tennének. 
Regi ott a torzsalkodás, a súrlódás, h ennek a 
pestisnek a csirája már a levegőben vau. A 
sasdiak sóba sem tudtak békességgel inegélui 
egymás mellett. A mostam tölfordulas a minap 
eumtett kortes-ebedből indult ki. Tudvalevőleg 
a miudeuek csodálkozására alakult sasdi társas
kor, a múlt hó utolsó uapjau, Szily László es 
biskuvicb Turnus disztagok tiszteletére — így 
mouüják t. i. —  ebédet rendezett. Ezen az ebé
den törteut egynémely reudelleuesség, meg va
lami sértő toaszt miatt Warga Jenő aljarasbiró 
u kasziuói inditvauyköuyvbe pauaszt irt, mely
nek ele Kasza Sándor dr. ügyvéd ellen irányult. 
Kasza sertve érezte magát e bejegyzés áltál s 
ennek elolvasása utau a következő napon — 
múlt csütörtökön — elküldte Wargáboz segédeit, 
hogy ez vonja vissza szavait vagy nevezze meg 
segédeit. Warga kijelentette, hogy nézete szerint 
az alt ala hasznait kifejezések uem becsületsértök 
s azért azokat visszavonni nem lógja, de segé
dedet seui választ, hanem döutsöu becsiilotbiró- 
sag, vájjon az ö szavai becsUletsértök-e, s ha 
enuek döntése szerint azok, akkor elégtétellel 
fog szolgálni. A segédek távoztál*. Az nap dél
ben Kasza az utczau eléje állt Wargauak s ezt 
mondta neki : „Tisztelt albiró úr éu önt kvaltfi- 
kalhatatlan, piszkos, aluvaló, jellemteleu ember 
nek nyilvánítom !u Warga fölbaborodasábau a 
kezében levő esernyővel megütötte Kaszat, mire 
K isza a zsebéből kirántott korbácscsal vágott 
vissza. Warga, mint ö mondja, a segedek tavo 
zása után föuökéuek elmondta a kihívást, n ez 
figyelmeztette öt, hogy meg kellett volna nevez
nie segedeit, mire ö azonual kocsit rendelt, hogy 
segédek után lássou; de aztau a később történ
ték u an lemondott o szándékáról. Warga a tör
vényszék elé vitte ügyét.

— (A  közigazgatási bíróság) életbe 
léptetése küszöbön áll. A közigazgatás államo
sításáról szóló törvény végrehajtásával egyide
jűleg fog bekövetkezni. A belügyminisztérium- 
bau elörelatliatólag uagy változások következnek. 
Közigazgatási bírák gyanánt emlegetnek, köztük 
1 asho Moyst is, ami törvényhatóságunk referen
sét, akitöj ha imigyen megszabadulhatunk, uagy 
örömünkre fug szolgálni. Helyeiket részint elő
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léptetéssel töltik be, részint kívülről fognak tör
ténni kinevezések képviselöházból es kortes- 
tanyákról. A közigazgatasi bírósagokról szóló ja
vaslatot különbeu Tibád Antal dolgozza ki, a 
kinek hiányát ma is nagyon sínyli a belügyi 
kormányzás, mely kezében kezdett kivetkőzni 
a slendriánból és a kortes részrehajlásból.

— (A  községi iskolai tanítók.) Â 
vallás- és közoktatásügyi miniszter körrendeletét 
bocsátott ki, mely szerint a tanítók és tanító
nők választásának jogát kizárólag csak. az is
kolaszék tagjai gyakorolhatják ; a közigazgatasi 
bizottság kiküldöttje, elnöki minőségében sza
vazati joggal nem bir. Ha pedig a kiküldött 
választási elnök egyszersmind iskolaszéki tag, 
akkor egyedül utóbbi minőségében gyakorolhatja 
szavazati jogát, tehát csak egy szavazata lehet. 
Ha a választásnál a jelöltek egyenlő szavazatot 
nyertek, e választás eredménye neui az elnök 
döntő .'■zavatól függ, mert iiytmue! az elnök uem 
bir, hanem a két legtöbb szavazatot uyert je
lölt között azonnal újabb választásnak van helye 
s ha az újabb választásnál ismét egyenlő sza
vazatot nyernének, úgy az elnök által kihúzott 
sors dönt a választás felett.

(Nagy-Kanizsa önálló tör
vényhatósága város.) Nagy-Kauiz*áu egy 
előkelő tagokból álló bizottság memorandumot 
dolgozott ki. mely előadja, hogy Kanizsa már 
1515-ben rendezett tanacsu város volt, s hogy 
jelenleg is oly helyzetben vau, bogy i s m e t 
ö n á l l ó  t ö r v é n y h a t ó s á g g á  legyen E 
memorandumot legközelebb küldöttség fogja a 
a belügyminiszternek átnyújtani.

— (Garay szobra Szegzárdon.) 
S/egzárd város költö-tiauak, Garaynak szobrot 
tog emeltetui, mely czélból a végrehajtó-bizott
ság már elhatározta, hogy a szoborra pályáza
tot hirdet. Az összegyűlt összeg 14,000 forint, 
mely immár elegendő egy — a város igényei
nek megfelelő — szobor felálállitásaho/.. A bi
zottság a íegjobö terv Készítői fogja a szooor 
kivitelével megbízni. — Neküuk pécsieknek is 
volna már régóta „kiuekw szobrot emelni, de 
sajna ! még miudig nincs „miből !u

*
— Tűzbiztosítás. A szamosvölgyi vasút 

deési pályaudvarau pár hét előtt tűz ütött ki, 
melynek több raktár esett áldozatul. A leégett 
épületek a „Magyar-franczia“ biztosító társulat
nál voltak biztosítva, mely intézet a kárt, au- 
nuk felvétele és megállapítása után a nála meg
szokott pontossággal egyenlítette ki. Megemlítjük 
ezen alkalommal, hogy ezen társulat nyerte el 
öt pályázó társintézet közül az erdélyi r. kath. 
státus összes épületeinek tűzbiztosítását.

— Hátralékos előfizetőin-
■

két tisztelettel kérjük, miszerint 
tartozásaikat minél előbb küld
jék  be, nehogy kénytelenek le 
gyünk a lap további küldését 
beszüntetni.

béküljünk ki!“ S ezzel megrohanta s a földre 
teperte, míg Bakó rimankodva kérte, hogy bo
csássa szádon. Végre valahogy sikerült kezeit a 
nálánál sokkal erősebb legéuy kezei közül ki
rántani s Pécsi pinezéje felé menekült, bauem 
alig léphetett néhányat, mert a nyomába rohanó 
Borbély ismét megragadta, de most sajat ücscse 
lépett közbe s Bakónak ismét sikerült menekül
nie; de midőn Borbély a pinezébe is, hova 
Bakó időközben menekült, utana akart jöuni, 
Bakó fölkapta az ajtó sarokba támasztottt kapa
nyelet s Borbély télé vágott, de oly szereucset- 
lenül, hogy Borbély fején talalva eszméletlenül 
összerogyott. A megrémült ember ekkor a fél - 
testével beesett Borbélyt kidobta, az ajtót pedig 
magára zárta, melyet azután az öreg Borbély es 
Janos da ostromolni kezdettek s midőn nem si
került az ajtót betörniük, neki routottak a re- 
dökuek es ahlakokuak s törtek zúztak mindent, 
majd a falnak estek neki s azon körösztül akar
tuk maguknak u at vájni be a pincébe. Mar-mar 
keresztül törték a tálát, midőn odabeu Bakónak 
sikerült följutni a padlásra s egy-két cserepet 
kiszedve megmenekülni. Bakó egyenesen a cseud- 
örseghez ment jelentkezni. Az öreg Borbély és 
János tia Ferenczet töltették szekerükre és haza 
vitték, ki masnap reggel a kapott sérülés követ
keztében meghalt. A megejtett orvosi bonczolás 
nagymérvű koponyarepedést konstatált. A bíró
ság Bo l g á r  Kálinau vedöbeszédéuek meghall- 
gatasa utau, a vádlottat lölmentette. Az ügyész 
fölenbezést jelentett be.

N Y Í L T  - T E  R.*)
Nyilatkozat.

A „Pécsi Figyelóu április 4-iki számában 
megjelent nyilatkozatra vonatkozólag kötelessé
gemnek ismerem a következőket kijelenteni: Én 
Kasza úr segédeinek azt mondtam, hogy uéze 
terű szerint az altaiam hasznait szavak uem be- 
csületsértök s azért azokat vissza uem vonom, 
de segédeket sem választok, hanem a mennyiben 
Kasz 4 úr uezete elleukezik az enyémmel, bízzuk 
az ügyet üecsUlethirnsagra s ha ez szavaimat 
becsületsértőknek találja, kész vagyok elégtétel
lel szolgáim. Egy óra mulva megtörtént az in
zultus s miután oly módon lettem megtámadva, 
melyet nundeu józanul gondolkodó embertársam 
kellőleg jellemezni kepes, telmentve ereztem 
magamat az elégtételadás alól nemcsak, liauem 
szükségesnek találtain a megzavart (ogreud hely
reállítása végett a törvény útjara lepni.

Én soha gyáva nem voltam, a mit pécsi 
ismerőseim nagyon jól tudnak s ezt rövid idő 
alatt meg fogjak tudni a sasdiak is. Hogy pedig 
a kihívás után történtek az éu magaviseletéin 
természetes folyományaként magyaráztassanak, 
ennek meghatározására Kasza urat illetékesnek 
nem tartom: erre uézve meg fogja adui a fele
letet az illetékes bíróság és a tarsadalombau a 
becsületes emberek szövetkezete áltál nyilatkozó 
közvélemény.

Kelt Sásdon, 1891. évi ápril hó 6-án.
W a r g a  J e n ő ,

kir. albiró.

T Ö R V É N Y K E Z É S .
— (P óruljárt verekedő.) Ismeretes 

volt veszekedő természetéről B o r b é l y  Ferencz 
siklósi lakos, kinek uyughatatlau természete soha 
senkivel sem félhetett össze s ki verekedések 
miatt mar törvény előtt is állt. Körülbelül barom 
évvel ezelőtt is egv alkalommal azért kisérték 
bo, mert állítólag több embert megszurkalt; ek
kor történt ugyanis, hogy mig a csendőr a vasat 
rakta ta, Bakó Ferenc/., ki abban az időben siklósi 
rendőr volt, bizonyara vallatasi szándékból, ál
lítólag in eg ad j asztalt a.J a miért Borbély örök 
bőszül esküdött. — Múlt év november hó elsején 
délután Bakó Ferencz fölment a siklósi szőlőbe 
gyesben levő pinezéjébe, hova úgy este télé 
Nyuszó Autal korcsmaros is átnézett, hogy meg
kóstolja Pécsiuek Bakó piuczéjebou elhelyezett 
borát. A borkóstolás utau isin t elhagyták a 
szőlőt s ekkor jöttek kocsin a melyen bevágódó 
úton az öreg Borhely Ferencz es fiai, Ferenc* 
és János. Az öreg Borbély midőn meglátta Kva
szét, megállította lovait s beszédbe ereszkedett 
a korcsmarossal, fia Ferencz pedig, ki megpil
lantotta Iont a dornbou Bakót, leugrott a kocsi
ról és oda kiáltott Bakónak: „Gyere' itt az idő

K öszönet-nyilvánítás.

Mindazok, kik a szeretett és felejthc- 
tetleu anya, a jó és hu rokon:

özv. BLACHIER VILMOSNÉ
szül. Molnár Julia ,

elhalálozása alkalmával meleg részvétnyi- 
latkozatukkal, a temetései! és a gyászis- 
teni-tiszteleteu való megjelenésük által 
törekedtek fájdalmunkon enyhítem, tógád 
jak ezúton hálás köszönetünket.

Pécsett, 1891. április hó 6-án.

A gyászoló család.

Lsen rovnt niait megjelentekéit nem vállal 
felelő Hweget A s z e r k.
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O rv o s i te k in té ly e k  á lta l
vese, hugydara, köszvéuy és hólyagbántalmak ellen, 
továbbá H legzö é8 emésztési szervek huruton báutal-

iuhíiiál rendelve.

Salvator
égténjes, fasmentes, lithiUB-savanjrovizforrás.

Kapható átványvizkeraskadéiekben a legtöbb gyógyszertárban.
A  S a lv a to r -fo r rÚ H  ig a z g a t ó s á g a  E p e r je s e n .

L h |i ( u 1 aj d o n n e :
NAGY FERENCZ

fc'eielô» rzrrKtnztó :
HAKSCH LAJOS.

Hi r d e t é s e k :
234.

vg. 189L 8*‘

Árverési hirdetmény.
Alulirt kiküldött végrehajtó az 1881. évi 

LX. t.-cz. 102. §-a értelmében ezennel közhírré 
teszi, hogy a pécsi kir. járásbíróság 2497/1891. 
számú végzése által Haberényi Guszsztáv vég
rehajtató javára, Péterfav Ördög Lajos pécsi 
lakós ellen 223 frt 85 kr. töke, ennek 1890 év 
Déczciuber bó 31 napjától számítandó 6#/* ka
matai és eddig összesen 40 Irt 13 kr. perkölt
ség követelés erejéig elrendelt kielégítési vég
rehajtás alka[maval biróilag lefoglalt éa 450 írtra 
becsült hiútokból álló ingóságok oyilváuos ár
verésen eladatnak.

Mely árverésnek az 3240/1891. sz. kikül
dést rendelő végzés folytan a helyszínén, vagyis 
Pécsett alperes lakásán szigeti országút 
27*ik szám alatt leendő eszközlésére 1891. évi 
április hó 14 ik napjának délelőtt 10 
órája határidőül kitüzetia és ahhoz a venni szán
dékozok ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg, 
hogy az érintett ingóságok ezen árveréssel! az 
1881. évi LX t.-cz. 107. § a értelmében a leg
többet ígérőnek becsáron alul is eladatni fognak.

Az elárverezendő ingóság vételára az 
1881. évi LX. t.-cz. 108. §-ában, megállapított 
teltételek szerint lesz kifizetendő.

Kelt Pécsett, 1891. évi április hó 5 ik 
napján.

Vitalyos Imre,
kir. bir. végrehajtó.

üzlethelyiség- és lakás-vál
toztatás.

Vav szerencsém a t. közönség becses tu
domására hozni, miszerint

szoba- és ezégfestö-
üzletemet

lakásommal együtt a József utcza 5. sz. házból
Király (fő)-utcza 32. szám

alatti házba (a segélyzö-egylet átellenében) köJ 
tözködtem.

Tisztelettel

V A D Á S Z  BÉLA .

Korcsma bérbe adó.
Pécsett, Rókus-utcza 9. sz

W  kor es maépület
(az uj kaszárnya átellenében), melyben teke
pálya is van és jégverem  50 kocsi jég
gél, f. é. május hó 1-től bérbe adó.

$

Értekezhetni a szigeti külv. iskola háziéi 
ügyelőjénél.

1891. április 8 au

Magyar mágnás disz ékszer
és disz 
himzett

+
+
+
+
+
+
+

kardok, úgy szintén aranynyal ki
lótakaró és disz lószerszám bősé
ges választékban kapható

Wisinger Mór
ötvös és régiségkereskedésében

B udapes t, IV Hatvani-utcza 15 sz

M
M  
M
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«K 
•K 
•K
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M
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első pécsi temetkezési vállalat

Van szerencsénk a nagyérdemű közönség tudomására hozni, miszerint  
a legváltozatosabb ravatalozások felállítására — temetések rendezésére, — 
úgy a halottak szállítására létesített üzletünket ujjabb átalakítások, — min
dennemű igényeknek megfelelő felszerelések beszerzése, valamint tapintatos 
rendező alkalmazása folytan jelenleg oly helyzetbe hoztuk, hogy minden osz
tályú temetkezéseket — úgy hely hm) mint a vidéken

a legnagyobb pontossággal s az eddiginél és minden
temetkezési vállalatnál

sokkal díszesebben és olcsóbban
vagyunk képesek kiszolgáltatni.

Maradunk kiváló tisztelettel
„C O N (' O R D l A“ első pécsi temetkezési vállalat tulajdonosai:

*££ T u m a  Yenezei, K r is z t iá n  József, S c h u b á rs k y  J á n o s ,
<K »  ranitseJi Oytíryy.

+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
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M e l y i k  l a p r a  f i z e s s ü n k  e l ő?
Gazdag tartalmúnál, nagy terjedelménél fogva a legolcsóbb magyar lap az

99

a mely az uj évvel immár 25-ik évfolyamúba lépett. Hz a magyar olvasóközönség lapja. 
Hiteles forrásokból származó értesüléseinek gyorsasága, alapossága és sokasága, ro
vatainak változatossága, kitti, őség**, a különböző olvasmányok gazdag tárháza tették az 
„Egyetértésit népszerűvé . Az országgyűlési tárgyalásokról a legrészletesebb s 
e mellett tárgyilagos Ilii tudódtak egvedúl az „H.-yrtei tesu közöl Gazdasági rovata  
elismert régi tekintélynek örvend. A magyar kereskedő s gazdaközönség nem 
szorul többé idegen nyelvű lapra, mert az „Egyetértés41 kereskedelmi s tőzsdei 
tudósításainak bőségével s alaposságával ma mar nem versenyezhet más lap. A ke
reskedő, az iparos s a mezőgazda megtalálja mindazt az „Egyetértésiben, a 
mire züksége van. Változatosán szerkesztett tárc/.ajaban. annyi regény olvasm ányt 
ad, mint egy lap sem. Két három regényt közöl egyszerre, úgy, hogy egy ev alatt 
30 4<> kötetnyi regényt, részint eredetit, részint a küllőiéi legjelesebb termékeket jó
m.agvarsagu fordításban kapnak az „Egyetértés*4 olvadói. A ki olvasni valót keres és a 
világ folyásáról gyorsan és hitelesen akar értesülni, fizessen elő az 
„Egyetértés*4 re, melynek előfizetési ára egv hóra 1 Irt 8<> kr., l/4 évre 5 Irt s egy évre 
2<> Irt. Az előfizetési pénzek az „Egyetértés14 kiadóhivatalaim küldendők. Mutatványszá

mot a kiadóhivatal kívánatra egy hétig ingyen és bérmontve küld.
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GRIFFON
a legjobb szivarkapapir

kaphat" A lt  l 'S  I to li ni kereskedésében Pécsett

3396. sz.
tkv. 18'»0. ^

Árverési hirdetmény.
A süsdi kir. járásbíróság mint telekkönyvi 

közhírré teszi, hogy Pcch sz. kir. varos árvatara 
végrehajtutóriiik, Fekete Istvánne, Olberger Te
rez végrehajtást szenvedő elleni 500 frt <35 kr. 
tőkekövctcs es járulékai • iránti végrehajtási 
ügyében a pécó kir. törvényszék (a sasdt kir. 
járásbíróság) területén levő a Vékény es Ma
gyar Egregven fekvő a vckényi 36 sz tjkvben 
Fekete Istvánne Olberger Terézia nevén álló 
52 hrsz. 3Sa/38 hszsz. kétkerekű malom, udvar és 
kert épiilet tulajdon es föld haszonélvezetén* 
1184 Írtban, a 483 hrsz. Dömiitörteke dülöbeni 
szántóföld és rét töldliaszouélvezctére 364 frt-(9

ban, továbbá Fekete 1st vanné Olberger Terézia 
kizárólagos tulajdonát képező következő ingat
lanokra a magyar egregyi 541 sz. tjkvben fog
lalt 1314 hrsz. szőlőre 818 írtban, a magyar 
egregyi 542 tjkvben foglalt 1319 hrsz. sző
lőre 564 írtban, a magyar-egregyi 543 sz. tjkv 
ben loglait 1317 hrsz. szőlőre 14 frtbau es a 
megy ai-egregyi 544 sz tjkvben foglalt 1318 
hrsz. szülőre az árverést 652 írtban ezennel 
megállapított kikiaitá i urban elrendelte es hogv 
a tennebb megjelölt ingatlanok az 1891. évi 
április hó 15-ik napján délelőtt 10 
órakor Vékény község házánál és a 
következő nap 1891. április 10-án d. 
e. 10 órakor M .-Egregy község há
zánál megtartandó nyilvános árverésen a meg- 
állapit*.tt kákialtási áron alól is eladatni fognak.

Árverezni szándékozók tartoznak az in
gatlanok becsárának 10 '/«út, vagyis 118 írt 
40 krt, 36 írt 40 krf, 81 frt 80 kit, 5ö lit 40 
ki t, 1 írt 40 krt, 65 írt 20 krt készpénzben, vagy az 
1881.60. t.-cz. 42. $-bau jelzett árfolyammal szarni- 
tott és az 1881. évi november bő 1 én 3333. sz. a. 
kelt igazságügyminiszteri rendelet 8. §-ában kije
lölt ovadékképes értékpapirban a kiküldött kezé
hez letenni, avagy az 1881 : LX. t.-cz. 170. 
§-a értelmében a bánatpénznek a bíróságnál 
elöleges elhelyezéséről kiállított szabályszerű el
ismervény*' átszolgáltatni.

Kelt Sásdon, 1890. évi november hó 24-ik 
napján a kir. jbirósag mint tkkvi hatóság.

M a rjo v s zk y ,
kir. aljáráabiró.

oooo ooooooooooooooooooooooooooooooo o
1281. sz. 

1891.

H eg yh áti já rás  fő s zo lg a b irá já tó l.

hirdetmény
csolád

Mo-Baranyavármegye hegyháti járásába tartozó Bikái, Nagy-Hajmás, Köblény, 
községek szövetkezetéből álló s elhalálozás folytán üresedésbe jött

bikali körjegyzői állásra
az 1886. évi XXII. t. ez. 82. § a értelmében ezzel pályázat nyittatván, —  felhivatnak 
mindazok, kik ezen 876 frt 77 kr. készpénz fizetés, szabad lakás és egy negyed 
kültelek haszonélvezetével javadalmazott s f. é. április hó 30-án reggel* 9 órakor 
Biknlon, íl községi tanácsteremben szabályszerű választás utján betöltendő állásra 
Pályázni óhajtanak, hogy az 1883. évi I. t. ez. 6 §-a értelmében felszerelt és a né
met nyelv ismeretét is igazoló kérvényeiket hozzám f. é. április 20-ikának déli 12

órájáig adják be.
Sásdon, 1891. márczius 26-án.

Kiss Aladár,
főszolgabíró.

OOOOOOO

A m. kir. államvasutak gépgyára
rgujabb szerkezetű, a gyaki.rlatl.au legjobbaknak bi*ÜIiyuit fel illniulhatlan kitűnőség»! Iá, széli- és

szál inat'ütésre berendezett

6-, 8- és 10 lóerejü locomobiljait «
tlH8Y t,iizt*zeki én fnyel, nzab. szikrafogóval, valamint a 

•• r* ka/̂ ai viszonyokhoz alkalmazott «h 8/ámtalan versenyen
K i i  f  111 ■ y

V

előnyüket nyújtó újításokkal íllllllúr

számtalan versenyen
eddigelé legyőzhetleu maradt.

4 8 ,  5 4  és 6 0  láb széles
vaskeretii

gözcséplögépet
zahad. inegljonazalib itott rá zóanztallal óh sajátos szer

kezet ii szabad, nagy töreki*arostával, mely rendkívüli
civuj'>n„i. hj új>v. .................— ------- 1 100° darab U liik ő d ik  a/. országban a legfényesebb
«ikerrel- úgyszintén a locmnobil hátsó fntóker*^11 köiitiyeti és kényelmesen alkalmaz

ható, uj tttlfilmányu
Stibor-féle szabadalmazott körfűrészeit,

gysaerilség és cr.élsierüség tekintetében az eddigi Szerkezeteket IHesS/e felülmúlják. Továbbá 
legcsekélyebb vonóerőt igénylő, leggyorsvbban dolgozó és mégis legbiztosabb kötést végező

M a s s e y  T o r o n t o  kévekötő aratógépet ,
mely a múlt évi párisi világkiállítás alkalmával NOIS1ELBEN rendezett nemzet közi versenyen a világ

leghíresebb készítményeivel síkra szállva a

3SF „Grand Objet D’Art
nyerte ; a /  e g y e t le n  k itü n te té s ,  mely egy önálló üzemképes és áruba bocsátható kévekötő aratő-
gépet élhet; végül a legkitűnőbb gyártmányt! 2. 27.,, 3 és 4 lóerejü gőzeséplögarni-
t ú r á i t ,  és legszolidabb szerkezetű já r g á liy O s  C s é p lÜ k e s /le te ít , val amint mindennemű mezőgaz

dasági gépeit ajánlja kedvező fizetési feltételek mellstt
1 ? Il la A i ,  I V  ;  P  I a m. kir. államvasutak gépgyára vezérögjnöke BUDAPEST,

‘ 1 U I  I 1TI 1 R  I O  S ÖJlői-ot 25 , ..Köttetek-'.
Árjegyzékek ingyen és bérmentve.

mely e 
a

esen nagyobbitva)
t

Nagy választékban teljes es stylszerüeu berendezett alvó-, disz- és ebédlő-szo
bák. mindennemű fa -, vas- es k á rp ito zo tt b ú to ro k , képek, tü k rö k , függönyök, fü g g ö n y ta r
tó k , és minden c szakmába vágó czikkek.

Abban a helyzetben vagyok, hogy bútorvásárlások nálam ep oly j u t á n y o s á n  

eszközölhetők, mint Budapesten vagy Becsben.
1
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Van szerencsénk a t. ez. utazó közönség b. tudomására
hozni» hogy

f. évi április hó l-én

az Adriai biztosító társulat föügyuöksédénél
ú r n á l

an államvasutak menetjegmdíia
megnyittatik.

A nienetjegyiroda működési köre a következőkre terjed ki:

Zónajegyek kiadása a m. kir. államvasutak és Kassa-Oder-
bergi vasút összes állomásaira és viszont.

Menet- és térti jegyek kiadása Ausztria-, Német-, Franczia-,
Olasz-, Törökországba, Románia-, Szerbia-, Bulgáriába stb.

Mérsékelt áru körutazási jegyek úgy bel- mint külföldre.

Menetjegyek a csatlakozó vonatok összes állomásaira.

Rendes és mérsékelt árújegyek az Osztrák-Magyar Lloyd ha
jóira.

Kéj- és különvonatok rendezése.

Díjtalan felvilágosítás minden utazási ügyben.

Menetrendek és utazási kézi könyvek elárusitása.

Pécs, 1891. márczius havában.

m. kir. államvasutak
városi inenetiegyirodája.
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Nyomatott Taizs Józsefnél Pécsett, 1891.


