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PÉCSETT, Sxéchcnyl-tér 11 tL>
Kry bóra

E«yt»

Kiadóhivatal s

ĴCSETT, Szécbenyí-íér
( j iA d o s y - íé l©  h

22 előfizetések és
üéfln Írlén én- Tonatkuzó 

1 alánok intézendők

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

hová a lap szellemi részót 
illető minden közlemény injf-

zendő.

Kéziratok vissza nem 

Hirdetés ah
a kiadóhivatalban vétetnek föl.
Elültetések elfogadtatnak még 

valamennyi könyvkereske
désben.

Egysa számok kaphatók
N. stótfa Donján I., Valentin K fia vSzéchenyi-tér), Engel Lajos (fő-utcza). Hochrein József es fiai (Széchenyi-tér). Böhm Manó (fő-ntcza) papír- ée könyvkereskedéseibe

Fölhívás előfizetésre.
Ezen évfolyam utolsó negyede kü

szöbén tisztelettel kérjük mindazon előfize
tőinket, kiknek előfizetése a múlt hó végé
vel lejár, miszerint azt minél előbb meg
újítani szíveskedjenek, hogy igy a lap kül
désében zavar ne támadjon.

Iparkodni fogunk, hogy lapunk a hosszú 
téli estékre kellemes szórakozást nyújtson 
s azért gondoskodtunk mulattató tárczák- 
ról és érdekes elbeszélésekről. Újdonság- 
rovatunkban a napi eseményeket lehető 
kimerítő részletességgel és jól értesültség- 
gel hozzuk.

Egyáltalán oda törekszünk, hogy la
punk közkedveltségét minél inkább fokozzuk.

Ismételve kérjük tehát a n. é. közön
séget, hogy ezen törekvésünkben tömeges 
előfizetéssel és a hátralékok beküldésével
támogasson.

Előfizetési dijunk marad az eddigi
negyed évre • • 1 frt 60 kr.
egy hóra • • • • 60 kr.

Hazafias tisztelettel
A „ P é c s i  F i g y e l i *

(„Pécsi HirUp“ )
kiadóhivatala.

A selyemipar mint jövedelmi
forrás.

(s) Midőn évekkel ezelőtt a selyem- 
parnak Magyarországban való meghono- 
íitásáról szó volt, a legtöbb ember vállat j 
ront s leglölebb megbocsájtható sportnak
levezte, minek hazánkban —  a hol mun

kás népnek számos más téren sokkal ked
vezőbb keresetforrások kínálkoznak —  
absolute jövője nincsen.

S ime a gyakorlat az ellenkezőjét bi
zonyította be s ma már alig van ember, 
ki ez iparágat nem ismerné el olyauuakr 
mely legalább is részben pótolthatja a 
filoxera pusztította vidékek jövedelem- 
hiányát.

Ha nincs sok, a kevés is jó —  tartja 
a közmondás; s melyik munkáscsalád —  
ki a szőlők elpusztulása következtében ren
des keresményétől elesett —  ne tartaná 
rövid hat heti munka után a 40 — 50 frt 
régente kevés jövedelmet ma soknak ? ! 
Bizonyára egy sem.

S örömmel konstatáljuk, hogy a se
lyemipar hazánkban aránylag rövid idő 
alatt óriási lendületet vett s a helyzet sig- 
naturájának kell tekintenünk, hogy Báránya- 
megye a selyemtermelő megyék közt hete
dik helyen áll anélkül, hogy megyei ható
ságunk ez ügyet csak némileg is észre
vehető komolysággal támogatta volna, noha 
erre elég komoly oka lett volna.

No de hisz ez nem politika.
A keserű kényszer vitte rá az embe

reket s ez lesz ezentúl még inkább a moz
gató erő.

Egy baj van azonban, mely e pótló 
jövedelemforrás szükséges továbbfejleszté
sét megakasztja s ez az eperfa hiánya, 
mert a lombhiány nemcsak a selyemter
melés mennyiségét, hanem annak minősé
gét is legkomolyabban veszélyezteti. Kérve 
kérjük azért a hatóságokat, miként hasz
nálják fel minden erkölcsi és hatalmi be
folyásukat, hogy minél több uj eperfaültet-

vények létesittessenek s igy az évről-évre 
a megélhetés teremtette kényszerhelyzet 
folytán mindinkább nagyobb mérvet öltő 
selyemtenyésztésre az alapfeltétel ne hiá
nyozzék.

Mennyire haladt előre a selyemipar 
Magyarországon, mutatják a következő
számok. . .». 0 é • •- ^

A mig 1880-ban a selyemtermeléssel 
foglalkozó községek száma 71, a* termelő 
családok száma 1059 volt, a termelt gubó 
összesen 10,131 kilgr. és 71 dekgr. tett 
s ezért 11,062 frt 66 kr. beváltási ár 
fizettetett; addig 1890-ben a termelő köz
ségek és puszták száma 1,942, a termelő 
családok száma 66,525 volt, a termelt 
gubók súlya meg 1,043.096 kilgr. 60 
dekgr. tett, a kifizetett beváltási ár pedig 
1,016.206 írtra és 86 krra rúgott.

És ez —  azt hiszszük —  nem meg
vetendő eredmény.

De nézzük meg, mily arányszámok
kal szerepel Baranyamegye ez országos 
eredményben. Az 1890. évben foglalkozott 
a megyében selyemtermeléssel 124 község 
és puszta és 1,178 család; termelt pedig 
18,029 klgr. 80 dgr. selyemgubó s ezért 
kifizettetett beváltási ár 17,735 frt 11 kr. 
Mily elenyésző csekély összeg ez azon 
310.055 frt 07 krral szemben, mi a gaz
dag Bács-Bodroghmegyében kifizetve lett.

Tekintve e két megye gazdasági vi
szonyait, nem kellene-e ennek meglorditva 
lenni ?

S most végül még azt kérdezzük, 
mit tett e tekintetben Pécs városa?

Az egyszerű válasz : semmit. Biztatják 
j egymást az amerikai szőlővessző és gyű-

A „Pécsi Figyelő" tárczája

Dalok egy kis esőkéről.
I.

Boldog vagyok és látni vélem 
A CMilUglaktk sxép eget,
Hajt* esti pírban, tünde fényben 
Mosolygó rózsa felleget,
Ajkam tavaszi csókot érez 
A szertefoszló légen át;
A hányszor téged látlak, édes,
Ege m egyetlen csillagát,

Az emberek nem értenek meg,
Hogy mért imádlak oly nagyon,
S hogy mért oly elmerengve nézlek, 
Ha rád tekintek angyalom.
He én nem gondolok reájok,
Lám soh'se kérdi völgy, berek:
Miért mosolyguak a virágok,
Ha földre száll a kikelet.

IL##
Omrí est van, nem csillagos már az ég 
8i)té̂ , felhő kóvályog rajt' szerteszét, 
Járok, bolygók az ufczakon egymagám, 
l'éged váil.ik, de hiába, hasztalan.

Botét az ég, még sötétebb a szivem,
Nem ragyog rajt’, nem világit semmisem;
Csak szememben ragyog egy köny miattad:
Ez a köny az, melylyei téged siratlak.

III.
Hogyha tudnák font a felhők,
Hogy szivemben mennyi bánat;
Hidd el szőke kis angyalom 
Még azok is siratnának.

Ha a madár, fecske-madár 
Bzenvedésim átérezné;
Megsajnálna s késő őszszel,
Mikor elszáll mind elvinné.

B ha megsúgnám a csillagnak,
Mért oly borús az életem;
Estist tény ti sugáriból 
Küldne egyet ide nékem.

De nem tudja felhő, madár,
Még a csillagnak se mondom,
Egyedül csak egy tudja azt:
Az is te vagy kis angyalom.

Kery Gyűlt

Nyilad ozás.
Szereti, ba a leányokról írok? Nekem 

□ agy gyöuyölUség, asszonyom, ügy vagyok 
vele uiiat az erödőégéssel : borzasztóan szép. . .

A minap ecy nyilvános Ünnepükön voltam 
és nagy gyönyörűségem tellett bennük. De nem 
úgy, a hogy gondolja, asszonyom. Másként.

Sok, sok csodálatos dolgot lát as, a ki 
megfigyelni tudó. Szél fuvásán hajló ágon, futó 
porfelhőben, kereugö levélen egyebeket érez 
meg, mint más ember. Éu is, nem azt néztem 
ekkor a leányoknál, — akár hiszi, akár nem 
asszonyom, — kinek micsoda arcza van, jól 
fésülködött-e, nem vet-e ránczot a hónalj alatt 
a ruba? Sikerült eltekintenem ezektől, asszo
nyom, s megláttam a fiatal, még gyermekes 
gondolatokat, a mik keringenek a sok tudo
mánytól telített agyban . . . .

A mi századunk teremtette csak meg az 
igazi tudós nők jellegét, a kik ezekből válnak 
ki. A Molière éi még nem azok, csak majmol
ják a férfi tudóst s ez áll olyau rosznl nekik. 
A mostaniak többet tudnak, mint mi, s főleg 
többet — tanulnak.

Korán iskolába adják a lányt. És mint
hogy érzékenyebb, féltékenyebb, ambiczióznsabb 
nép, mint a fiuk, azonnal megindul a verseny 

tanulásban. Rettenetes sokat tanul, nem aa
tudományért, csak hogy többet tadjon, mint más. 
Miudent tudni akar. Eszi a könyvet. A z tá n ....
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mölcsfa ültetésére, mint a czigányok a tinta- 
ivásra, de hogy honnan vegyen a szegény 
munkásnép kenyeret addig is, míg a kí
sérletekre eredményre vezetnek, azzal senki 
sem törődik ; panaszkodnak, jósolgatnak, 
hogy rövid idő alatt ilyen meg olyan lesz 
a nyomor, de hogy az adott viszonyok 
közt hogyan lehetne a bajon csak némi 
kép is segíteni, azzal senki sem gondol, 
pedig volt idő, a mikor Pécs — noha 
nem volt ráutalva — a selyemtermelés terén 
előljárt s most, a mikor rászorul, tán már 
egy arravaló eperfája sincs.

Annyi nálunk az egylet, hogy akár 
még a fele is sok s igy tán időszerű volna, 
ha a város vénei és Írástudói —  élükön 
a főispánnal és polgármesterrel —  talán 
egyszer egyleten kívül arról is tanácskoz
nának, mi volna a teendő, hogy a bekö
vetkezendő nyomor idejében a szegény- 
nép legalább kenyeret kereshessen magá
nak, mert különben aligha lesz elég az az 
egy pár szépen fölöltöztetett rendőr.

Gondoljuk meg a dolgot, mert az idők 
jelei elég komolyak.

— (Kálmán napja.) Héiföu esto és 
kedden folytonos ováczióban részesítette a város 
g a megye K a r d o s  Kálmáu főispánt, ki ked
den ülte neve napját. A nép zerll főispán ablaka 
alatt bétföu este fél 8 órakor az 52. gy.-ezred 
zenekara rendezett szerenádot, majd meg 8 óra 
után a „Pécsi Dalárda" jött oda lampiouosan, 
hogy az egylet nemrég megválasztott tiszteletbeli 
tagjanak a szokásos szerenádot megadja, a mire 
ezt az alkalmat választotta. A Iluber-féle „Fo
hász" után öt tagú küldöttség ment föl a főispán 
lakására, s ott R e b e r i c s  Imre, a dalegylet 
aleluöke fejezte ki az egylet jókivanatait s egy
szersmind kérte a főispánt, bogy az eddig tanú
sított jóakaratát ezután se vonja meg a dalegy- 
lettöl. A főispán elérzékeDylilve fogadta az Ud 
vözlést s kérte az egyletet, hogy vegye szívesen, 
ha alkalomadtan ezentúl is beleavatkozik az 
egylet Ügyeibe a ha azokat tehetségéhez képest 
támogatni kivanja. A föispáu a küldöttség tag
jaival kezet szorítva megköszönte a nem várt 
Uunepeltetést ; azután a dalárda elénekelte még 
Abt „Vineta" jat s néhány magyar népdalt, me
lyek után a nagy számmal összesereglett közön
ség éljenezve oszlott szét. Kedden délelőtt majd 
nem szakadatlanul folytak a hivatalos és magán
tisztelgések. A vármegye közszeretetben álló 
főispánjának névnapján a központi tisztikar tel
jes számmal és Uuuepi díszben tisztelgett a vár 
megye székházában a fő spáu előtt. A tisztelgők 
S z i l y  László alispán vezetése mellett jeleutek 
meg. Szily a keresetlenség egyszerű szavaival

Üdvözölte Kardost, kívánva, hogy azon férfiút, 
kinek személye és ténykedése általános chaîne 
résben és tiszteletben részesül, a haza s a megye 
javara az Isten sokáig éltesse. Kardos elmondta, 
hogy már 30 éve szolgál együtt a közigazgatás 
terén azok nagy részével, kik az üdvözlök sora 
ban megjelentek, mindig a kölcsönös szeretet é9 
tisztelet s a jóindulatú törekvés lií/.to össze őket. 
A kor elhalad; a jövőben már nem sok remény 
lehet, most már csak a mu t ad erőt a hátralévő 
időre. Bar meddig tartana is az együttlét, legycu 
meg továbbra is a hivatalos kötelesség teljesítése 
s a kölcsönös tisztelet a jóviszouy föutartó eleme. 
Szavai utáu szívből jövő lelkes éljenzésben tőrt 
ki a tisztikar. Kardos kezet szorított a tisztel
gőkkel s az üdvözlés véget ért. A város tiszti
kara A i d i n g e r János kir. tanácsos polgár 
mester vezetése alatt 11 órakor vonu't föl a 
tőispán lakásához, de Kardos főispán épi» ekkor 
a vármegyeházán lévén elfoglalva, nem volt 
otthon s igy a tisztelgő küldöttség tagjai csupán 
névjegyeiket hagyhatták hatra. Delbeu tiszeleg- 
tek még: a pénzügyigazgatóság, a pósta- és 
tavirdaigazgatóság, azonkívül a magán tisztelgők 
egész serege. — S a v é i  Kálmán pécsi kir. tör 
vényszéki elnököt sziutéu inele.oo üdvözölték a 
törvényszék és járásbíróság birái, jegyzői és hi
vatali személyzete.

— (Személyi hírek.) B l a s k o v i c h  
Iván ítélőtáblái elnök hétfőn kezdte meg a hely
beli kir. törvényszéknél a hivatalvizsgalatot, mi 
még egy pár napi időt fog igénybe venui. K ar 
d ós  Kálmau főispán r-zombatou fejezte be hi
vatalos körútját a megyében, mely napon a 
pécsváradi főbírói hivatalt vizsgálta meg. P e r 
ez e I Dezső országgyűlési képviselő városuukba 
érkezett s hétfőn főispánuuk vendége volt. — 
Dr. D n l á u s z k y  Nándor megyés püspök — 
bir szerint — f. hó 20-udikáig marad Nadasdou 
n közbeeső névünuepét is ott szándékozik meg 
ülni.

— (Udvari gyász.) \ katonatisztek 
legfölsőbb rendelet folytán tizenkét napon át, 
vagyis f. évi október hó 9 töl október hó 20-ig 
karjukon gyászfátyolt tartoznak viselni, még pe
dig fül váltás nélkül, a napokbau elhunyt L K i 
roly w'ilrt mbergi királyért.

— (Hymen.) Néhai K r i s t ó f  Albiu 
volt ezredorvos özvegyének, született P o l g á r  
Irma úrbölgynek leányát: I r m a  kisasszonyt, 
hétfőn délután vezette oltárhoz a belvárosi temp
lomban S c h ü 8 8 l e r  Karoly bácsmegyoi kör
jegyző. — G u r u e s e v i t s  Kelemen munkácsi 
tanár, ki egy-két év előtt városunkban is tanár
kodon ; a napokbau váltott jegyet V o i t b  
Jenny kisasszonynyal, Voitb Gergely magy. ál
lam vasati tisztviselő leáuyával. — Mohácson e 
hó 5-éu volt U e r t z e n  Ottó budapesti kir. tör- 
véuyszéki segédtelekkönyvvczetö és VV i 11 Ilona 
kisasszony esküvője. — P a t z á k  Gusztáv sik
lósi lakós e bó 10-éu esküdött örök hűséget a 
bajai r. k. templombuu W z o n t e k  Lajos rigi 
czai nagybérlő leáuyáuak, E r z s i k é  kisasz- 
szonynak.

— (A  megy© közgyűlése) hétfőn déU 
előtt nem valami nagy látogatottsaguak örveuile- 
dett. K a r d o s  Kaimau főispán a koronás király 
iránt való loyalis nyilatkozattal vezette be a 
gyűlést, fölemlitvéu a nemrég megesett rosen- 
tbali bombamerényletet. „Alig néhauy hónap 
választ el beunünket — úgy mondta a főispán 
— attól az időtől, midőn a szeretet és ragasz
kodás nyilvánulásai között szerencséje volt a 
megyének körében üdvözölni a királyt. Öiüuí 
és lelkesedés kísérte miudeu lépését, s fölkent 
személyének biztonságára csak egyet kellett 
megtenni: távol tartani minden fegyveres ha 
talmi erőt, mely nehogy még csak a látszatát is 
tüuiesse föl annak, mintha a magyar királyt hu 
magyarjai között féltem kellene, A íölség azóta 
bejárt más vidékeket is s mindenütt lelkesedés- 
sül fogadták alattvalói; de a monarchia másik 
telében átko9 merényletet követtek el a fölség 
személye és élete ellen. Nem vádolhatjuk az 
illető allam népét, me t hiszeu csakis egy őrült 
uek vagy egyes elvetemedett egyénekuek a té
nye lehet a merénylet s csak hálánknak ad
hatnak kifejezést, hogy a gondviselés megőrizte 
a koronás király életét." A főispán a közgyűlés 
lelkes éljenzései között terjesztette elő indítva 
uyát, hogy a megye közönsége e halaluyilvaoi- 
tasát jegyzőkönyvben is fejezze ki s azt a szo
kásos módou juttassa a trón zsámolyához. Az
tán boldogult Jeszenszky Fereuczről, a megye 
volt alispánjáról emlékezett meg a főispán, me 
leg hangon ecsetelvéu az időközben elhunyt 
tisztviselő érdemeit, ki mintaképe volt a becsü
letnek, ragaszkodott az ősi alkotmányhoz, de a 
haladó kor vívmányai iránt is kivaló érzékkel 
bírt s azokat beleolvasztaui tudta az ősi intéz
ménybe. A főispán indítványozta, hogy a megye 
részvét-kifejezését sziutéu jegyzököuybve iktas
sak s azt a gyászló családnak megküldjék. Lz 
után az alispán évuegyedes jelentése követke
zett, mely bevezető részébeu szintén méltatta az 
elhunyt alispán érdemeit. A közgyűlés aztán 
több nagyobb kisebb ügyet intézett el, melyek 
közül az érdekesebbekről más belyeu vau szó; 
vita nélkül eltogadta a költségvetést s deli fél 
1 órakor eloszlott.

— (Ezüstlakodalom.) Varosa k or 
vosi karának, de társadalmi körének is egyik 
közszeretetben álló tagja ülte meg a napokban 
háza-íélete 25-üdik évtordulójat. M e u d I Lajos 
d r, a kiváló orvos, a megye főorvosa a város 
egyik buzgó virilistája, a báuyatelep főorvosa és 
köztiszteletben álló neje, született S c h w a r z  
Matild — érték meg ezt a szép caládi jubileu
mot, mely alkalmat adott arra, bogy a tisztelgők 
uagy serege szives üdvözleteivel fölkeresse az 
ezüst lakodalmasokat. A/, altaláuos tiszteletnek 
örveudö házaspár, megosztva egymás közt a köz- 
ügyekért való lelkesedést, a jótékonyság és iro
dalompártolás nemes cselekedetét — szivjósaga 
val és emberszeretetével méltáu rászolgált arra 
az általános tiszteletre és szeretetre, mely e ha- 

' zassági jubileum alkalmával is nyilváuulást nyert, 
j Az arauylakodalom legyen a másod virágzása

Aztán egy nap a tükre megmoudja neki, 
hogy leány, hogy szép és azon délelőtt már 
észreveszi, hogy kisérik szemmel, mondással az 
utczán. A történelmet már kissé unalmasnak 
találja. Az óra alatt apróra megvizsgálja a ke
zeit s másnapra a leczkét uem tanulja meg. A 
Bajza Lenke regényei, a Kiss József versei 
töltik be a fürtös fejét, meg a kapcsos emlék
könyv gördülő madrigáljai . . .

Majd jön a visszahatás. Lázzal lát utáua 
a dolgainak. Újra foglalkozik velők. És meg 
leleszi a könyvet, ha becsap az ablakon va
lami kóbor tavaszi szellő messzi rét lágy illatát 
hozva gomolygós hullámain.

Ez a küzdelem jellemzi. Azonküzbeu fej
ük a válla, — a fehér bőr megfeszül, gyöngy
ház szinü lesz, miut a carrarai márvány, a nya
kon a mellcsontok eltüunek s kezdi előszeretet
tel viselni a kivágásos ruhát. A rövid ruháról 
azonbau nem mond le — és a fekete harisnyá
ról tünde, kivágott czipellöhöz. „A legszebb 
leány az iskolában." — „A legokosabb" — 
mondják a tanítók.

Mosolygós bájjal lebeg végig az utczán. 
A kezében a könyve s lenézi azt a sok hódoló 
fiatalembert, a kiknek nagyobbára csak a fejük 
tetejét látja a hajlongástól. Azok bizouyosan 
nem tudják a nevél annak a jószivü asszony
ságnak, a ki Rousseaut neveltette. Pedig az 
megbocsájthatatlan bűn. Ezt a megvetést azon

bau nem mutatja, csak a pajtásai körébeu — 
„Képzeld csak . . .“

Mindent tud, asszonyom. De uemcsak 
könyvből. Például angyalilag tud köszönni. Re
mek ! A fizika, kémia is ismeretesek előtte, va
lamint pazarul szaval, még meg nem csattant 
hangjával. Mu/.sikális, tetszelgő, romantikus, szép, 
kedves — ragyog rajta a fiatalság, a tudomány, 
az önbizalom: egy szóval üde csirája az okos 
asszonynak, a ki szemének egy sugarával, az 
igézetes csípőinek egy ringásával minden tudo
mányunkból kiforgat. Csak az övé marad. 
És uö.

Mivé válik? Précieuse ridicule lé? Asszony- 
nyá, a ki elfelejti a neveléstant s a maga isten
adta jó tudása szerint neveli jóvá a gyermekét? 
Nem tudom. Must azonban szép.

Szép, asszonyom, szép. Élvezem, mint va
lami csodálatos virágot, s zamatos illatát. Nagy 
gyönyörűségem, ha látom csinosan menni az 
utczán, bobó fürtös fejecskéjében sok-sok gon 
dolattal, a mi összeszürödött az idegen irodalmak, 
a mi költőink, a külöuös tudományok ködéből 
— és sokat ígérek magamnak felőle.

Ez a Hős, asszonyom, a virág . . .  És az 
általános tipns.

A nők jobban tanulnak, mint mi férfiak, 
meg szépek is, s igy egy-egy iskola, sőt vala
mennyi iskola uövendékei között is nincs olyan 
szélsőségek lánczolata, mint a fiaiskolában.

Lehet, hogy az egyik a csillag, — tud 
miudent, ismer ismertebb fiatalembereket, öutu- 
datos, szaval, énekel, játszik; a másik zarko- 
zottabb, még nem csinál olyan sokat a kalap 
ból, a harmadik már tán levelezett is, — de 
alapjában véve valamennyien csak azok a ra
jongó fiatalság glóriája meg ilte lények, a kik
nek átlebegése a szobáu zöld május édes illa 
tát lopja mindenkinek a szivébe, s varázsba- 
talmu vágyat keltenek beuuüuk olyan üde, 
tiszta, nyugodt lelkűiét utáu, a mi bizony mar 
örökre elszállt felölünk óvó lágy szárnyai
val . . .

Most élvozet nézni őket, később veszede
lem, káprázat. Most jó, később uem lehet. Most 
— első föllobbanásábau tudatlan, tapogatózó 
szivükuek — most még égnek, később már 
gyújtanak.

Olyanok, mint a hasadó rügy fehéres 
zöldje, ami csábos dolgokat regél a nyár élet
ben duskálkodó, pazarféuyü idejéről.

Csodalatos szfinkszei ők a társadalomnak.
Ki ismerné őket? Ki ismerné a futó szél laká
sát, erdözúgásnak abéczéjét, napféiyvillámuak 
csillámos erejét? . . .

. . .  A leányokról akartam beszélni, asszo
nyom, a hogy pattannak, nyiladoznak, mint a 
tavaszi rügy.

Nem sikerült!
Sz—az.
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euuek az üunepies tiszteletuyilváuuiásoak, mely 
e derék bázastársakat az ezüstlakodalmuk aUal 
Biáva! megörvendeztette!

— (M egint apácza-vita) volt a me
gyei közgyűlésen abból az alkalomból, bogy a 
belügyminisztérium a megyei arvabáz alapsza
bályai egyikém-k-mánikanak módosítását kivánta. 
A belügyminiszter ugyanis — bár az intézet ve 
zetésére alkalmasnak találja a szürkenénikéket
__ aggodalmát tejezi ki az iránt, bogy a ua-
gyobb fiúgyermekek uevelését is a ueuikékre 
bízzak Miután az intézetben 18 éves fiuk is 
lesznek, a férfias uevelést okvetetleiiül férfigon- 
dozóuak kellene végeznie s ezért a miniszter 
ajánlja, bogy fontolja m»*g meg egyszer a megye: 
vájjon szerzetesnök re bizassek e a/, intézet avagy 
a fiuk uevelését íértigondozói a bizza. Az állandó 
választmány az intézet szabályom úgy változta
tott, hogy meghagyja ugyan a szerzetesnöket a 
vezetésben, miutáu ez a legolcsóbb kezelési mód , 
de ba azt tapasztalnak, bogy ez a fiuk nevelé
sére nem lenne kielégítő, ügy ferfigondozókat 
«s gondozónőket alkalmaznak a szerzetesnök 
helyett. — Be ukr t  biz. tag, a megye határo 
juttat megfölebbezők egyike, ismételten figyel
meztette a közgyűlést, hogy e megyei intézméuyt 
ne szolgáltassák ki a felekezetiség rósz követ 
kt zményeiuek, hanem alkalmazzanak világi ve
zetőket. Köböl aztan érdekes kis vita támadt, 
melyben részt vettek V a j a y, B e u k ő, N á 
d o s s y  és B r a n d t n e r bizottsági tagok, inig 
az elleutétes nézeteket B e r k i  ref. lelkész, biz. 
tag egyenlítette ki toleráns beszédével, mely 
főczélul az árv ibáz fö’állitását tünteti föl, s en
nek alája rendeli még a vallásbeliség kérdését 
is. Legyeuek a különböző felekezetik — mondta 
Berki — éberek, őrködjenek az intézet vezetése 
fölött, s amiut észre veszik, hogy a vallás beli 
kérdés körül hiba történik, keressenek orvoslást, 
melyet különben az áll. választmány által módo 
sitott alapszabályok is Ígérnek, hogy t. i. ez 
esetbeu kiveszik a gyermekeket a szerzetesnök 
kezeiből és világi gondozókra bízzák. A közgyű
lés el is fogadta az all.mdó választmány előter
jesztését, mely különben még egy érdekes pontot 
is tartalmazott ; azt t. i., hogy az alapszabályok 
szerint az intézeti növendékek az intézetbeo 
nyervén elemi oktatást, a szabályok e pontját 
azzal egészítette ki, hogy erre csak tanítói ok
levéllel biró szerzetesnöket alkalmaznak az in
tézetben.

— ( V o n a t  k is ik lá s .)  Szombaton dél
ben Zákány es Nagy-Kauizsa között egy teher
vonat kisiklott a vasúti sínekből. A tehervona 
ton szerencsére nagyobb baj nem történt, csak 
öt teherkocsi sérült meg az erősebb súrlódás 
következtében. A kisiklott vonat bárom táviró- 
oszlopot is kidüotött, a mit a taviró hivatalok 
nagyon is megérezték, mert csak nagy kerülő 
utón juthattak el a táviratok rendeltetési he
lyükre. S z o m m e r Náthán nagykanizsai va>uti 
főnök nyomban a helyszínére érkezett, s intéz
kedett a kisiklott vonat helyreállítása iránt.

— (A  vasárnapi munkaszünet a 
megyén.) A ki ismerős a megyehazi élettel, 
azt kérdezi nagy csudálkozva, hogy mi a kőnek 
kell az? Vasárnapi munkaszünet a megyéuek ? 
Ilut dolgoztak azok vasárnapon valamikor ? Nem, 
ilyen esetre nem emlékezik a legősibb muuiczi- 
palista sem. Hanem but Vajuy bizottsági tagnak, 
a ki a nép igaz barátja, mégis megesett a szive

szegény megyeistákon Igazságot szerető lelke 
Qem tudta eltűrni, bogy mig a csizmadia, szabó, 
grájzler becsukja a boltját, az a megyei tiszt
viselő kénytelen legyen nyitva tartaui a „bol
tot- , holott emezen boltban semmiféle állami 
monopólium tárgyát képező portéka uiucsen, 
megbukván a megyét államosító törvényjavaslat. 
Indítványt tett but Vajay, a rabszolgaságnak 
ellensége, hogy a vasárnapi munkas/.ünetet ter 
jeszszék ki u törvényhatósági tisztviselőkre is. 
Az állandó választmány aztán megmagyarázta 
Vujaynak, hogy hiszen azok a „fehér r .b zol * 
guka még hétköznap sem dolgoznak annyira, 
Bogy ki ne pihenhetnék magukat, vasárnap pe 
dig csakis az iktatók vannak a hivatalban 11 
diáig, s a többi tisztviselők csupán azokat az 
ügyeket intézik el, melyek sürgős intézkedést 
igényelnek; maradjon hát csak a régi szokás. 
Vajay is beleegyezett aztán ebbe s a kö/.gyü 
lés is meghagyta a régi rendet.

— (A z  e ls ő  jo g á s z - t á n e z o s t é ly .)  A (
Be ybeli jogakadéinian az idén igen mozgalmas 
fdet uralkodik, s a lelkes fi italság mindent el- ; 
Bővet, hogy a közönségnek az őszi és téli sze
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zon alatt kellemes estéket szerezzeu. Az első 
fecske, a jogász-táuezestély közeledik már Hir 
mondóit, a megbivókat már szélnek eresztették, 
melyek szerint november hó 5-dikéu tartatik 
meg az első jogásztánczestély. A túnczestély a 
„Hattyú- - teremben fog lefolyni, melyet mos
tanában festettek ki újból. A túuczestély alatt 
a Farkas Jónás banda fog játszani. Jegyek 
válthatók a tánczestély napján az „Olvasókör- 
helyiségében (Akadémia épület II. emelet jobbra) 
d. e. 9 \c és d. u. 3— 5 óráig és este a pénz
tárnál Jegyek ára: személyjegy 1 fit 50 kr., 
családjegy 3 fit. A túuczestély esti fél 9 óra
kor fog kezdődni.

— (A  honvédség köréből.) Pól ya
Károly százados a 19. honvéd gyalogezred 2-ik 
zászlóaljának parancsnokságuval bízatott meg. 
M e r k 1 Aladar 8 dik honvéd huszárezredbeli 
hadnagy a 12 dik huszárezredhez helyeztetett át.

— (Mikor számíthatnak föl fu
varbért az Állatorvosok ?) A megyei köz
gyűlésen S i m on f f  a y János bizottsági tag, a 
költségvetés előterjesztése alkalmából kérdést 
intézett az alispauboz az állatorvosok íuvai di
jára vonatkozólag. Az állatorvosok tuduiillik 
utiafaláuyt kapuak, mint azt a költségvetés föl 
is tInteti; a községek közül többen tehát töl- 
világositást óhajtanuk arra nézve, vájjon mind 
emellett kötelesek-e a községek fuvart is fizetői 
az állatorvosnak ? Mert megtörtént az eset, hogy 
az állatorvos fuvardíjat számított föl. Az alispán 
kijelentette, hogy az utiátaláuyt az esetre élre 
zik az állatorvosok, ba küzügybeu utaznak, de 
ba magán felek ügyében mennek ki, akkor jo* 
gosau számíthatnak föl íuvardijt.

— (Halálozás.) Il a m e r I y Gizella, 
Hamerly Mihály városi bivataluok leánya, e hó 
11-én, 14 éves k rábau elbönyt.

(Verekedő olasz munkások.) 
Va-arnap délután a „Lüveszkert- -beu valóságos 
forradalmat okozott tizeuuégy vízvezetéki olasz- 
munkás Mar jó  ideje borozguttak az amúgy is 
hevesvérű polgártársak, midőn erős szóváltás 
keletkezett köztük úgy, hogy a szomszédból is 
odasereglettek a lakók. Betoppant egy pár 
reudör is, hogy reudet c-ináljanak ; emiatt azou 
bau füldühödtek a munkások, s az egyik ügy 
vágott egy széket az ott álló rendőrhöz, hogy 
annak kifordult az egyik ujja. A többi munkás 
erre megfutott. A rendőrség elé állitatván azt 
vallottak, hogy ők maguk közt nem veszeked
tek, csak hangosan gondolkoztak.

— (A  megyeház vízvezetéke.) A 
iio gye szintéu bevezetteti a vízvezetéket a szék
házba, a mi körülbelül 1565 írtba fog kerülni. 
A közgyűlés az összegűek a törzstőkéből leendő 
előlegezésébe beleegyezett.

— 'Másodvirágzás és másodter
més.) Az idei ősz megbecsülte magát : idáig ki
tartott szép, meleg napokkal, itt ott jótékouy 
esővel s ismét napos idővel. Ez a szokatlan 
lágy idő, mely az emberekkel is még a nyári 
ruhát hordaíja, zavarba hozta a természetet is. 
Nemcsak hogy mindenfelől érkeznek hírek ar
ról, hogy a fák másodszor is kihajtottak, rü-
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gyezuek és virágoznak, hanem mint lapunk 
egyik barátja újságolja: ö az erdőben érett 
epret is talált Ez a bosszú ősz különben előre 
latható volt; mert valahányszor erős telüuk van, 
olyankor nincs tavaszunk, a nyár rendkívül me
leg, az ősz aztán, mint kibékítő évszak, hosszú 
és kellemes. Egyébként el lebetüuk készülve, 
hogy mire e sorok napvilágot látnak beállnak 
az esős uapok.

(Jótékonyczéln hangverseny)
van készülőben, melyuek jövedelme egyrészt 
szegény tanulók segi lye/.ésére, másrészt a Ma 
tessa-leleiiczbáz javára fordittatik. A hangver
seny november hó 4-én tartatik ineg, s azon 
városunk szülött , P a i 1 a v i c i n i Ede örgróíné, 
született Majlatli Etelka, a jótékonyczél iránti 
tekintetből enekelui fog, T e i n z ni a u n Viktor 
ezredes neje pedig művészi zongorajátékával 
ígérkezett közreműködni. A részletes program- 
mot legközelebb fogj ik közzé teuui Addig is a 
belépti jegyekre előjegyzéseket szívesen elfogad 
V a l e n t i n  K á r o I v f i a  zeneműk ereskedö.

w

A műkedvelő közönség kegyes pártfogását a 
rendezőség ez utón is kéri a jótékonyczél érde
kében.

— (Személyváltozás a főispán! 
titkárságnál.) A belügyminiszter F e j é r -
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v á r i  Imre báró főispáni titkárt s miniszteri 
segédíögalmazót a belügyminisztériumba osztotta 
be, s helyébe V á g ó  Fereucz belügyminiszteri 
segédfogaliuazót küldte föispáuuuk mellé lit- 
káruak.

— (A  pécsi athletikai klub) vasár
nap d. u. 3 órakor tartotta meg a klub uj he
lyiségeiben tisztújító közgyűlését, szép számmal 
megjelent tagjai jelenlétében. A klubnak két 
éven át volt buzgó elnöke N é m e t h  József, 
kinek a klub oly sokat köszöubet, titkárával 
együtt leköszönvén az eddigi viselt tiszteleti 
állásokról, ismét a klub reudelkezésére bocsáj- 
totta azokat. A közgyűlés, a klub körül szer
zett eddigi érdemei elismeréséül, melyekuek 
egyik legszebbike a város által a klub részére 
épített uj vívóterem, — ismét őt akarta elnö
kül megválasztani, azonban volt elnökéuek ké
relmére, ki uagy elfoglaltságát hozta föl okul, 
eladott ettől és S c h a u r e k  Bódog drt, a 
pécsi jogakadémiáuak egyik köztisztelet- é* köz
szeretetnek örveudö tanárát, ki már ez ideig 
is mindig tevé-.eny, s az atbletikáért lelkesülő 
tagja volt a klubnak, választotta meg egyhan
gúlag elnökké. Úgy a tisztviselők, mint a bi
zottsági tagok egyhangúlag választattak meg és 
pedig: aleluükké : Egry Béla dr., titkárrá: 
Scbeurer Károly, jegyzővé: Lauber Rezső, pénz
tárossá: Ott Béla, alpénztárossá : Kisaszoudy 
József, szertárossá; Haines/. Károly, alszertá- 
rossá: Ptefier Aladár, orvossá: Johann Béla dr. 
Az ügyészi állást ideiglenesen nem töltötték be. 
Bizottsági tagok : Benyovszky Mauó, Németh 
József, Liszkay Bálint, Piacsek Gyula, Bodó 
Aladár d r , Zsillé Ferenc/., Taizs József, Néuu th 
Arthur. Póttagok: Pauer Károly, Notter Jenő, 
Ptacsek Viktor és Oberhammer Antal.

— (A  hosszú nap.) A vasárnapon föl
villanó esti csillag nem mindennapi jelentőségű 
volt a zsidókra nézve Az a féuyesen vibráló 
csillag nagy Unnepektt jelzett, a zsidók legna
gyobb ünnepének eljövetelét. J ó m  K i p u r ez 
az ünnep, a vezeklés, a büubánat ünnepe. Va
sárnap estétől kezdve ugyanis egészen hétfő 
estéig, mig az esti csillag föl nem tüut az ég 
ivén, a jámbor zsidó se nem evett, se nem 
ivott, még a szivarozástól is őrizkedett. Magába 
tér ilyenkor, mint a kereszténység Nagypénte
ken és meditál a bűnről, gyarlóságról. Ez ün
nepet még a legliberálisabb zsidók is megtart
ják s a hitközség minden egyes tagjától szigo
rúan megkövetelik, hogy c napon munka és 
élvezet szüneteljen. Városunkban is fényesen 
ülték meg ez ünnepet a zsidók ; vasárnap a 
zsinagóga egészen megtelt az ájtatos hívőkkel, 
mely alkalommal P e r  Is Ármin dr. helybeli 
főrabbi magyar beszédet tartott. HétfÖo dél
előtt ismét összejöttek a zsinagógában, s ekkor 
uéiuet prédikáczió tartatott. A bosszú böjtnek, 
a kiengesztelödés nagy napjáuak a hétfő esti 
csillag vetett véget, melyet sok éhes ember 
epedve lesett és hihetőleg igen rokonszenvesen 
üdvözölt.

— (A  száj- és körömfájás) Keszi- 
p u s z t á d, Kórós község mellett, 34 marhán 
konstatáltak a ragadós száj- és körömfájást. 
Páprádou ellenben a járvány megszűnt, ameuy- 
uyibeu a régebben megbetegedett állatok meg- 
gyógyultak s újabb eset nem fordult elő.

— ( Szarvasok Baranyában. ) A
„Szalon és Sport- cziuill újság a legutóbbi na
gyobb szarvasvadászatokról statisztikai kimuta
tást közöl, mely szerint az idén a szarvasvadá
szatok az úgynevezett „szarvasbögés- id jében 
igen jól sikerültek. Nuluuk Barauyábau is vol
tak szarvasvadászatok D r a s k o v i c  b Iváu 
grófsellyei urodaluián, a mely alkalommal uyolez 
igen szép agancsod ejtettek el. E helyen egy
úttal fölemlítjük, hogy az országos ni. vadászati 
védegylet e bő 20 dikáu agancskiállitást rendez 
a fővárosban, melyen Bárányából is számosán 
vesznek részt, köztük Draskovich gróf is, ki 
igen szép és ritka agancsokat küldött töl a ki
állítási bizottsághoz.

—  (Liéprekerült jómadarak.) Két
birbedt gonosztevőt fogtak el a műit hété Ud
varon. Az egyik a duua-szekcsöi illetőségű Z á 
ri c s Péter birbedt betörő tolvaj, ki e^ak nem
rég szabadult ki a szegedi börtönből; a másik 
a bácsmegyei illetőségű B á l l á  János, ki 8 évi 
fegyhazra volt Ítélve, miből 6 évet Munkácsou 
kitöltött, de a még hátralevő 2 év elöl megszö
kött. A két gonosztevő elfogatását **gy véletlen 
körülméuy segítette »*lö. A mült hó 28. és 29.
közti éjjelen ugyanis ellopták Ory Mihály nagy-

M M tA n tg .



P É C S I  F  I G Y  E LO.

nyárádi lakósuak két lovát szerszámostul én egy 
kocsiját. A megindított erélyes kutatás nem ve
zetett nyomra. E hó tí-an a/.után reggel ti óra 
kor egy kocsi állt meg az udvari veudéglö 
előtt, s a rajta Illő két gyauus külsejű egyén 
bort kért. Arra járó falubeli emberek fölismerték 
a szomszédos Nagy-Nyárádou lakó óry Mihály 
lovait, s kísérletet lettek a tolvajok elfogásara. 
Ezek azooban a lovak közé csapván, el akartak 
vágtatni, s midőn az udvariak elkaptak a kan- 
tarszárt, az egyik gazember kétcsövű pisztolyt 
irányzott a lovakat tartó emberekre. A fegyvert 
még jókor elkapták, s a két lövés a levegőbe 
ment. Heves küzdelem utáu végre sikerült a 
tolvajokat megkötözui s a községi bíróhoz kisérni, 
ki őket biztos őrizet alatt atadta a csendőrség
nek. Itt kihallgattatvau, kitűnt kilétük.

Ssabadságliarczi emlékek.
Az idő rohama halad s alig vesszük észre, 

hogy félszázados fénykorához jut el az 1848—
49-ik evekben vívott függetlenségi harczunk,
Árpád népének e magasztos harcza, a melyhez 
a vitézség és dicsőség oly sok szép emléke 
fűződik.

Most még midőn köztünk itt-ott elszórva él 
egy-egy alakja, egy „névtelen hőse“ annak a 
nehéz napokat oly bámulatos kitartással végig- 
küzdött nemzedéknek, — most még kínálkozik 
a jó  alkalom, hogy megmentsük a feledés ho
mályából ama gyászos időkre vonatkozó emlé
keket, a melyekhez e nagy tr .goedia egyik-másik 
szereplőinek emlékezése, közlése, vagy a száj- 
hagyomány folytán juthatuuk. Ki tudja, nines-e 
közel ama nap, mely azt a gyászos hirt jelenti 
majd, hogy szabadságharczunk utolsó hőse is 
örök nyugalomra hajtotta dicsőségtől övezett 
ősz fe jé t? !. . .

Bogyó Alajos volt 1848/49-iki honvédtüzér 
— jelenleg pécsi lakó — szívessége folytán ju
tottam ama szerencséhez, hogy alkalmam volt 
kezeim közé venni két megfakult lapot, a melyek 
egyikén nemzetünk hírneves egyházi költőjének 
a 48-as években egy külön kis nyomtatásban 
megjelent költeménye, a másikon pedig egy gyö 
nyörü imába foglalt fohász olvasható. Mindkét 
emléket Bogyó úr a Budapesten folyamatban 
levő szabadságharczi emlékek kiállítására kül
dötte el a bizottság fölhívása folytán.

Tárkányi Bélának — mert ő a költemény 
szerzője — e müve két szempontból is érdekes : 
először azért, mert ama nagy idők viharai szül
ték meg a költő lelkében; érdekes továbbá még 
azért is, mert e költeménye összes müveinek ki
adásában tán még mai napig sem látott napvi
lágot A lendületes kis költeményt Bartakovics, 
▼olt egri érsek, pásztorlevelében ajánlotta a hí
veknek s ugyancsak e pásztorlevél folytán isteni 
szolgálatok alatt templomi ének gyanánt is szol
gált; szövege a következő:

magyar nemzetőrség tábori éneke.
(„Jertek keresztény lelkek41 stb. szerint.)

Isten ! ki annyi vész köat 
Megtaitád Lazánkat,
Jer most is oltalmunkra 
8 vezéreld csatánkat;
Az élet* és halálnak 
Sorsát te intézzed 
Csak tőled vár szerencsét 
S áldást magyar néped. . . .

Uram segits megt
Te látod óh nagy Isten!
Nem más nép romlása,
Nem kincsvágy s puszta vérszomj 
Tisz minket csatára;
Ügyünk Szent, csak hazáukért
És szabagságunkért,
Megtámadái elleu 
Szükség ontanunk vért.. # .

Uram segits meg!
Adj erőt karjainknak,
Áldd meg fegyverünket; 
Add, hogy megszégyenítsük 
Gőgös ellenünket;
S megmentvén igy hazánkat
És szabadságunkat : 
Jóvoltodnak köszönjük 
Szép diadalunkat. . .

Uram segits meg!
Ha vérbe s életünkbe 
FoC karülui harczunk, 
Legyen aeg akaratod I
Öröm less meghalnunk: 
Ceak kedve* eaép hazánkat 
Hmabaddá a diétává 
Tedd minden népek előtt, 
Moet éa mindörökké, . . .

Uram aegita meg!

Az utóbb említett ima, melynek szerzője 
ismeretlen, — már az aradi gyásznapok utáu 
keletkezett s arról emlékezetes, hogy a rémura
lom a nyilvánosan és csoportokban való elmon
dását nemklllönbeu terjesztését szigorú rendelet
tel kereken megtiltotta A vallásos hazafiság 
magasztos erejét azonban megtörni még sem 
volt képes, mert lappangva bár, de mégis gyor
san elterjedt az ima a szorongatott houfiak 
közt; maga Bogyó is Nagyszótény községben 
Taczmau János nevű honvédtől irta le, ennek 
pinezéjében, 1849. deczember 24 ének éjjelén.

Ez aztán a rendőri talentum, amely még 
az imádságban is ott látja a „rebelliamust- !

Bogyó két szomorú esetet tud, a melyek
nek hősei vérükkel fizették meg a konfiskált 
ima terjesztését. Az egyik Barta nevű nyitrame* 
gyei plébános volt, a másik pedig — ennek 
nevére már nem emlékszik — egy komárom- 
megyei tanító; — bogy a uépet terrorizálják, 
a községek biráiboz kifüggesztés czéljából leira
tot intéztek, melyben mások elrettentéséül Barta 
kivégeztetése adatik fudtul. E nevezetes ima 
igy szól :

M a g y a r h o n  P a t r o n á j á h o z .
Hatalmas Anyánk, Boldogságos Szűz! te

kints vigalmas szemeiddel a Magyarhonbau lé
tező híveidnek szomorú helyzetére és lásd a nyo
mort, mely elárasztotta szegény hazánkat. Hall
gasd jajjait azon sok árvák s özvegyeknek, 
kik e vészteljes napokban szüleiktől, kedve
seiktől erőszakosan megfosztalak ; kenyeret kér
nek és nincs ki szegjen nekik ! ! ! Vedd oltalmad 
alá s vigasztald meg őket. Jussanak elődbe 
annyi sok ezer menekülteknek, kik tűzhelyeik 
tői, vagyon ai któl száműzetve az iuség által szo
rongattalak, naponti keserves fohászaik. Vedd 
anyai gondviselése szárnyai alá s egy boldo
gabb jöveudönek biztosításával támogasd türel 
műket. Hallgasd meg azon sok ezerekuek, kik 
honunk szabadsagáért küzdve elnyomorodtak és 
minden vigasztalás nélkül maradtak, — pana
szait és enyhítsd az ő fájdalmaikat, s ne felejtsd 
azokat is, kik éltöket veszélyeztetve bujdosókká 
lettek és félelem és rettegés közt a uagy világ
ban széjjel bolyongauak, eszközölj nekik bátor 
Ságot és kegyelmet és az életük elleu törekvők 
gonosz akaratjától óvd meg őket. Terjeszd ki 
anyai figyelmedet ama sok Borsosainkra, kik 
honunkért a csatán elvérzettek, vagy csúfosan 
kivégeztettek ; nyerj nekik kegyelmet, hogy ama 
nagy napon, midőn a halál hideg karjaiból ki- 
bontakoznak s igy életre ébrednek, az örök 
dicsőség környezze őket. Vedd végre oltalmad 
alá a zsarnoktól megszaggatott szegény árva 
hazánkat és törd meg az ö hatalmát. Eszközölj 
békét és tedd virágzóvá azon hazát, melybpn 
milliók ajkain napouta zengenek azon szívből 
ömlendő igék: Üdvözlégy Mária! Ámen!

Ezek volnának azon nevezetes reliquiák, 
melyekről azt hiszem, hogy némi szolgalatot 
teszek, mindazoknak, kiket e nagy idők esemé
nyei közelebbről érdekelnek, midőn azokat Bo- 
gyó nr szívességéből közlöm.

Van-e honfiszem, melyből az emlékek so
rainak átolvasása után ne hullana legalább par 
könycsepp azokért, a kik a szabadságért s ér- 
tüuk adták mindeuöket?!

Sulyok Károly.

C S A R N O K .
ergnti képek és a bajor 

Königsee.
V.

Moudseetól Salzburgig omtiibusban.. .  . Salzburg
és vidéké.

Mondseeban*) pár órát időzve, helyet fog
laltam egy omnibuszban, melyen csak ketten 
ültek, egy fiatal férfi és egy igazán szép asszony. 
Elindultunk átkozott döezögős rosi úton, melynek 
kátyúi olyanokat löktek rozzant bárkánkon, hogy

*) Mondáén c*ino* helység, elég látogatott fürdő 
és üdülő hely. Régi római eredetű.

Gyönyörű bencsés kolostora két tornyu templomá
val, saép oltárképével és faragványaival, aa egyik torony 
déli oldalán sok római emlékkővel sat. éredemes a meg. 
tekintésre. E beneeéa kolostor ia igen régi, még Utilo 
bajor hercaeg alapitá 748-ban

Mondsee aaelótt a linr.i püspökséghez tartocatt, 
■int adományt jósaág ; 1800-ban Napoleon mint majorá
tust Wrede bajor tábornoknak adományozta, a jelenben 
•• » Wrede hercaegi család birtoka. V. ^

I testüuk egyik-maxik része érzékeny érintkezésbe 
jött a primitív laaikotuianyuyal, es «oaszor csil- 
tagokat hányt a szemem.

A velem szemben ülő fiatal pár kedélye
sen mulatott, s láttam rajtuk, hogy elözékenveo 
fogjak fogadni az ösmerkedést, de boszszautott 
minimális mennyiségű német tudomáuyom, azért 
jó darabig hallgattam. Végre is, ha hülyének 
nem akartam látszani, nem kárhoztathattam ma
gamat örökös hallgatásra, pláno egy ritka szép- 
ségü aszszonynyal szemben, s azért megkezdtem 
az ösmerkedést, azzal az ékes szófüzéssel s deo- 
reczeui lágy akczentussal, melyre Göthe é8 Schil
ler, ha hallják, bizonyosan megfordulnak sírjaik
ban, s mely nem egyszer bájos mosolyt csalt a 
szép útitársnő rózsás ajkaira. Hanem azért be
szélgettünk, s csakhamar megösmerkedtünk. Éti- 
társaim Maver Vilmos a kereskedelmi bank 
hivatalnoka Münchenből és kedves neje, igazan 
kellemessé, élvezetessé tették azt a négy óráig 
tartó útat, melyet a folyvást döezögős úton. a 
rozzant omnibuszban tettünk meg Salzburgig.

Hogy milyeo a vidék Moudseetól Salzburgig, 
tüzetesen le nem Írhatom, mert hát egyrészről 
az ócska alkotmány keskeny ablakaiu nem is 
igen vehettem szemügyre, de meg másrészt na
gyon ei voltam foglalva német nyelvbeli jártas
ságom fölszinre hozatalával ; annyit azonban mégis 
láttam, hogy mindenfelé lankás, dombos a vidék 
melyet faluk, majorságok tarkítanak, balra sötét 
hegysorok szegélyeznek, mig jobbfelöl síkság 
terül, melyen jól miveit földek s gazdag gyü
mölcsösök s gyönyörű rétek váltakozuak.

Társalgásunk kezdetén, midőn még nem 
tudták, ki vagyok, bájos útitársnöm látva, hogy 
töröm a német nyelvet, angolra akarta fordítani 
a társalgást, (szürke ruhában, tarka plaiddel s 
augol nyári kalapban voltam, s valószínűleg an
golnak nézett) de midőn látta, hogy ezen a 
nyelven mily nagyszerűen tudok hallgatni s meg
mondtam, hogy magyar vagyok, annál kedvesebb, 
olözékenyebb lett férjével együtt, s mert — azt 
hiszem — a volapük nyelvet egyiküuk sem ér
tette, maradtunk tovább is a német mellett, s 
habár gondolom, hogy ékes dikezióimon maguk
ban nagyokat nevettek is, de soha sem mutatták.

Este fölé megérkeztünk Salzburgba s ked 
vés útitarsaiui, kik már jól ösmerték e varost, 
elözékeuyeu fölajánlották szives kalauzolásukat, 
melyet én köszönettel fogadtam, s elsőben is 
egy vendéglőbe szállottunk.

Három napig maradtam Salzburgban, mely 
idő alatt kedves útitarsaim folyvást előzékeny 
Cieeroneim voltak, s oly lekötelező türelemmel 
és kitartással hallgatták gyenge német társalgá
somat, oly figyelemmel és buzgósággal segítettek, 
ba látták fönuakadásomat, gondolataim kifeje
zésére a helyes szavakat megtalálni, oly kedves 
szeretetreméltósággal jártak el iráuyomban, hogy 
ama kellemes uapok emléke, melyet e derék 
müveit fiatal pár körében töltöttem, örökre fe
lejthetetlen lesz előttem. Végtelen jóságokért, 
előzékeny önzetlen barátságukért, mely a távol 
hazától oly jól esett, fogadják e helyütt is hálás
koszönetemet.

?

Eh most tekintsünk körül Salzburgbau és 
vidékén.

Salzburg a salzburgi kerület vagy berczeg 
ség fővárosa,*) mintegy 280ÜU lakossal, a Mönchs- 
vár- és Kapuczinus-begy között a Salzacb luiv6 
mindkét pártján terül el, oly gyöuyörü regeoyes 
vidékén, oly szerencsés fekvéssel, bogy a szá
razföldi városok között uala szebb, elragadóbb 
képet adót alig találhatni. A mint a Salzacb az 
alpesek közül kiér és völgye kitagul ezeu völgy 
szélesedő szájában, az említett hegyek között, 
mint egy gyöugyszem, fekszik a szép varos és 
vár; déli félkörben a salzburgi alpesek havasai 
köritik, mig északi félkörben dombos, erdős, li
getes falak, várak, kastélyok s nagyszerű gazda
ságokkal tarkított lapájas vidék terül messzire. 
A salzacb áltál két részre osztott varost 3 bid

________________________ IM91. október J4 . ^

*) Salzburg eredete a régi időkbe uyulik vissza ; 
kelta eredetű, majd római birtok Javavum vagy Juvavia, 
a mint ilyen Hadrián császár alatt hires telep. A uépván- 
dorlás elsodorván a római uralmat, a 6. szár. végén a 
hires Kúpért püspök a római kolónia romjaiból egy vá
rost alapított * azt püspöksóge központjává tette. Salz
burg 798-ban érsokségi seákhelylyé lett. Uralkodó herezsg 
érsekei felvirágzására igen sokat tettek. 1802-ben világi- 
aaittatott, s mint választó fejedelemség Ferdinánd osztrák 
főbercaegoek adatott. 1806 ben Ausztriához, 1809«ben Ba
jorországhoz csatoltatoU, 1814-bsn aztán ismét Ausztriá
ból,



köti össze, a Fereucz Karoly-, a városi- és a
Karolina-bidak.

A közepeit eső városi hídról előbb is a 
balparti városrészt, a tulajdouképi régi várost 
járjuk be.

A városháztéren a régi városház alatt át- 
meuve a Getreido-Gasse 9. sz a. Mozart szülő
házát találjuk az úgynevezett Mozart-archivval. 
Mindjárt mellette az egyetem ter, az egyetemi 
épület*) és templommal, háta mögött a szép és 
ritka példány >kban gazdag füvészkert. Iuueu egy 
jvezet alatt, a a hires Cafe Tomaseili előtt elha
ladva, a Lajos Viktor téren a városi kút (stád- 
tiscbe Bruuuen), a lakatos mesterség e műremeke 
latható. Far lépéssel odább tárul íöl a Resideuz- 
Piatz, melynek jobb oldaláu áll a herczegi pa
lota,*) gyönyörűen bútorozott és kárpitozott 
nagyszerű termekkel, számtalan műkincse**!, szép 
képtárral, s egy nagy teremben a legüuesebb 
uralkodó ersekek arczképeivel.

A palotával szemben a tér közepén a Hot- 
bruuuen, e gyönyörű szökőkút, az olasz Antonio 
Dariv remeke 1664-ből. E márványból faragott 
kútepitméuy vagy hzobormü 3 főrészből áll: alul 
a széles vizmedeuez**. molyben a középtömegből 
kiugró, Ú8zbártyas ab ikaal ellátott, gyönyörű 
idomzatu 4 ló, a ter négy oldala felé, részint 
ugró, részint ágaskodó uelyzetben, orrán vagy 
száján lövellt ki a vizet ; ezek fölött az Atlasz 
csoport: két, lábait egymásba lom», háttal össze 
álló hatalmas herkulesi alak emelt izm >s vállain 
a közép medencze nagy kerek tányérját mint 
foldtekét; ennek közepéből emelkedik ki a har
madik rész : márvány tönkön a fölső, csigahéj 
agakban faragott kis medencze, és ezen áll egy 
művészi kivitelű Triton, s trombitájából 2 és fél 
meter magasra lövelli a vizet. Oly remek alko
tás az egész, hogy az ember nem győz betelui 
a nézésével. A tér keleti oldaláu vau a Neubau, 
b nue elhelyezve a törvényszék, pósta-, táviró- 
es telefon-hivatal, előtte a fü-őrség, s az épület
ből emelkedik az erkélyes torony, melyben na- 
pouta reggel 7, délelőtt 11 é» este 6 órakor 
megszólal a hires cseogetyü játék ; uz összhang- 
zatba Uozott 37 csengőn vagy kis harangon, a 
melléjük alkalmazott kalapácsok ütései csalják 
ki a melodikus hangokat, mely melaukolikus 
zeuéuek mindig sok hallgatója vau; a szerke
zet 24 kiilömbféle zene-darabra van berendezve, 
de egyszer-egyszer csak 3 darabot játszik. A 
tér déli oldalán emelkedik az impozáns Dóm, a 
római szt. Péter templom utánzata. Az épület 
115 met. hosszú, 70 méter széles, két 80 mét. 
magas pompás toronyuyal és a 74 mét. magas 
fölseges nagy kupolával. Fehér marváuyból ké
szült faragvauyos nyugati főhomlokzata, mely 
előtt szt. Mária ólomból öntött szobra áll, nagy
szerű hatást idéz elő. Belseje egyszerű, fölösle
ges czilraságoktól ment; de merész alkotás, 
és eppeu szépségének emez egyszerűsége és az 
egésznek bámulatos összhaugzata teszi oly im- 
poualóau nagyszerűvé. Építette Santino Solari 
1614-től 1628-ig.

A Neubau mellett miudjárt a Mozart tér 
terül Mozzart álló érczszobrával. Nem messze tőle 
a szép freskóiról és gyönyörű eltárképéröl hires 
Cajetau - templom s közel ide a művész-ház 
(Küusflerhaus) állandó kiállítással.

Innen délnyugatnak fordulva a Nonn-bergre
jutuuk, melyen egy szép, régi nözárda van ; a
templom portáléja ó-góth-stylben, gazdag farag-
vauyokkal, a főoltár fölötti nagy gótb-ablak föl-
séges üvegfe8tményeivel : oly raritás és remek,
■lilyet ma már keveset láthatni. Itt már a Hohe
Salzburgnál vagyuuk, melyre fölmenni s a régi
varat megtekinteni valóban érdemes. 1078-ban
kezdték építeni és 1519-ben végezték be, s az
uralkodó herczegérsekek erődített lakása s a
viharos időkben gyakran asyluma volt. Érdekes
a Györgykápolna a vörös márványból faragott
12 apostollal, a lovagterem, melyben egy ritka
szép góthstylü kemeueze van, azou fölül a sok
gyűjtemény sat. A vár 1862-óta kaszárnya és
r»ktar. A várból a legfölségesebb kilátás él
vezhető.

Lemenve a Capitel-platzoo, megnézzük a 
Capitcl-schwemmet, ezt a márványból faragott 
lóusztatót, mely a római Fontana Trevinek az 
utánzata. Majd az itt elterülő Szt. Péter terne-

*) Nsgysssrfl köayTtár, nintefy 63.000 köt«t, 46Î6
óftQyomtaUányojal (incunabula) 1170 db. kézirat gjüjte- 
méojr. y

*) 1692-től 1724-ig épfllt. Régebben az uralkadé
bnrcsag ér««tkek lakták, moit a tuakaaai nagyhercaag la- 
káa« y
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töt járjuk be, melyben igen szép kápolnák s 
nevezete semlékek láthatók.*) Következika Szt. 
Rupert által alapított Szt. Péter apátság, gaz
dag könyvtárral és régiség gyüjteménynyel s 
a Szt.-Péter alapítványi templom egy 1127-ben 
épült szép bazilika, gyönyörű portaiéval ésjkú- 
polaval ; a sziklába vájt Szt.-Péter-kellerei, ki
tűnő borokkal. Jobbra van a Fraucziskáuusok 
kUlöuiböző építészeti stylben gazdag temploma 
és zárdája, mely uiűépitészeti szempontból fö
lötte érdekes. Odább haladva, a Mönchsberg 
alatt, elérjük a Marstallt, mely moat lovassági 
kaszárnya, téli és nyári lovagló-iskolájával, az 
utóbbiban a sziklába vésve 3 szoros páholysor, 
s mellette egy márványból vésett hatalmas ló* 
úsztató.

Most a Neuthor előtt vagyunk, mely a 
Möuchsberg alatt 1765-től 1774 ig épített 131 
mét. hosszú, 17 met. széles alagút, s melyen át 
Riedeuberg külvárosba juthatni. Nem messze a 
góthstylü szép polgári kórház s túl rajta a Gestet- 
teu vagy Gstátteu-utczabau a sziklafalban a 
villamos fölhúzó, melyen pár perez alatt a 
Möuchsbergre juthatni. A Mönchsberg fala itt 
itt már rémitő magas és n eredek s már két
szer történt szerencsétlen sziklaomlas, 1665. ápril 
4-én és 1669. jul. 16 au, utóbbi alkalommal 
különösen nagy volt a szerencsétlenség, több 
ház, a Markus tomplom, az irgalmasok zárdája 
összezuzatott s mintegy 300 ember halt meg. 
Most hatalmasan ki van építve s nyoma sincs 
a hajdani katasztrófáknak. Még az Ursula ko
lostort megtekintve a jókarban tartott utón löl- 
sétálunk a Möuchsbergre a Müllu külvárosba s 
megnézzüük az Augusztinusok régi kolostorát s 
betérünk ezeknek hires sörfőzdéjébe, ez úgyne
vezett „Bráustűbl in Müllnu-be, hol az óriás 
piucze helyiségekben és sauez-kerteábeu helyet 
foglaluuk a hosszú tölgyfa-asztalok mellett s föl
fogva előbb az első teremben egy söröskorsót, 
azt sajátkezüleg kiöblítve a kádban s kifizetve 
előre egy literért a 16,krt, megtehetjük azt a 
pompás barna sörrel, melyet a magunkkal ho
zott s jó étvágygyal elfogyasztott hideg étel után 
igazi demokratikus vegyes-társasagban jóízűen 
fogyasztunk el, sőt ismételünk. Sajátságos érde
kes hely ez. A  társadalom mindeu rétege kép
viselve vau itt, napouta mintegy 4000 ember 
(csak 3—4 órakor nyitják meg) 8 ki-ki oda ül, 
hol helyet kap. A méltóságos úr a suszter mellé 
sat. Ha a Franz-Josef quaiu visszasétálunk, meg
tekintjük a múzeumot (Caroliuuin Augusteum), 
melyben gazdag könyvtár, kelta, római s más 
régiségek, fegyverek, öltözetek, természeti ipari 
s művészeti ritkaságok sat. nagyszerű gyűjte
ménye található.

A város másik részében az Elisabeth-quain 
a roman stylbeu épült szép protestáus templom, 
— a gyönyörű Stadtpark, melyben elegaus, csi
nos új gyógyterem s kényelmes fürdők vanaak; 
ugyanitt a Sattler-féle kozmorama és panoráma; 
a gyönyörű Mirabell varkastély*) és kertek, az 
itt lévő nagyszerű oiuytüologiai gyűjtemény ; 
odább a müepités/.cti tekintetben igen nevezetes 
sz. Sebestyén templom; a Makart téren a szín
ház, Mozart lakóhaza, — kissé arrabb az olasz 
stylü szt. háromság templom sat. szintén érde
mesek a megnézésre.

Azutau a iinzi-utczából a 225 kőlépcsőn 
fölmegyüuk a kapuczinus hegyre, a kapucziousok 
templomához, s onnan a hegyen a jó karban 
tartott útakon fölkeressük a szép kilatási ponto
kat, melyekről valóban igéző, elragadó panorá
mákban gyönyörködünk, s megnézzük itt az 
ógyuevezett Mozart házacskát is.*)

A várost igy jó részben bejárva és meg
nézve, a fölséges," regényes környéket járjuk be, 
a meunyirc lehet; meri Salzburg körül a közel
ben számtalan kiránduló hely kínálkozik, mint: 
Maria Plain, csinos templommal, melynek terasse- 
jaról —  különösen este — fölséges kilátás esik 
a varosra és hegyekre; Schloss Neubau*, Gug* 
genthal — mindenütt szép kilátás, kellemes vi 
dék ; Aigeu — ritka szép park, árnyas üde erdei, 
sétányok, csergedező patak, festői vízesés ; Leo- 
poldskrou a Moos-fürdökkel ; a remek llellbruuu 
várkastélyával, gyönyörű parkjával, ritka szép 
páratlan vizi müveivel; mellette Anif régi várá
val; mindenek fölött pedig az 1286 mét. magas

•) Itt ayugflzik Haydn Mihály é* Moaart nővérei*. V.
•) Hajdan caásaári kaatáljr, moat városi tulajdon.

Ottó görög király aaQlotáahelya. ▼.
*) Ast mondják itt komponálta Moaart n Taráas-

favolát.
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Gaisberg, hova fogas kerekű vaspályán mehetni 
föl, hol kényelmes vendéglő kínálkozik üdüléssel, 
s bonuau a legnagyohbszerü panoráma nyílik a 
városra, különösen pedig messze be a havasok 
fölhalmozódott tömkelegébe; s ezeken kívül még 
számtalan közeli és meg több távolabbi kirán
duló hely.

Hogy mily szép, mennyire vouzó és elra
gadó Salzburg az ő festői fekvésében regényes 
vidékével, legjobban akkor latjuk, ba a várhegy- 
rőt, a kapuczinus hegyről, de különösen ba a 
Mönchsbergrói ue/.Uuk szét.

Lent terül a Salzacb szép regényes völgye. 
A kéj) közepét a város foglalja el, melyet a 
Salzacb folyó ragyogó víztükre egy hatalmas 
megfordított C alakú kanyarodással oszt két télé. 
Jobbról a buipartou a régi varos nyúlik el, mely
ből mint domború drágakő a régi várkastéllyal 
koronázott várhegy, a Hőbe Salzburg emelkedik, 
lábainál a remek Dóm, S/.t.-Peterskircbe. frau- 
czi8káuus templom sat. styláris szép tornyai, re
mek kupolái, a szép házak és paloták százai 
ragyognak; balról az új városrész gyönyörű 
kertjei, palotái, tornyai s impozáns házcsoportja 
fénylenek, s ezekből meg a kapuczinus begy 
várkoszoruzta orma magaslik ki, mely a szemben 
földomboruló Hőbe Salzburggal a város fölött, 
mint két állandó őrszem tűnik föl. Két oldalt a 
folyó partján egyrészről a Fereucz József és 
Rudolr, másrészről az Erzsébet es Gizella-quai 
árnyas szép fasorai húzódnak. Szemben a Gais- 
berg hatalmas béreztbmege emelkedik; balra a 
mellűig a szem lat, túl a varoson, laukas, dom
bos, erdős ligetes tájék terül, melyből mint oazok, 
villák, kastélyok faluk, gazdaságok tarkállanak, 
s egy dombtetőn impozánsan emelkedik Berg 
Maria kettős tornyu temploma; jobbra az óriás 
alpesek :tüzc a Salzach mindinkább keskeuyedő 
völgye nyúlik be, melybeu az egyes faluk, kas
télyok, mulatóhelyek, mint gyöngyszemek ragyog
nak, inig maga a Salzach, mint óriási ezüstkigyó 
kanyarog tova s tűnik el a havasok között, hol 
a meddig a szem cihától, egymásra tolt égre 
törő alpesi alakzatok merednek föl, egymást túl
szárnyalva, mintegy egymással versenyezve az 
ég megvívásában, s ezeknek kékes-szürke, sár* 
gás-febér, majd gyenge rózsa- és violaszinnel 
árnyalt ormai között a vakító örök bóaiezök, a 
gyönyörű glecscserek szemkápráztató sávolyai 
tüudöklenek, ragyognak, a nap arany sugáriban.

Olyan szép, olyan elbűvölő ez a kép, olyau 
elragadó az egész, hogy az ember órák bősz- 
s/.aig gyönyörködik beune.

Salzburg e kedves város és vidéke együt
tesen alkotják azt az összbaogzatos szép egészet, 
melyet a ki egyszer látott, soha nem felejt, s 
mely után visszasóhajt, a ki pedig nem látott, 
siessen fölkeresni, mert szebbet, igézőbbet bi- 
zouynyal keveset talál.

Nem hiába mondta a boldogult szerencsét
len Miksa császár:
„Wcr die Tropen nicht sah, dér eile nacb Salz

burg zu sebauen
Fülle und Pracbt dér Natúr, tröblicb umwucbernd

die Stadt.“

SZE R K E SZT Ő I Ü ZE N E T E K .
F. A. N.-H r s o y. A czikk reudkivül ké- 

söu érkezett; most mar idejét múlta. Különben 
egyik minapi vezérczikkünkben mi is — úgy 
mellesleg —  rákoppantottnnk a körmére a 
„Pécsu-be)i y-nak amaz esetlen békapuffogatás 
miatt, melyből nagyon is kiérzik a szándékos 
roszakarai.

V. F. H e l y b e n .  A versecskét besoroz
tuk, alakalomadtáo jön.

Ln p t u l a j d o n o s :
NAGY FERENCI.

Felelőn szerkesztő
HAKSCH LAJOS.

1466.
1891. sz.

Árverési hirdetmény.
Alulirt kiküldött végrehajtó az 1881. évi 

LX. t. ez. 102. §-a szerint közzé teszi, hogy a 
pécsi kir. járásbíróság 1152491 száma végzése 
által Horvath Béla végrehajtató javára Schön 
Mór pécsi lakos ellen 121 frt 50 kr. töke, en
nek 1890. év november hó 17. napjától számí
tandó 6 százalék kamatai és eddig összesen 
31 frt 85 kr. perköltség követelés erejéig elren
delt kielégítési végrehajtás alkalmával biréilag 
lefoglalt és 308 frt 50 krra beesült lovak, ke-
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esik és bútorokból álló ingóságok nyilvános árve
résen eladatuak.

Mely árverésnek a 13408/1891. bz. kikül
dést rendeld végzés folytán a helyszínén, va
gyis Pécsett, alsó malom utcza 4. sz. a. 
leendő eszközlésére 1891. év október hó 
15 ik napjának délután 4 órája határidőül 
kitllzetik, s ehhez a venni szándékozók oly meg
jegyzéssel hivatnak rneg, hogy az érintett ingó
ságok ezen az árverésen az 1881. évi LX. t. 
ez. 107. § a szerint a legtöbbet ígérőknek becs
áron alul is eladatni fognak.

Az elárverezendő iugóságok vételára az 
1881. évi LX. t. ez. 108. §-aban megállapított 
feltételek szeriut lesz kifizetendő.

Kelt Pécsett, 1891. évi október hó 3 án
Vitályos lnn e

bír. végrehajtó.

10786. SZ.
.k. 1891.Árverési hirdetmény.

A pécsi kir. törvényszék mint tikv*i hatóság 
közhírré teszi, hogy Mamel József végrehajtat
nak Ackerma . Jakab és neje végrehajtást szen
vedő elleni 132 írt 80 kr. tőkekövetelés és 
járulékai iránti végrehajtási ügyében a pécsi 
kir. járásbíróság területén levő Hásságy és Bir 
jáa határában fekvő a hásságyi 4. sz. tjkvbeu 
felvett 894 hsz. részletre 12 frt, a 1069. hsz. rész
letre 3 frt, a 1615. hsz. részletre 47 frt, a bir- 
jani 213. sz. tjkvben 574. hsz. a felvett szőlőre 
228 frt, a birjáni 258. sz. tjkvben 575, hsz. a 
felvett szőlőre 116 frtban az árverés megálla
pított kikiáltási árban elrendvtetik és hogy a 
fen’ ebb megjelölt ingatlanok a/. 1891. évi ok
tóber hó 27-ik napján délelőtt 9. órakor 
a Hásságy községben és Birján községben 
ugyanaznap délután 3 órakor a községek 
házaiban megtartandó nyilvános árverésen a 
megállapított kikiáltási áron alul is eladatni 
fognak.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatla
nok becsárának 10 százalékát vagyis 1 frt 20 
krajezárt, 30 krt, 4 frt 70 krt, 22 frt 80 krt 
és 11 frt 60 krt készpénzben, avagy az 1881 évi 60. 
t. ez. 42. §-ban jelzett árfolyammal számított és 
az 1881 év nov. hó l én 3333. sz. a. keit igaz- 
8ágügyminiszteri rendelet 8 §-han kijelölt óvadék
képes értékpapírban a kiküldött kezéhez leteuni, 
avagy az 1881. évi 60. t. ez. 170 § a értelmében a 
bánatpénznek a bíróságnál elöleges elhelyezésé
ről kiállított szabályszerű elismervényt átszol- 
gáltatui.

A pécsi kir. törvényszék miut telekkönyvi 
hatóság 1891. évi julius hó 23 ik napján.

B ogyay P o n g rá c z ,
kir törvényszéki biró.

KI SORSJEGYEKET
beszerezni s egyúttal

a legnagyobb nyereményesélyeket
élvezni akarja, az vegye a Budapesti Bank 
egyesület részvénytársaságnál alakult „Gu

nevezetű alkalmi

sorsjegy-társaság
egy sors jegy könyvecskéj át, a 25 tagból álló 
„G u csoport 216 állami és osztr magyar bé
lyeggel ellátott magánsorsjegv felett rendel 
kezik. Nyereményösszeg 12 milliónál több! 
Nagyon kedvező csoportosítás. Kitűnő nyere 
ményesélyek csak 5 frt havonkénti befizetés
melleit.

• •

Lgyuökök kedvező feltételek niel
let alkalmaztatnak.

Ajánlatok intézendök : a Budapesti 
haiikegyesulet részvény társasághoz Er
zsébet-tór 19 sz.

V '

ci legjobb szivarkapapir
kapán' -i ,\ I I < • - l t o t i i i i  !.**' t.«k -d - I nu Pécset

8788. sz. 
tk. 1891.

Árverési hirdetmény.
A pécsi kir. törvényszék mint tlkvi ható

ság közhírré teszi, hogy Mammel József végre
hajtatnak Markovi:* Mikó végrehajtást szenvedő 
elleni 489 frt 98 kr. tőkekövetelés és járuló 
kai iráuti végrehajtási Ügyében a pécsváradi 
kir. járásbíróság területén levő Olasz község 
határában fekvő az olaszi 136. sz. tjkbeu felvett I. 
109 e 2,3 I. bszsz 59 közös házra 140 2 bszsz. kert
re, a 218. sz. tjkvbeu felvett 1091 sz. 59. 8Z. kö 
z ü b  házra belsőségre 1401 bszsz. kertre úgy a 
217 a sz. tjkvben felvett 1403 bszsz. fekvő- 
Bégre összesen 331 forint becsárbau az ár
verést ezennel megállapított kikiáltási árban e • 
rendelte és hogy a fentebb megjelölt ingatlanok 
az 1891. évi október kő 30-ik napján  
délelőtt 10 órakor Olasz község: ha
zánál megtartandó nyilvános árverésen a meg
állapított kikiáltási áron alul is eladatni fognak.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingat
lanok becsárának 10'/o-át vagyis 33 foriut 10 
krt készpénzben, avagy az 1881. évi 60. t.-cz. 
42. § ban jelzett árfolyammal számított és az 
1881. évi nov. hó l én 3333 sz. alatt kelt 
igazságitgyminiszteri rendelet 8 §-bau kijelölt 
ovadékképes értékpapírban a kiküldött kezéhez 
letenni, avagy az 1881. évi 60. t. ez. 170. § a 
értelmében a bánatpénznek a bíróságnál elöle
ges elhelyezéséről biálllitott szabályszerű el is 
mervényt átszolgáltatni.

A pécsi kir. törvényszék mint teleköuyvi 
bátóság 1891. évi julius hó 3 ik napján.

B ogyay P o n g rá c z ,
kir. törvazéki biró

Elöleges jelentés.
A Rád ó-fél ( nemzeti sör csarnok
művészileg és a legkéuyesebb igényeknek meg- 
felelöleg ujitoii éúerem helyiségében naponta 
uj müsorozattal Európa legjobb művészei és 
müvészuöiböl alakult úgynevezett

Pécsi nemzeti dalcsarnok
előadást rendez.

Az előadások a falusi életből merített ma
gyar daljáték és énekes bohózatokból fognak 
állani, és a magyar előadáson ki vili franc/.ia 
és angol nyelven is. Bécsi s több külföldi 
művészek fognak fölváltva közreműködni.

Tisztelettel felhívom Pécs sz. kir. város 
müpártoló és szórakozni vágyó urai és urhöl- 
gyeinek becses figyelmét ezen újonnan alakult, 
12 tagból álló dalmű-társulat támogatására, mely 
alkalommal alólirott bérlő jutányos ételek- és 
italokról s pontos kiszolgáltatásról gondoskodik.

Tisztelettel
Radó Adolf,

bérlő.
Lengyel József,

igazgató.

Ezennel közhírré tétetik, hogy h lif* rálánokból ki- 
maradott 3000 darab nagyszerű kiállítású kitűnő

úgynevezett

a

\

m

gyors pénzsziil;«ég miatt a gyári áron alul eladandók 
Ezen kitűnő lópokróczok 190 cm. hosszúak és 13() 

cmtr. szélesek, színes csikókkal vannak ellátva,

vastag mint a deszka, meleg
int a bunda,

in ig  a k é s z le tb e n  ta r t ,  most  cs ak

drbja J  frt ( } 8  kr. párja 3  frt 3 0  kr.
továbbá * 000 drb. ujdonat uj, fölötte n a g y  és kész

)) t I

van  ,iij ii il
165 cm. «télen 2 méter ho*«/,u. «Iája azelőtt 2 ft 50 volt
Megrendeléseket postautánvettel vagy a pénz elöleges

beküldése mellett eszközöl a
Bécsi áruház ,.a magyar koronához"

Wieu, Margarethen, UüdigergaHse Y 1 26.fekete

35. sz.
189L

Árverési hirdetmény.
Alulirt kiküldött végrehajtó az 1881. évi 

LX. t. ez. 102. §-a érteimébeu ezennel köz
hírré teszi, hogy a pécsi királyi járásbíróság 
13661/889. számú végzése által Kerekes Károly 
végrehajtató javára Simon József és tarsai ellen 
200 frt töke, ennek 1890. év deczeinber hó 25. 
napjától szamitaudó 6 százalék kamatai és ed
dig összeseu 53 frt 09 kr perköltség követelés 
erőjéig elrendelt kielégítési végrehajtás alkal
mával biróilag lefoglalt és 339 frtra becsült bu
tor, lovak és kocsiból álló ingóságok nyilvános 
árverésen eladatnak.

Mely árverésnek a 17465/1890. sz. ki
küldést reudelö végzés folytan a helyszínén, 
vagyis Pécs-bányatelcpi ut 1-sö szám alatt 
leendő eszközlésére 1891 óv október hó 
17-ik napjának délután 4 órája batáridőül
kitüzetik és ahhoz a venni szándékozók ezennel 
oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az é in
tett ingóságok ezen árveiéseu 1881. évi LX. t. 
ez 107. § a értelmében a legtöbbet Ígérőnek 
becsárou alul is eladatni fognak.

Az elárverezendő ingóságok vételára az 
1881. évi LX. t. ez 108. § ában megallapi 
tott feltételek szerint lesz kifizetendő.

Kelt Pécsett 1891 -ik évi október hó 5-éu.
Vitályos Imre,

kir. bírósági végrehajtó.

M e l y i k  l a p r a  f i z e s s ü n k  elő?
Gazdag tartalmaim', nagy terjedelménél fogva a legolcsóbb m*gyar lap az

a mely az uj évvel immár 25-ik évfolyamába lépett. Ez a magyar olvasóközönség lapja. 
Hiteles forrásokból származó értesüléseinek gyorsasága, alapossága és sokasága, ro
vatainak változatossága, kitűnősége, a különböző olvasmányok gazdag tárház i tették az 
rEgyetértésit népszerűvé. Az országgyűlési tárgyalásokról a legrészletesebb s 
e mellett tárgyilagos bű tudósítást egyedül az ..Egyetértés4 kö/.öi Gazdasági rovata  
elismert régi tekintélynek örvend. A magyar kereskedő s gazdaközönség nem 
szorul többé idegen nyelvű lapra, mert az „Egyetértés4 kereskedelmi s tőzsdei 
tudósításainak bőségével s alaposságával ma mar nem versenyezhet más lap. A ke
reskedő, az iparos s a mezőgazda megtalálja mindazt az „Egyetértés*1-ben, a 
mire /likzége van. Változatosán szerkesztett tárczajában, annyi regény olvasmányt 
ad, mint egy lap sem. Ké bárom regényt közöl egyszerre, úgy, hogy egy ev alatt 
30 40 kötetnyi regényt, részint eredetit, részint a külföldi I ‘gjclesebb termékeket jó
m.agyarsagu fordításban kapnak az „Egyetértés41 olvasói. A ki olvasni valót keres és a 
világ folyásáról gyorsan és hitelesen akar értesülni, fizessen elő az 
„Egyetértés4 re, melynek előfizetési ára egy bóra 1 frt 80 kr., 1 4 évre 5 Irt s egy cvre 
20 frt. Az előfizetési pénzek az „Egyetértés4 kiadóhivatalába küldendők. Mutatványszá

mot a kiadóhivatal kiváltaira egy hétig ingyen es bérmentve küld.
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A ki e»*Hzerüen czi^nrettázik, tudja azt, hogy a czigaretta jófligAiull nemcsak a dohány, hanem a papir 
g, (/m«iga m mérvadó. E té r t ,  de meg egówz égé érdekében is ügyeljen minden czigarettázó, hogy a haiauálaudó 
paj.ir finomsága minden kételyt kizáró legyen. Teljes megnyugvással és bizalommal használható a
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valódi czigaretlapapir, melynek kitűnő voltát tekintélyes bel- és külföldi tudományos félünk ismerték el. Gyárunk 
folyton oda törekszik, hogy nemcsak egyformán finom, de mennyiségre nézve is mindig ugyanannyi papirt szállít
son Tapasztaljuk azonban, hogy a fogasztó közönség sok félrevezetésnek van kitíve s vannak oly gyártmányok is, 
melyekre gyártóik czégiik nevét kinyomni, a mit pedig a tisztes gyáros m ndig megtesz, nem merik. Sőt oly gyá
rosok is vaui ftk, kik a papírnak kezdetben eljes lapszámait és nnak minőségét is leszálli ják s kevesebb, silány 
pgpirt szállítanak. Ezekre utalván, bízvást hisszük, hogy minden értelmes czigarettázó a mi „Les derniers Cartou- 
ches“ jegyű árunkat fogja használni, mely évek óta bizonynlt jobbnak minden más czigarettapapirnál Egyúttal 
figyelmeztetünk mindenkit, hogy papirosunk czimlapján czégünk neve áll

BRAUNSTEIN FRÈRES
C z ig a re t ta p a p i rn u k  óh h ű v td y e iu k  gyári raktára éCNben, I ,  Schottenriug 2."». s i .  alatt l é te z ik .  Valódi fiHiiezia 
X f«  derűiéi eo  Cartouches11 papir és az ebből készüli hüvely Pécsett kapható Alt és Böh;n én R ein fe ld

A. ur; knál.

1 j ház cladé !
Egy szolid és műizléssel épült

t k j  l i á x ,
mely 1 2  évig adómentes és évenként 
0 0 0  frt bért hoz, szép udvarral es 
kerttel, a főpiacz közvetlen közelében, 
szabad kézből jutányos áron eladó.

Bővebb értesítés lapunk kiadóhivata 
Iában.

PÉCSETT

b u to rra k tá m  és m ű h elye
(tetemesen üigyobbitva)

Ferencziek-utcza II. szám.
(A pécsi edénygyár raktár ugyanott.)

Nagy választékban teljes és stylszerüen berendezett alvó-, disz- és ebédlő-szo
bák, mindennemű fa -, vas - és kárp ito zo tt b ú to to k , képek, tü k rö k , fü g g ö n yö k , fíjg g ö n y ta r-
ó k , és minden e szakmába vágó czikkek.

Abban a helyzetben vagyok, hogy bútorvásárlások nálam ép oly jutányosán 

eszközölhetők, mint Budapesten vág)- Becsben.

I

Van szerencsém a n. t. közönségnek tudomására hozni, hogy a Pécsett
ár 1780 ik évben alapított

1891. évi október hó 1-én Király-utcza 1. 
sz. házba (Bazár-épület) helyeztem át,
mely helyiséget a jelen kornak inegfelelőleg diszesen 
berendeztem.

Raktáromat tetemesen megnagyobbitva azon kel
lemes helyzetben vagyok, hogy bármily igényeknek a 
lehető legjutányosabb ár mellett megfelelhetek.

Különös figyelembe ajánlom nagyválasztéku min
dennemű

ó ra*, a ran y -, ezüst-, ékszer- és kü lö n leg es -
á ru -ra k tá ro m a t,

melyben minden tárgy a m. kir. főfétnjelző hivatal által 
fémjelezve van.

Továbbá nagy választékú legjobb minőségű Al- 
pacca (China) ezüst raktáromat gyári árakon.

Bárminemű javítások műhelyemben a legjutányo
sabb árért elkészíttetnek.

Vidéki megrendelések gyorsan és pontosan eszközöltetnek.
A n. t. közönségnek becses pártfogását kérve, 

maradok mély tisztelettel

Schack Ferencz,
aranyműves, ékszerész és órás.

Ébresztő óra. Ara 3 frt



Á lla m  érem
haladás és verseuyképesKégért

K iá llítás i a ra n y é re m
s z é p  é s  j ó  in u n k á é r t

Legnagyobb választék a legú jabb  é k s ze re k  a ra n y  ezü st ó rák , a ra n y  ú ri és női lán czo k  és ezü st
n.
S ze m ü v e g e k , lá tcsövek, h ő m é rő k , irá n y tű k  nagyitóüvegekből.
Egyedüli készítője a kellemesen ülő o rrs zo ritó k n a k .

2. Orruzoritó a legtisztább megvizsgált hegyi jegeczekkel állauy 
keretben 4 írt 50 kr.t ugyanaz arany fogUlványnyal 12 Irt.

1< Kellemes, könnyű és tartós foglalványu szemüveg a legjobb kristályüveggel 
ára I Irt 60 kf , hasonló a legjobb hegyi jtgecscze), ára 4 írt 50 kr.

5. Ezüst lorgcuy Remontoir óra különö-
t>en kipióLált tinóm ezeike/etlel 20 frt ,
hasonló órák aranytokben 6 0 - IC0 frtig

4. 8 nap járó ingaóra csinos diófa 
szekrényben ára 10 frt 50 hr, 
ugyanaz fél és rgénz órát ütő szer

kezettel ára 12 frt 50 kr.

6. Ezüst (ancer) horgony Remontoir órt^* 
•«Hős köpenynyel 12 frt 2 év jótállással. f

7. Kettős Tulla Remontoir horgony 
órák 20» írttól kezdve 30 frtig

M in d e n n e m ű  
le g jo b b a n  és 
s z i t t e t n e k .

ja v í t á s o k  a  
a z o n n a l k é -

8. Finrm szerkezem ezüst Remontoir 
óra 8 frt 50 kr., 1i*m nio horgonyszer* 

kezeltet ára 10 frt 5U kr.

9. Ezüst női Remt ó ra ára 8 
ugyanaz aranyban 16 frt.

•w a*

N y o m a to t t  Taizu Józ&elnel Pécnett, 1891.
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