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PÉCSETT, Síéchenyi-tér 12. sx.
(N á c io « y -fé le  H á z)

to v i az előfizetések és a lap 
^átküldésére vonatkozó fólszó- 

Ulások intózendők.

( P é c s i  H í r l a p . )
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Iz a rk a tz té l Í r t é t  t

PÉCSETT, Sièchenyl-tér 1 1  t t
hová a lap szellemi részét 

illető minden közlemény wté>
zendő.

Kéziratok vissza nem adatnak.

Hlrdatésak
a kiadóhivatalban vétetnek f5L 
Előfizetések elfogadtatnak méf 

valamennyi könyvkereske
désben.

Efjraa azáasok kaphatók:
N. utóda Dómján I., Valsntlö K. ta  (Saéchanyi-tár), Eofel La Jva (ÜS-otcza), Hochreln József és fial (Széchenyi-tér). Böhm Manó (fő-atcza) papír- és könyvkereskedéseiben

SS

A szt.-tamási, tarczali, keresztúri, to
kaji, kápolnai, verpeléti, tápió-bicskei, isa- 
szeghi, nagy-sarlói és komáromi hős nincs 
többé. Klapka György tábornok, az ősz 
honvéd, kedden 7 2  éves korában hirtelen 
elhunyt.

Korának egyik legnagyobb hadvezére 
s diplomatája volt, aki az európai esemé
nyek fejlődésére hatalmas és gyakran 
döntő befolyást gyakorolt. Temesváron 
született 1 8 2 0  ban s katonának készült, de 
kilépett a hadseregből. Mikor a párisi 
februári forradalom hire eljutott hozzá, is
mét fölvette a kardot, de már mint ma
gyar nemzetőr. Rohamosan emelkedett ezen 
a pályán s egyiket a másik után nyerte 
meg a legkétségbeesettebb ütközeteknek 
már mint százados, őrnagy, később tábor
kari főnök s utóbb mint tábornok.

Egyedül Klapkának lehet köszönni 
azt a geniális tervet, mely hazánkat az 
osztrák inváziótól megmentette. Mikor pe
dig már minden legyver az osztrákok lábai 
előtt hevert, akkor egyedül Komárom vára 
maradt szüzén Klapka védelme alatt. De 
neki is engednie kellett, mert egymaga 
nem folytathatta továbbra is a levert sza- 
badságharczot. Becsületes föltételek alatt 
kapitulált, nem fogadván el a személyére 
vonatkozó kedvező ajánlatokat, hanem eré
lyesen s ismételten azt követelve, hogy a 
várőrség teljesen bántatlanul vonulhasson

ki, igy utasította vissza az osztrák ajánla
tot : , Teljesítsék az általam követelt fölté
teleket a kapituláczióra nézve és engem 
végezzenek ki. Erre még Haynau a vér
szopó sem merte bántani sem őt, sem se
regét. Klapka Hamburgba, majd Svájczba, 
innen pedig Francziaországba ment, s itt 
is szakadatlanul dolgozott Magyarország 
érdekében a nagy hatalmak tanácsaiban. 
Ez időben kifejtett működéséről ezeket irja 
a B. H. :

jKlapka e u r ó p a i  műkö d é s e  
és életpályájának kevésbbé ismert, de azért 
nem kevésbbé fényes második része 1 8 5 9 - 
ben, az osztrák-franczia háború idejében, 
kezdte fölébreszteni a világ minden nagyobb 
államférfidnak és az európai kabinetek 
figyelmét.

Klapka 1 8 5 9 -ben egy franczia diver- 
zióra nézve Magyarországon oly hadi tervet 
készített, mely abban az időben a franczia, 
orosz és porosz katonai kapacitásokat
bámulatra ragadta.

III. Napóleon e terv által biztosítva 
volt, hogy még verec<i~e esetében is az 
osztrák hadsereg nem lépheti át a franczia 
határt, győzelem esetében pedig ID. Na
poleon e terv folytán akkor köthetett bé
két, mikor akart. — Solferino után az 
osztrák még bátran folytathatta volna a 
háborút, de Klapka tervét tudomásul ve- 
vén Villafranknál az osztrák császár, rög
tön létre jött a béke.

Klapkának köszönheti a magyar nem
zet, hogy a forradalmi fölkelés veszélyei
től megkiméltetett és nem történt a nem

zeten egy új érvágás, mint azt a reakczió 
1 8 5 9 -ben az agent provocateur által meg 
akarta kisérleni.

Klapka óva intette a nemzetet az 
izgatók ellen -, ő biztosan akart előreha
ladni egy franczia hadtest élén, melynek 
háta mögött szervezte volna az új magyar 
hadsereget.

Nem volt titok, hogy i 8 6 0  tói egész 
1 8 6 6 -ig (a porosz-osztrák háborúig) Klapka 
egész erélylyel visszatartotta a magyar 
nemzetet mindenféle konspirácziótól vagy 
pucstól és igy szólt : ,A magyar nemzet 
forradalom és rázkodtatás nélkül meg fogja 
kapni a personális uniót. Ez csak idő 
kérdése.*

Midőn Bismarck 1 8 6 6 -ban föl akarta 
használni Klapkát és a magyar nemzetet 
egy diverzióra — a vereség eshetőségére 
— Klapka csak úgy fogadta el e missziót, 
hogy Bismarck megígérte neki, hogy Po
roszország ki fogja eszközölni győzelem 
esetére Magyarország számára a personál- 
uniót.

Bismarck meg is tartotta szavát, mi
után a nikolsburgi preliminárék egy pót- 
czikkében az osztrák császár kötelezte 
magát a personál-uniót megadni. E szer
ződést III. Napoleon revíziója alá bocsátot
ták és III. Napoleon e pótczikket 
sajátkezüleg — mint Krancziaor- 
szág érdekébe ütközőt — kihúzta.

Az 1 8 6 7 -iki kiegyezés után Klapka 
kérdést intézett Andrássy Gyula gróf mi
niszterelnökhöz, hogy vájjon a kormány 
nem ellenzi e az ő hazatértét. Megkapván

A „Pécsi Figyelő14 tárczája.
Szép kilátás • . •
Szép kilátás nyílik 
A messze távolba:
Kengő kalász-tenger,
Kékló begyek orma,
Vad virágos meló,
Cserkoszorús hegység,
A láthatár szélén 
Leboruló kék ég

Megy a váudor, megy, megy,
Eléri a mezőt,
A virágos rétet,
Az erdőt, hegytetőt 
S ott, a hol az eget 
Már elérni vélte :
Uj kilátás támad 
A végtelenségbe • . .

Ilyen a földi lét,
Az ember élete,
Szép jövőt ígérő 
Kilátással tele . . .
A váltakozó kort 
Bolyongva átéli 
H az eget a földön 
Soha el nem éri.

Várady F e r e n c z .

Hivatás.
Kicsi, szerény sereg vagyuuk mi, kikről c 

poémamat betűbe vetem. A fegyverünk többé- 
kevéebé kihegyezett toll, a sorsunk következe
tes el nem ismerés, a vallásunk, anDyi járatlan 
úton biztosaD haladtunkban vezérünk : hivatás. 
Nagy szó, de egyben erősen fölemelő, sugárt 
szóró. Utunkra, melyet taposunk, éjszakánk se
téiébe, mely elnyel — belövelli vezérlő fényét. 
S ez a fény az, a mely nem eDgedi, hogy, bár 
örökös ellentétek zűrös zavaros erdejében járunk, 
melynek, ha első ága rácsapódik hátunk mögött 
immár megfutott ólunkra, nem enged végigtekin* 
tést a barnás homályon át, — eltévelyedjünk 
czélnnk magasabb fölfogásában. Ez a lény az, 
mely, ha kik igazáu is érezzük magunkban, bogy 
pályánk tövisei nem sérthetik paizsozott valón
kat, biztosan, elesbetleuül fönntart. Hiszszük, 
vallják, hogy a kinek áldott akarata e fényt 
odahelyezé fejünknek föléje, nagy volt, erős volt 
irántunk való jóvoltában. Talán, valamiképcu 
mindenek ő alatta kormányoznak, avagy szol
gálnak, a törpék és a parancsolók : szeretett 
minket, szerény, önérzetes hirdetőit a szépnek,

1 az igaznak. Tudta, hogy szükségünk van reá,
I külömben bizony elbuknánk, talán egyetlen kin- 
I csJnket, szellemünket vesztenök czélnnk áldo

zatául, de a nehéz küzdésünkben az árral rév
partot egyikünk sem érne.

Hiszen a mi sorsunkat legjobban jellemezte 
öreg Cseruátony bátyánk, e mi elapadbatlan jó
sága doyeukliuk, ki látván beunünket tiatal író
kat éles kifakadásokkal vitatkozni, azt mondá: 
„Szeressétek egymást, fiuk, mert rajtatok kívül, 
bizony isten, senki sem szeret benneteket.“ Igaza 
vau, érezzük, tudjuk. Nem szeret senki. Miért? 
Hát bizony bajos volna ennek az okát kikutatni. 
Tulajdonképen alig tadná bárki is okát adni 
ennek az irányunkban való előítéletnek. Legin
kább külső megjelenésünk idegeníti el tőlünk a 
nagy publikumot. Kevesen vagyunk szepek, mert 
hiszen nem a külső tulajdonságok döntenek ná
lunk, s minden tekintetheu tökéleteseknek len
nünk nem adatott meg nekünk sem, lévén mi is 
csak emberek, — és kevesen vagyuuk, a kik 
szépen ruhazkodunk, mert többnyire szegények 
vagyuuk. A ki közülüuk nem szegény, annak 
gazdagsága nem az újságírásból van. De meg 
folytonos küzdésünkben az élet nehéz arjava!, 
önkénytelcnül megfakad bennünk bizonyos foka 
a gőgnek. A tengerész leuéz rniuden egyéb ka
tonát, mert mig amaz tölvirzsiniázva sétál, ő a 
tenger és az ég összeolvadó kékjében örökös 
veszély között, Bten kezében van. Mi is, — nem
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a választ, hogy mindenki csak örvendeni 
log visszajöttének, 1867. nyarán nejével, 
D ’Arbonin Inez asszonynyal, kit lranczia- 
országban vett el, haza költözött Magyar 
országra. A Deák-párthoz csatlakozott. O 
pendítette meg először a tervet, hogy a 
budai vár stratégiai karakterét szüntessék 
meg, mert hadi czélokra úgy sem alkal
mas többé s csak hátráltatja a főváros 
fejlődését.

Európai hadvezéri működésének leg
magasabb fokát erte el Klapka a török
szerb háború alkalmával 1875-ben; mert 
a haditervet, melynek a' ipján a törökök 
oly fényesen megverték a s/.erbeket, Klapka 
készítette ; az egész terv —  úgy a mint 
azt keresztül vittek, a K l a p k a  s a j á t j a  
és  h a l l h a t a t l a n  müv e .

Ez idő óta Klapka a portánál a leg- 
nagyobb becsben állott. Később az orosz
török háború kitörvén, Klapkát meghítták 
a török hadi tanácsba es s/.a\a Stambul- 
ban a legnagyobb súlyiyal birt.

Azonban egyszerre csak észrevette 
Klapka, hogy a török nagyurak iránta 
meghidegiiltek és többé nem hívják meg 
a haditanácsba. Mélyen sértődve e bizal
matlanság által, Klapka elutazott. Csak 
évek múlva tudta meg a nagyvezértől, 
hogy az orosz diplomácziának sikerült vo.t 
akkor a szultánnal elhitetni, hogy Klapka 
a haditanácsban történtekről Bécsbe reí ;- 
rál Andrásynak.

Később aztán kiderült, hogy az or >áz  

gyanúsítás ármány, melynek czélja volt 
Klapkát eltávolítani a szultán oldala mellől.

Klapka a h a d i t e r v e k  k é s z í t é 
s é n e k  n a g y m e s t e r e  v o l t .  Ez 
nála az a bizonyos valami a mit könyvből 
megtanulni nem lehet, ez az az inspiráczió, 
mely nélkül sem iró sem hadvezér, sem 
államférfiu kitűnőt nem bir fölmutatni. Ez 
teszi Klapka nevét is halhatatlanná.*

— (A  koronázási jubileum  nap
ján ) az Ünnepélyes halaadó istentisztelet dél
előtt 9 órakor lesz a dómban. A nagymisét és 
Te Deum-ot Dul áns z ky  Nándor megyés 
püspök fogja tartani kanonokok segédkezésével. 
A püspök asszisztencziajával együtt a dómban 
Őrzött draga egyházi ornátust lógja használni.

— (ÚJ főügyészi helyettes.) A hi
vatalos lap csütörtöki száma a következőket 
hozza :

Igazságügy miniszterem előterjesztésére : 
Zsol nay György pécsi ügyésznek a főügyészi 
helyettesi c/.imet éa jelleget dijmeutcseu ado
mányozom.

Kelt Lainzban, 1892. évi május hó 15-én.
Fereucz József s. k.
Szilágyi D ízsö s. k.

— (A pécsvárosi polgári kör) mült 
vasárnap alakult meg a Uattyu-ban tartott gyű
lésen, melyet Muttnyánszky Béla uyitott meg 
vázolván az alakítandó kör czélját. Indítványára 
a nagy számmal jelenvolt polgárok Egry Jó
zsefet választották koreluökké s Szekrényessy 
Fereucz drt jegyzővé. Ezután fölolvaöták az alap 
azabálytervezetet, melyet egész terjedelmében 
elfogadtak s ennek alapján megválasztották a 
kör tisztviselökarát. El nö kké  egyhangúlag 
Bubr e gb  Antalt kiáltották ki, a ki szép be
szédben köszönte meg a kitüutetö bizalmat; al- 
e l nö k ö k k é :  Egry Józsefet, Ott Mártont és 
Rausch Józsefet, j e g y z ő k k é :  Egry Béla dr., 
Nemes Vilmos dr., Nick Alajos dr., Píaininger 
Ferencz, Szekrényessy Fereucz dr. és Toldi 
Béla dr. ; e l ő a dó kká :  Asztalos Jauos, Jobst 
László dr., Kiss József, Muttuyanszky Béla, Né
meth Gyula, ifj. Némethy József, Szauter Gusz
táv és Szuly Jauos választattak meg. Választ
mányi  t ago k :  mindeu városi képviselő, ki 
a kör tagjai közé lép s kerületenként a követ
kező 10—10 választott egyén: Asztalos Nándor, 
P>dőgsy Bódog, Germau János, Jantay Gyula, 
Justus Miksa, Körösztös József, Mazali József, 
Öllé István, Sillay József és Szigvárt Adárn a 
belvárosból ; ifj. Cserta Autal, Csouka Antal, 
Kajdi István, Kozma István, Petrovics Istváu, 
Pteifer József, Radócsay Imre, Schönberger Vil
mos, Szüle Janos és Vágó János a szigeti kül
városból ; Deák József, Douner József, Eisner 
Dóczi, Gadó Mátyás, Gyimóthy Gyula, Márkus 
Ignácz, Matievits György, Scholcz Antal, Tie 
fonbacher Náudor és Vidákovics György a bu
dai külvárosból. A gyűlés azzal végződött, hogy 
a kör tagjainak névlajstromába a jeleuvoltak 
tömegesen írták be neveiket.

— (Díszelőadás a Pécsi Dalárda  
javára.) A Pécsi Dalárda augusztus bó köze
pén nagy útra indul. Nem az üt hossza, hanem 
a fontos volta teszi ezt a daltestület és az an
nak működését mindig figyelemmel kísérő kö
zönség előtt nagygyá. Augusztus 15 ödike és 
20 tdika közt lesz az országos dalverseuy-üuue- 
pe;y, m lybeu a Pécsi Dalárda miűt versenyző 
da *‘_vlet vesz részt. Eddigi nagy hírének további 
töutui ?ása, a múltnak biztosítása a jövőre — 
kiváujak, követelik, bogy a Pécsi Dalárda el* 
menj Mi a versenyre s minden erejével és tehet
ségevei u/.on legyen, bogy onnét diadalmasan 
térjeu ví-hz*. Hogy ezt az utat az anyagilag 
szerény \ zouyok között álló testület megtehesse,

megint az a kis csapat állott elő, mely uiiuden 
ilynemű dolgokban a kezdeményező és a kezdett 
terv szerencsés keresztülvivöje. Csütörtökön ta
nácskoztak Aidiugcr Janos dalegyleti eluökuél 
a mód fölött, amelylyel a Pécsi Dalárda buda
pesti útjára a szükséges péuzt megszerezzék s 
ezáltal a város reputáczióját tisztáu megőrizzék. 
Elhatározták — Somogyi színigazgató szives 
hozzájárulásával — hogy a színkörben, juuius 
hó első felébeu, díszelőadást rendeznek a da
lárda ú'ikültaégcinek fedezése czéljából. Az elő
adás haugver-tcnyszerü programmal megy, mely 
fölött a rendezőség a napokbau fog tauaeskozni ; 
az eddig szóba hozott tervek szerint az a prog
ramom oly díszes és oly válogatott lesz, hogy a 
közönségnek valódi műélvezetet fog nyújtani, 
ami klilömbeu föczélja is az előadást rendező 
bizottságnak.

— (A szent-kuti kirándulás el
m arad.) A Mecsek-egyletuek mains 22 éré 
tervezett szent-kuti kirándulását az idő alkal
matlan volta miatt elhalasztottak E helyett 22 én 
délután a Bányatelepre fog a társaság kirau- 
dului. Összejövetel az Agostontéreu, houuau az 
iudulás po.it fél 3 órakor leeud. Ezt a kirándu
lást is kellemes erdei sétával kötik össze.

— ( A  nőegylet m ajálisa ,) mely 
múltkor a kedvezőtlen időjárás miatt elmaradt, 
áldozó csütörtökön, vagyis e hó 2(3 án délutáu 
tartatik meg a Tettyéu. Közreműködik a katoua- 
zenekar s lesz táucz is. Az ételek és italok fö
lött ugyancsak a választmányi tagok viszik a 
gondozó szerepet, akiknek neveit már múltkor 
túljegyeztük, s az cnni-iuui valókat fiatal höl
gyek szolgálják föl. A majális d. u 4 órakor 
kezdődik. Belépti dij személyenként 30 kr., 
gyermekeknek 15 kr. Ha ezen a napon is Iá- 
batlaukodik Jupiter pluvius, hát az ünnepély azért 
még sem marad el, hauem azt a uöegyíet he
lyisegében tartják meg 50 és 25 kros belépti 
dijak mellett. Nehogy pedig a fiatalemberek 
előre rémüldözzenek a szokásos virágárulas pump* 
gépezetétől, a választmáuy a mi révüuköu tud- 
tuüra adja. hogy virágokat ezúttal nem árusítanak.

— (Színházi m űsor.) Ma szombaton : 
„ Pa r a s z t b e c s ü l e t 1* opera másodszor és 
„Harag"  dramolette 1 tölvban. Vasárnap: két 
előadás. Délutáu 3 órakor fél helyárakkal: „S i 
roki  r ománc  zu eredeti népszínmű Abonyi 
Lajostól. Este 7*/, órakor rendes helyárakkal : 
„ Fe ne l e á ny o k"  énekes életkép harmad
szor. Hétfőn : „F e d 0 r a" dráma 4 tülvonasban 
Victorieu Sardoutól, a c/.imszerepben Daróczi  
Ilkával; a többi főszerepet Csíki László, Pakei 
Margit, Dalnoki, Pécsi stb. jútszák. Kedden : „P a- 
r as z t be c s ül e t "  harmadszor és „Szikra4 
1 fölvonásos vígjáték Paillerontól. A „T her- 
mid or 14 Sardou nagyhatású s nagyhírű legújabb 
drámájából, melynek tárgyát a nagy frauezia 
forradalom egy érdekes epizódja képezi, a sze
repeket már kiosztották s legközelebb megkez
dik belőle a színpadi próbákat.

___________  irt92. május 21-én

tehetünk róla, heuezegés nélkül lenézünk min
den egyéb nem journalistát, — viselje bar hi
vatalát a Magaosagbelinek, téuyes tisztségét a 
földnek, vagy a kardot derekán, mert tudjuk, 
hogy m i igazán tisztán üumaguukra, önerőinkre 
vagyunk hagyatva. És „nincs fölemelöbb tudat" 
mondá Diogenes, a ki igaz, hogy csak hordóban, 
de bölcs ember vala, „mint önmagunknak lenni 
az ura és a szolgája." Pedig, ba valaki, ügy mi 
vagyunk azok, a kik szolgái és — sajnos — 
urai vagyunk önmagunknak. Mert ez az uraság 
csak amolyan „albérleti" (kérek rá jobb kife
jezést) uraság. A mi első, utolsó urunk, a kit 
szolgálunk és uralunk : a publikum ízlése. Oda
adással, összes eröiuket adjuk oda ennek a mi 
parancsolóuknak, ha az telhetetlen, nem elégszik 
■teg mi békét szerelő, csöndes munkánk fárad
ságon vásárolt produktumaival. — Isten légyen 
a tanunk : nem a mi hibánk. De még ha nem 
is vo nánk mindnyájan nagy eredményeket föl
matatni tudó munkásai az ő souverain ízlésüknek 
— elismeréséül időt, gondolkozást kihívó mun
kánknak : ügy véljük, megérdemelnök csekély 
kö8zünetüket. Alig tudnának ők meglenni mai 
napság, — mikor a jó csizmadia se czipőt csi
nál, hanem a szegény haza sorsát vitatja, — | 
újság nélkül, de ugyan kinek jut eszébe, hogy j

sok-sok oiaxiiak lázas tevékenysége szülte azt 
a temérdek tvvmás mellé rótt apró, fekete be
tűt. Ugyau kn.ck jutna eszébe, hogy annak a 
szerény, dicsekvés nélkül, önérzetből fáradó hi
vatott embernek köszönetét, elismerést szavaz
zon, ba csak önmagában is, a miért föczélja, 
ideálja a közönség ebes faláukságát kielégíteni. 
Mindenütt ott vau, a hol kell, tüneményes gyor
saságával az akarni tudó ambicziónak és egyet* 
leu vágya, hogy hü képet vessen a látott, — s 
olykor taláu uem is látott, dolgokról. És emel
lett diskrétnek lenui, olykor keveset mondani, 
hogy sokat értsen belőle minden, a ki kiváncsi 
sok reá nem tartózó dolgokra : ez adja meg 
nekünk az önmagunkban való biztosságot és a 
közönség sértő közönyével szemben az önmagunk 
iránti elismerést. Gyakran van alkaimuuk, min
denütt ott lehetvén, olyau dolgokat látni, a miket 
ha a maga meztelenül hagyott grotesque mivol
tában tálalnánk föl: bizony méltán követ vetné
nek reáuk, — azért ki nem kerülhetvén megírá
sukat, fölöltöztetni, megformálni — ez a háládat- 
lan szerep juta részünkbe. Ugyau mit szólna a 
díszes elite-báli societas, ba a reggeli lapban 
úgy riportolnék róluk, hogy „a reggeli csárdás
ban már egészen megbomlott bennük a szuny- | 
nyadó ősállat, s a kürülálló mamák elszörnyedve |

nézték, hogy mut igatjak mindiukabb a rnasqai- 
rozott hasított körmüket." Pedig ez igaz. És 
mégis C8apuáuak dis/.es lamcntácziókat ellene,
— mig ba valamit tetszetősebbé teszünk, — 
bizony nem a magunk gyönyörűségére, — akkor: 
„szörnyen tuduuk hazudni." És ki-út vajh' merre 
van ebből a labyrinthból ? Felelet: 00.

Faj biz’ ez nekünk : minek tagadnék. Am 
a fájástól csak egy lépés van az elhidegülésig, 
s mi ezt a lépést megtettük immár. Vigasztal 
csak az a tudat, hogy mindenütt, — e mi tejesf 
mézes, kauaáuforma hazaukbau legalább, — igy 
vagyon.

Hazaukbau, mondom, mert máshol igazán 
nincs igyen. A nagy államokban első emberek 
a journaliszták és az udvarhoz tartozuak, mint 
nálunk akármelyik hígvelejű kamarás. Különö
sen Francziaországban látjuk őket a közélet 
csücspontjau, miut Armand Gouzieu, Leo Deli
bes, Massenet s másokat. A ködös Avou föld
jén koszorúval a fején ült királynéja mellett 
Tempson Alfréd és Mr. Youug, a „Times" szer
kesztője aligha cserélne nálunk akármiféle Esz- 
terbázy herczeggel, még ha annyi ötvenezer 
francos lovat durrantott is le. Hol vau ezek 
mellett egy Fáik, egy Csernátony, egy Agai,
— talán egy fokkal sem csekélyebb talentum”



3
-  (Pécsi leán y esküvője k ü lfö l

dön.) Sab i n i  Erzsiké kisasszonyt, városunk 
szülöttét, Sabini Károly városi hivatalnok leányát 
az elmúlt napokban vezette oltárhoz Drezdában, 
az ottani r. kath. egyházban Al ber t  Miksa 
drezdai gazdag nagykereskedő.

— (A  rózsakiállitás.) Jeleztük már 
bogy a Pécs Baranyai Kertészeti Egylet az it
teni rózsaállományuak a nagy közönség előtt 
valő gyűjteményes bemutatása, — a rózsa- és 
virág-művelés iránti kedv fölébresztése és ez 
által a mükertészet emelése és előmozdítása 
czéljáért junius hó kezdetén rózsakiállitást ren
dez. Mivel a rózsa virágzásának időpontja sok 
föltételtől függ, a kiállítás megtartásának napja 
nőst még nem határozható meg, de a körülmé
nyekhez képest 8 nappal a megnyitás előtt 
hírlapok és fali hirdetések utjáu fogják a kö 
zönség tudomására hozni. A íózsakiállitást Pé 
esett, a városi tornacsarnok helyiségeiben fogják 
rendezni, s két napon at reggel 9 órától esti 8 
óráig áll nyitva a közönség részére. Kiállítható: 
minden táj rózsa virágzó állapotban, akár cse 
répbe ültetve törzszsel eg\ ütt, akár pedig a 
virágok levágva galyastól — egyenkint, vagy 
csokrokba kötve ; bármely néven nevezendő — 
a kiállítás alkalmakor virágzó — vagy disz élő- 
növény — edényben, vagy levágva mint virág; 
diszcsokrok s koszol ük élő virágból vagy pedig 
szárított virágból ; — egyáltalán a virágkötés, 
mint a kertészet mellékága. Miuden egyes kiál
lító köteles rózsáit saját edényeiben kiállítani. 
Netán edény nélkül beküldött rózsák részére 
az egylet hely- és beosztáshoz képest — a 
szükséges edényeket díjtalanul adja. Bejelenté
sek jó eleve Rézbányái Jánoshoz, mint a kiál
lítási bizottság elnökéhez — Pécs, Kert utcza
2 . sz. — intézendök. A bejelentésben megkö 
zelitőleg meghatározandó a kiállítandó tárgyak 
száma és neme — esetleg a kiállítónak saját 
állványaihoz szükségelt térfogat. Edényben kiál
lítandó gyökeres növényeket a kiállítás megnyi
tása előtti 2 nappal, — lenyesett rózsákat és 
egyéb virágokat pedig a kiállítás megnyitása 
előtti délután, vagy pedig a megnyitás napján 
reggel 4 órától 9 óráig fogadnak el. — A kiál
lítandó egyéb tárgyak a kiállítást megelőző 
3 nappal küldendők be. A kiállítandó tárgyak 
által elfoglalt helyek díjmentesek. Miuden kiál
lított tárgy a kiállító tulajdona marad — és a 
kiállítás bezártát követő napon déli 12  óráig 
a tulajdonos által elvihető. Ezen időig el nem 
vitt tárgyakat valamiut a kiállított minden néven 
nevezendő — tőről leuyesett rózsákat és virá
gokat az egylet javára elárverezik. Az egylet 
nemes czélját adományok áltál előmozdító kiál
lítók által adományozott kiállítási tárgyakért az 
egylet hírlap utján fog köszönetét mondani. A 
kiállított rózsák, virágok, dísznövények és egyéb 
tárgyak lehetőleg helyes és tüzetes megnevezés
sel látandók el ; a leuyesett rózsagalyakou — 
könnyebb fölismerhető* czéljából lehetőségig egy

barezosai a magyar újságírásnak. Bizony, hogy 
mennyire ismerik el az ily kincseiket a ma 
gyarok, látjuk olyankor, ha jótékony czélokra 
drága autogramalbumokat, „Segitségu- eket, 
„Kenyeru-eket hozuak össze. Az ilyen albu
mokba Fraucziaországban az első szó a Hugó 
Viktoré volt, utána jött hosszú sora a Daudet- 
eknek, Dumas-oknak, Claretiéknek, — sa vége 
felé ott volt jou-jounak a Grévy, vagy a Car
not neve, — nálunk legelöl jön valamelyik fő- 
herczeg, utána a főrendiház schematizmusából 
Összeirt minden rendű és raugu, beszélni nem 
tudó és szoptatós mágnások, — sa  végén pro 
forma egy pár predikátumos iró. Ez hozza ma
gával aztán, hogy mig amott az irodalom foly
vást növekedőben van, náluuk szünet nélkül 
hanyatlik. Amott józan fejjel belátják, hogy az 
irodalom a tükre valamelyes nemzet fokozatos 
haladásának, emitt, a mi arisztokratus népünk 
elismer szellemi vezérének egy Károlyit, mert 
gróf, vagy egy Zichyt, a ki nagyon érthet a 
lábikrák míiértő lorgnettezéséhez, de az íráshoz
®PP oly keveset konyit, mint a — csizmakészi- 
téshez.

Bizony ez igy vagyon, én jámbor népem. 
Nem hiszem, hogy, ha ki komolyau megveti ma- | 
gában a mi sorsunk folyását, tagadni tudná, — |
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vagy két levélpárat kell az ágon hagyni. A 
kiállítás megszemlélésére a belépti dij : fölnőt- 
teknek nappal, vagyis reggel 9 órától esti 7 
óráig 10 kr., iskolásgyermekeknek és katonák
nak őrmestertől lefelé nappal 10 kr. A kiállított 
tárgyak megbirálását 1 1  tagú szakértő bíráló 
bizottság teljesiti. Jutalomdijra csakis a kiállító 
által helyes megnevezéssel ellátott tárgyak tart
hatnak igényt. — Névvel el nem látott tárgyak 
kiállithatók ugyan, de ezeket versenyre nem 
bocsátják. Versenydijak. Rózsáknál .  1 . Egy
leti legnagyobb diszokmány. Ezt nyeri, ki leg
szebben kifejlett példányokból — legértékesebb 
váifaju — legnagyobb számú rózsagyüjteményt 
állít ki. 2 . Ezt követő három értékes — gyűj
teményes — kiállítást d i s z o kmá ny uy a l  
jutalmaznak. 3. 1 diszokmány Thea rózsákért, 
1 diszokmány Noisette rózsákért, 1 diszokmány 
Bourbon lószákért, 1 diszokmány Hybrid ró
zsákért, 1 diszokmány a legszebb Moha-, Bengal , 
Centifolia , Kúszó sat. rózsák bármely fajáért. 
Diszokmánynyal jutalmaznak ezen fölül minden 
egyes oly rózsát, mely alak és szépsége 
által fajtársai közül különösen kitűnik ; úgyszin
tén mindmegannyi mintaszerű fajgyüjteméuyt 
helyes elnevezéssel ellátott sajátkezelésü ró
zsákból. 4. 24 elismerő okmány kiválóan szép 
egyes példányokért : Vi rágoknál  és egyéb 
él ő  növényekné l .  1 . Nagy diszokmány 
a legértékesebb és helyesen elnevezett gyűjte
ményes kiállításért. 2 . Uj váifaju növényekért 
1 diszokmány. 3. 10  elismerő okmány. D i s z- 
c s o k r o k n á l  és v i r á g k ö t é s n é 1. J. 
Nagy diszokmány a legizléateljesebb élő csokrok- 
és koszorúkért. 2. Nagy diszokmány szárított 
vagy művészileg készült virágcsokor- és koszo
rúért. 3. Elismerő okmányok és pénzjutalmak 
mindkét uembeli virágkötés terén. A bíráló bi
zottság ítéletét a kiállítás bezártakor fogják 
kihirdetni. A jutalomdijakat a kiállítás ntán le
hető legrövidebb Idő alatt fogják ünnepélyesen 
kiosztani. A kiállítás tiszta jövedelmét az egyleti 
faiskola javára fordítják. Az egyleti elnökség e 
kiállítás alkalmára megyénk rózsaállományáról, 
valamint a fökép diszlő válfajokról lehetőleg 
kimerítő statisztikai kimutatás összeállítását is 
tervezi, s ezért fölkéri a kiállítókat hogy rózsa- 
állományukról vál- és alfajokszerint részletezett 
kimerítő kimutatásaikat mielőbb terjeszszék be 
a végrehajtó bizottság elnökéhez.

— (Kinevezések.) Barauyavármegye 
főispánja B e u c z e Sándor városi gyámpéuztá- 
rost főpénztárossá nevezte ki. A pécsi kir. tábla 
elnöke Búzás László végzett joghallgatót a 
pécsi kir. ítélőtábla kerületébe joggyakornokká 
nevezte ki.

— ( Mecsek - egyleti vendéglő. )
Egészséges terve tamadt S c h o I t z Gyula pécsi 
8örgyárosuak. Hogy azon a nyomorúságon se
gítsen, a mivel a közönség a Tettyén levő 
korcsmánál minden vasárnap meggyürközui kéuy 
télén, a Tettye keleti oldalán, a vizarkon túl

kissé talán erős, de igaz vázolásomat. Mert 
Deák FereLCZ úgy mondá, hogy „igazat 
írjatok,“ s Deák Ferencz nem vala olyan em
ber, hogy bolondokat beszélt volna.

Bár nyernénk e pár rövid szómért a vo
nal alatt némi csekélyke elismerést. Hogy lássa 
be derék olvasóközönségünk, hogy nem a ma 
gunk mulatságára betegszünk, veszünk, örülünk 
bele fárasztó munkánkba: de tisztán, hogy az 
elismerésüket kivívjuk. Ha ezt elérem, akkor 
megvetvén e pár betűimet, megszolgáltam vele, 
nekünk mindenuél becsesebb honoráriumát is. 
Aláírhatom a nyugtát.

De még ha azt nem is nyerhetjük meg, 
vigaszul ott röpköd köröttünk, halk szarnycsat-

r

togásával, a hi vatás  angyala. Es véd, oltal
maz, fölemel. S megsúgja nekünk, hogy ne le
gyünk elcsüggedök, ha vannak erőink nagyot 
alkotni, akaratunk nevet kivívni : megkapjuk 
érte jutalmunkat, megvettetve, éhen halván, a 
— márványoszlopot. Valami vén akadémikus 
beszél fölöttünk majd bolond igéket, hogy „hi
vatásból halt meg u . . . Igen.

De mi köszönjük ezt is.
?

I levő dombon díszes, villaszerű vendéglőt épít
tet. Az épület még az idén julius hó eleiére 
elkészül, már a tervek is készek, melyeket Pia- 
esek Gyula építész nagy ízléssel készített. Lesz 
egy főépület köböl, melynek déli részén hatal
mas födött, oldalain nyitott csarnok kellemes 
kilátást enged délre, s nyugotra a Tettyére. 
Ez a helyiség ugyan az első évben meg na
gyon ki lesz téve a nap tüzének, de nemsokára 
már árnyas fák veszik körül, melyek Lüvöieu 
tartják az egész épületet. Lesz azonkívül kerti 
helyiség is, mely egészen a szabad ég alatt 
lesz. Az épületet a Tettyével hatalmas híd fogja 
összekötni. Ezt a vendéglőt, melyet áldozatkész 
építője, Scholtz Gyula, „Mecsek-egyleti ven
déglődnek fog czimezni, végre megszünteti az 
olyan botrányokat, amiknek múlt vasárnapon 
is kénytelen aldozata volt a közönség. A tulaj
donos neve garanczia arra, hogy tisztességes 
árért tisztességes kiszolgálásban részesül a kö
zönség.

— (A  pécsi artézi kútról) irt Ág n
Timöt Géza dr. pécsi fögimnáziumi tanár érte
kezést a főgimnázium tavalyi értesítőjébe. Most 
erről az értekezésről, mely külön lenyomatban 
is megjelent, érdekes bírálatot olvasunk az or
szágos középiskolai tanáregyesület közlönyében, 
ahol Szterényi Hugó dr. ismerteti az úgynevezett 
programm értekezéseket. Ezekről általában szólva 
azt jegyzi meg, uogy az ilyen értekezések a 
legutóbbi időkig éppenséggel nem valami ma
gas nívón álltak, s különösen a természetrajzi 
tárgyuak aránylag legkevésbé ütötték meg a 
mértéket, melyet fejlettebb tauügyi és tudomá
nyos viszonyainkhoz illik szabnuuk. De konsta
tálja, hogy ma mar a nívó emelkedőben van. 
Úgy a tárgy megválasztásában, mint a kidol
gozás módjában, alaposabb készültség és he
lyesebb ízlés nyilvánul. Örvendetes ténynek 
tartja, hogy a természetrajzi értekezések közül 
több most mar helyi természet viszonyokat dol
goz föl és ismertet ; s ebből a szempontból első 
helyen is foglalkozik Ágh Tirnót dr. érteke
zésével „A pécsi artézi kútról/ melyet becses 
muukának mond a bíráló. Igen elismerőleg szól 
aztán az értekezés ama részéről, melyben Ágh 
az artézi kutak elméletét és a fúrás módját 
vázolja s az öt ásváuyföldtaui értekezés közül 
ezt emeli ki leginkább.

— (K ét szinielőadás egy napon.) 
Vasárnap délután és este lesz eloadas a .So
mogyi arénájábau : Erre az adott okot, hogy 
Szegedről a szinibizottság két küldöttje érkezik 
meg a napokban Raiuer szegedi főkapitány es 
Kulinyi Zsigmoud, a „Szegedi Naplóu volt szer
kesztője, most iparkamarai titkár, akik — meg
bízatásuk értelmében — a Szegedre menendő 
színtársulat minőségéről kivannak meggyőződést 
szerezni, hogy a szegedi sziuügyi bizottságnak 
referálhassanak a tapasztaltakról. A küldöttek 
szombaton megnézik a „Parasztbeesüle/ et ; 
vasárnap pedig — hogy a rövid idő alatt le
hetőleg az egész társulatot megismerjék — két 
előadást rendez Somogyi : délután a Síroki ro- 
máncz-ot, este a Feneláuyok-at fogják adui. 
Hétfőn Fedora megy, hogy a küldöttek előtt a 
drámai személyzet mutathassa be magát.

— (Lovas tisztek a Kardos-nton.) 
Nagy költséggel elkészíttette a Mecsek Egyesü- 
sülét a vasárnap megnyitott turista-utat, mely 
arra való, bogy a város poros, ködös levegőjé
től szabadului óhajtó közönség kellemes séta- 
uton rándulhasson föl a hegyek közé. Ez az út 
tisztáu és egyedül gyalogosok számara készült, 
humanisztikus czélok szolgálatára, s a/.t sem 
kocsinak sem lovasoknak nem szautak. A na- 
pókban néhány kiráuduló hölgy sétált az új 
turista-uton s nem kis meglepetésükre, sőt uémi 
ijedelmükre, egyszerre csak két lovastiszt toppant 
eléjük, akik a hegyről lefelé jöttek a turista- 
uton. Az ut tudvalevőleg nem széles kocsiút, 
hanem egyszerű gyalogjáró, melyen kettesével 
kényelmesen elfér az ember, de a lovas már 
kiszorítja a gyalogost az útról, melynek kis for
dulói amúgy is veszedelmesek a hogw utakhoz 
uein szokott lónak. A hölgyek odaLpultak a 
parthoz, majd meg az elhelyezett padok mögé 
voltak kénytelenek szorongani :t lovuktól való 
féltükben. Nagyon valószínű, bogy a lovasok 
jóhiszemüleg tértek rá erre a gyalogúira, mert 
ennek egyik végében sincs tigyelmeztetö tábla, 
mely a lovaglóknak eltiltaná az úton való já
rást nemcsak közbiztonsági szempontból, hanem 
azért is, mert az az út nem azért készült a 
polgárok közköltségén, bogy azt akar urlova- 
sok, akár lovas katonák megrongáljak. Jól tenné
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a Mecsek egyesület, ba megkérné a helyi ka
tonai parancsnoksagokat, hogy ezt a sétautat 
vegyék ki a stratégiai utak közül a rendeljék 
el, hogy azon se lovas katouak, se reudus csa
patok ue közlekedjenek. Mert mi tesz a sétálni 
éö Udülui vágyó közönséggel ? — ha ezen az 
utón minduntalan esetleg egy egész zászlóalj 
katonaság ereszkedik le éppen a Mecseken lévő 
lövöldétől jövet, vagy kapaszkodik föl a lövöl
déhez meuet. A polgári lovasokat is jó lesz ti
lalomfa fölállítása és az erdőkerülői, által el
tiltani ez út használatától.

— K ritikák  a ,,Fotográfiák »-ról.)
A So mo g y  a következőket Írja Haksch La
jos legújabb könyvéről :

„Fotográfiák. E czim alatt egy < dekes 
kötet jeleot meg Pécsett Taizs Józse! ói Dr. 
Muki-tól. A kötet tartalma: A műkedvelők. Szent 
Istvánkor. Egy szerkesztő alma. Miért vagyok 
én Barossal haragban? A mitől én megbolon
dultam. Kinek vau legtöbbje? Filioxéra Könyv
tár. Az én dőzsöléseim . — ???.  —Oh az a ház
tartástan ! A legalaposabb újság. A mi pajzsunk 
a megye czimerével. A legsötéteöb Egerben. 
Dr. Muki a pécsi irodalmi szereplők közt eg - ik 
legerősebb, habár még forrásban levő tehetség ; 
a e mellett sokoldalú iró. ír politikai cziakeket 
sok ismerettel ; de éle mindig van, sőt többször 
tele tövissel. Társadalmi czikket mindig eleu- 
kék, szívesen olvasottak ; majd az éicziapban 
önti ki humorának szivárvány fényét, s ebbeu 
— azt hiszszük — legerősebb. E kötet rniudeu 
darabján végig csillog az istenadta humor : né
hol kissé darabosan, máshol pompázó testés, és 
egyéniségének kidomborodasával. A reudkivutu 
nem hajhászsza, de szerencsésen festi az életet 
s képei azért megkapók, jó izüek, sőt par he
lyen művészileg festvék. Lelke fogékony s bö 
ven ontja termékeit, sőt tán az egyik hátránya 
Dr. Mukiuak, hogy sokat ir, dolgozik kenyér
keresetből is s igy nincs elég ideié kisimítani 
müveit. Határozott irói egyéniség, kitől még so
kat varhatunk, ha idejét többfelé el nem for
gácsolja. A kötetet, mely szép papírra és ele 
gánsan vau nyomva, szívesen ajáuljuk t. olva
sóink figyelmébe."

Itt megjegyezzük, hogy a pécsi köuyvae- j 
reskedokuél (Valentin 0., Engel L., Dómján í ) 
már csak alig egy-két példány kapható, s ezért 
akik nagyobb számban kívánják megrendelni 
ezt, — akár az itteni könyvkereskedők közve
títésével is — Révai  t e s t v é r e k  budapesti 
könyvkereskedő czégnél tehetik meg. A könyv 
ára 1 frt 50 kr.

— (Érettségi vizsgálatok a fő 
gim názium ban.) A helybeli főgimnázium 8 
osztályt végzett tanulói tegnap nyújtottak be az 
utolsó írásbeli gyakorlatokat. Most egy hónap 
tauulmáuyi időt nyertek a szóbeli érettségi vizs
gálatokhoz, melyek jnnius hó 19., 20. és 21. 
napj án fognak lefolyni a tankerületi főigaz
gató jelenlétében.

— (H alott-czipelés.) Külöuös dolog 
történt meg éppen boldogult Klapka György 
tetemével. Az elhunytat a honvédegyesület va
lamelyik budapesti közintézetböl kívánta elte
metni, s erre a mnzeum csarnokát szemelték 
ki, amihez Csáky gr. miniszter meg is adta a 
beleegyezést. Hanem nyomban rá jött a paran
csolat Szapáry gr. miniszterelnöktől, hogy a ha
lottat vigyék ki éjjel a köztemető halottas kam 
rájába s onnét temessék el. Ez igy is történt. 
A képviselőhazban azonban erre a hírre nagy 
fölhaborodas tamadt. Horváth Gyula képviselő 
interpellált ez ügyben a méltó harag kifejezé
seivel, amik lázba hozták az egész házat. Sza
páry aztáu ötölt-batolt, s kijelentette nagy da
dogás között, hogy ő nem igy intézkedett, hogy 
mas a hibás és hogy ő nem akadályozza azt 
sem, ha a muzeurn csarnokából temetik is el 
Klapka holttestét. A honvédegyesület azóta in
tézkedett is, és habár nem is a múzeumban ál
lítják föl a ravatalt, mert ott most nincs hely, 
hanem behozták a holttestet a hozzá méltatlan 
helyről a belvárosi foplébánia templomba, ahon
nét tegnap — pénteken — vitték k> nagy rész
vét mellett a kerepesi úti temető egyik díszhe
lyén ásott sírba.

— (Nagy népünnepély a Tettyén,)
Említettük mar lapunk egyik minapi szamaban, 
hogy a király koronázási jubileumauak emlé
kére pünkösd vasárnapján a Tettyén nagy nép
ünnepélyt rendeznek, melyre már városszerte 
nagy az érdeklődés. Ez alkalomból este a 
Tettyén nagyszerű tűzijátékot rendeznek, mely

hat szakaszból íog állani, és pedig gyors egy
másutánban elsüttetnek: I. KUlönböző/ölszálló röp
pentyűk, 2 drb díszítési rúd, 2 drb. fényes cas- 
cad és egy díszített kereszt. II. Fölszálló röp 
pentyük különféle változatokban, 2 drb. pál
mafa, 2 drb kettős cascad forgó nappal és ra
gyogó vízesés. III. Röppentyű csokrok, 2 drb 
állócsillag ragyogó tűzzel, 2 pávatoll torgó sze
mekkel és egy nagy virágtartó. IV. Virágcsok
rok, 2 drb gyémáutrózsa, 2 drb ragyogó nap,
2 drb fényes legyező röppenő csíóagokkal cs 
egy rendkívüli nagy diszfény. V. Római ágyú- 
telep röppenő csillagokkal, virágcsokrok és egy 
nagyszerű 12 méter magas Eifel-torony változó 
görögtüzfényben. Végül VI. ö  Fölsége 25 éves 
koronázási jubileuma emlékére rendkívül fényes 
összeállításban k̂ülönböző bombák, csokrok 
és záradékul fényes nagy magyar korona e föl* 
írással : Éljen a király !

— (M i az a valuta-rendezés?) 
Immár a hatodik levelet kapjuk vidékről, mely
ben e kérdést intézik szerkesztőségünkhöz. A 
legtöbb azomban a valuta-rendezésnek részletes 
programmját kívánja tőlünk, melyet a múltkori 
közlésünknél is részletesebben közzétennünk nem 
bűét. Hogy azomban a gyakori és kiváncsi kér- 
dezösködöknek mégis megfeleljünk, egy aktuális 
a-ickdotát czitáluuk, melyből ki-ki könnyen meg
érheti a valuta-rendezést. Kérdezi egy vidéki 
polgár, hogy mi az a valutarendezés ?

— Azt könnyű megérteni. — Felel rá a 
kérdezett tisztviselő. — Mennyi pénze van most 
kendnek :

— Egy osztrákértékü krajezárom síucscq.
— No hat a valutarendezés után ugyan- 

auuvi pénze lesz keudnek — koronaértékben.
— (Tüzek Siklóson.) F. hó 16 dikáu 

esteli 10 órakor Deuge Gábor és Nagy Rozalia 
tulajdonát képező lakóház meggyuladt. A tűz 
tél \c ig tartott, de ez idő elég volt arra, hogy 
e rozzant állapotban levő, szalmafodeles lakó- 
bűz twijesen leégjen. A tűz a padláson ismeret
len oá hói keletkezett s ott bő táplálékot talált 
magának a tetőnek anyagán kívül az oda föl
halmozott gabonábau, élelmiszerben és házi esz 
közökben. A tűzoltóság működését nagyon meg* 
ueheziíette a vízhiány, a mi különben is nagy 
baja Öikiósuak. — E hó 17-éu d. u. 1 órakor a sik
lósi pj- a’uester Pick Lipót udvarábau levő is 
tálló és félszer fogott tüzet, — állítólag az egyik 
kocsisnak vigyázatlansaga következtében. A tűz 
o'y K*:. sóssággal harapódzott el, hogy mire 
segély é:ke/.ett, már csak a szomszédos épüle
tek m‘ginen*, és éré lehetett gondolni, s erre nagy 
szükség is volt, mcii az istálló és félszer a két 
szomszedház közé volt ékelve. Sikerült is a tűz 
oltók bu.'.góságának a tüzet lokalizálni. Maga a 
meggyuiadt épül,-:, bár cseréptető alatt volt, 
teljesen leégett. N.-.gy menuyiségü széna, szalma, 
több köbméter fa » b. égett el benue.

— (A  baranyam egyei községi és 
körjegyzők egylete) ez évi rendes köz
gyűlését uiajuá uj 2o  un hétfőn d. e. 10  óra
kor a megyeház gyű i- termében tartja meg. 
Tárgysorozat: 1 . É'uöki ieleutés. 2. Az 1891. 
évi számadás tölolvasasa, helybenhagyása és a 
szokásos fölmentvéuy magadása. 3. Az 1892. 
évi költségelőirányzat eiiogudása. 4. A tetemes 
hátralékok — bírói u*ou — behajtása iráuti 
intézkedés és meghatalmaz -•» megadása. 5. Ma 
gyarországi községi és *örj 'gyzők árvaházi 
egyesületének alapazaba y-tei vezete hozzájáru
lás, esetleg módosítása. 6 . Toioatál megyei köz
ségi és körjegyzők inditváuya a jegyzői nyug
díj-intézetek tagjainak szerzett jogai kölcsönös 
tiszteletben tartása iránt. 7. A központi egye
sület ez évben tartandó gyűlésére küldött tag 
és póttag kijelölése. 8 . Esetleg beadott indít
ványok.

— (Keresztföltüzés.) A dunaszekcsöi 
katolikus templom tornyát tavaly nyáron a vil
lám lerombolta s az csaknem egy évig csonkáu 
emelkedett az égnek. Most a tornvot ismét föl
építették s a keresztet múlt vasárnap tűzték föl 
a toronyra a község katolikus uive.n jelenlé 
tében, kikhez Szandtuer Autal duuaszc ícsőí plé
bános tartott magyar és német nyelvit beszédet.

— (A siklósi artézi knt.) Mikor 
Siklós képviselőtestülete megszavazta a/, artézi 
knt fúrásának költségét, egyetlenegy szavazat 
volt, mely megakadályozta, hogy a határozat 
egyhangú legyen. Ez egy szavazat a siklósi 
uradalom képviselőjéé volt. Azért szavazott el
lene, hogy az uradalom íölebbezhessen e ha 
tározat ellen. Az uradalom t. i. a megfúrandó

Artézi kutban a tulajnonát képező Harkáuy-fürdő 
gyógyforrásának jöveudöbeli vetélytársát latja, 
bár a siklósiaknak eszük ágábau sincs maguk
nak forró kénes-vizet requirálui, elég nekik az 
e fajtából a barkáuyi viz, hanem jó ivóvizet 
akarnak, mert ennek Siklóson nagy a hiauya ; 
oly helyen is akarják a kutat megfuratui, a 
hol a közelbeo a legtöbb, élvezhető friss vizet 
szolgáltató kút van. — A vármegye törvény
hatósága és a miniszter valószinüleg nem is íog 
az uradalom azou furcsa óhajáuak eleget tenni, 
hogy az ő 8 kilométerre levő gyógyforrása ked
véért a siklósiak kénytelenek legyenek továbbra 
is a posváuyos talajvíz baczilluaait venni ma
gukba.

— (A  ném etbólyi bérm álás) oagy
Unuepélylyel meut végbe múlt szombaton. Dél- 
utáu 5  órakor érkezett a községbe a megyés 
püspök Zs i nkó  István apatkanonoa, Uiuka 
László jogtanácsos és P o z s g a y  püspöki Tit
kár kíséretében. Az érkező püspököt a német
bólyi katb. legényegylet bandériuma fogadta, 
Tr i x l e r  főbíró pedig a Község nevében üd
vözölte a föpásztort. A község miudenütt föl 
volt díszítve s a herczegi kastély előtt egy nagy 
diadalkaput állították. Ez alkalomra Kar do s  
Kál mán főispán is lerándult Neuiet-Bólyra 
S z i 1 y alispán és S e y főjegyző kíséretében, 
kik szintén jeleu voltak a bérmálás Uuuepélyes 
kiosztásán. A nagy templomba óriási bivősereg 
zarándokolt a szomszéd községekből is, és a 
megbérmálaudók jelentékeny számmal vették 
tői a szentséget. Másfél napi ott idözés után 
a püspök pécstalvi birtokára utazott, onnan 
Olaszra,  csütörtökön pedig Egeragbra,  
hol teguap osztotta ki a bérmaias szentségét. 
A föpasztor innen egyenesen székhelyére tért 
s hosszabb ideig itthon marad.

— (A  harm adik m érnöki állás)
betöltésére vonatkozó egyik minapi szamunkban 
közlött hírünkre a Következő sorokat uyertük a 
betöltést indítványozó közig. biz. tag úrtól:

„Becses lapja legutóbbi számábau a har
madik mérnöki állás betöltése iránti közig, bi
zottsági határozatról léven szó, az mondatik, hogy 
a mérnöki állast azért nem töltötték be, mivel 
a II. osztálymérnök teendőit egy arra alkalmas, 
bár qualiÜKáczióval nem bíró egyén, közmegelé
gedésre végezte s ezáltal némi költséget is meg
kímélt. Ezzel szemben tebat a betöltés iránt 
általam tett iuditváuy és aunak egyhangú elfő* 
gadása úgy tüuhetik föl, miutha uem a varos 
érdeke vezérelt volua beuuüuket, mert végre is 
egy közmegelégedésre, sőt a város aayagi hasz
nára szolgáló egyén eltávolítása valóban nem 
lenne helyén. Ám a dolognak oiás, érdemi és 
nem személyi oldala van. Ugyanis midőn a küz- 
óhajuak megíelelöeu a mérnöki hivatal hosszú 
vajudas után újjászervezted elhatároztatott, an
nak szüksége éppeu abban nyilatkozott, bogy a 
miudiukább szaporodó teendők földolgozására 
törvény szerint Képzett és igy felelőssé tehető 
mérnökökkel rendeikezzéK a város, Kimondatván, 
hogy ue — mint eddig — csak a főmérnök, 
hanem a munkát vezető vagy ellenőrző osztály- 
mérnök is vagyonilag és erkölcsileg felelős. Már 
most miként egyeztethető össze a reuddel, a 
felelősség elvével, a szervezésre okul szolgáló 
irányelvekkel, az eddigi panaszokkal, a kormány* 
hatóságilag jóváhagyott szabályzattal és ennek 
kapcsán a költségvetéssel, ha az újonnan szer
vezett épitész-uiéraöki állás uem töltetik be, 
hanem helyét egy qtialifikáczióval nem biró 
„egyéu" — nem is építész — foglalja el? Csak 
a törvényes reudnek szolgáltam tehát tuditvá 
nyommal ; az illető használhatósága uem bírhat 
annyi értékkel, mint a szigorú felelősség érzete 
és a közgyűlés konnányhatóságilag jóváhagyott 
batározatauak betartása iráuti kötelesség Aztán 
éppen az útak állapotáról folyván a discussio, 
csak nagyon is szükségesnek mutatkozott ez 
incidensből is a harmadik mérnöki állás mielőbbi 
betöltése. Tisztelettel: Bolgár Kálrnáu közigaz. 
biz. tag."

A bizottsági tag úr fölszólalása a közig, 
biz. ülésen egészen helyén való volt; ezt ama 
közleményünkben nem vontuk kétségbe. Mert ha 
egy állást rendszeresítenek, azt be is kell töl
teni, nemcsak azért, mert reudszerasitvo lön, 
hanem mert — különöseu ebbeu az esotben — 
arra égető szükség is van. Abbau a Közlemé
nyünkben csak az eddigi állapotot kiváutuk je
lezni. — A szerk.

— (M agyar istentisztelet M ohá
cson.) A „hösvértől pirosuk gyásztér," molyot
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«agyar ver áztatott, * mely magyar uepet uem- 
sett a hazauak, 152b óta nagyon megváltozott. 
Lakóssága közé — ractok keveredtek, majd 
pedig németek. 1851-ben pedig a híres Bach* 
kormány sugalta rendelet szigoruau meghagyta 
a német istentisztelet megtartását az ifjúság 
németesítése czéljából. Az utóbbi időkig hivsé- 
ĝ sen teljesítették is e rendeletet, mely termé
szetesen a szokás áltál törvenynyé vált. Az ot
tani róm. kath. hitközség egyik lelkes bizottsági 
tagjának azonban a legutóbbi hitközségi Illésen 
tett ajánlatára elhatározták, hogy a vasárnapi 
9 órai misén, melyen 900 magyar  hivő vesz 
részt, ezek ne német egyházi éuekokkel, hanem 
magyar nyelven dicsőítsek az Istent. E hata- 
ározatotmost a püspök ele terjesztik, kiuek jó
váhagyásához szó sem fér.

MŰVÉSZET, IRODALOM.
Színészet.

Az Örök törvény ismétlésekor kedden, 
megint leereszkedtek a bősz elemek, hogy meg
rontsák az élvezetet. Zuhogott az eső, melynek 
kopogása az aréna tetőzetén néha teljesen el
nyomta a színészek szavat, s még mikor leg* 
cseudesebbeu esett is, az is csinált olyau zajt, 
hogy az előadást nem lehetett nyugodtau él
vezni. Az előadás — talán épp e miatt — 
gyönge is volt, s a játszó személyzetből csak 
Kal mar  Piroskát, Somogyi t ,  Dozsé-  
r i t, Cs í ki t  és B a 1 1 á t veszszilk ki, akik 
kielégítettek játékukkal.

A K oldnsdiák szerdán elég szép számú 
8 különösen díszes paholyközőnség előtt ment. 
Az előadás egyike volt a legjobbaknak az idei 
operettelőadasok közül. Szépen összevágott min
den, solo, kar, próza; Különösen az első föl
vonás aunyira preczizül gördült le, hogy a kö
zönség zajosan tapsolt a függöny leeresztésekor. 
P e r é n y i a czimszerepben kielégített ; haugja 
jól volt dispouálva, s játéka is a szerephez mért 
volt. Laurával Ko c s i s  Etel ismét egy jó ének
szerepet kapott. Az első íölvouasbeli tiuálebau 
szinte megcsodáltuk hangja erősségét, mely se
hogy sincs arányban még a szinpadou is kicsi 
termetével. B r e z n a i meglehetős Olleudort 
volt, leszámítva egy némely túlzásait, amiket 
éppen olyan színésznél találunk különösnek, aki- 
beu már megüiiepedhetett volna a sziuészvér. 
Hat vani  jó Janiczky volt, Tharasszo*  
vita Margit, Dor og i  Laura, Kál l ai  Luiza, 
Fö l dvár i  és a többiek dicséretes összjáték- 
kai támogattak az előbbiek játékát.

A P ogán y m agyarok, G a b á a y i  
Árpád törtéueti színmüve, melyet az akadémia 
10 0  aranynyal jutalmazott, csütörtökön került 
nálunk először színre. A darab czime és műfajá
nak jelzése mindent elárul a tartalomból. A po- 
gauy magyarok küzködóse a keresztényekkel s 
keresztéuy hitre áttért saját testvéreikkel: ez a 
hatter, melyet a Kóczan-téle palyazat megköve
telt ; bár ennél többet is követelt, de Gabányi, 
s tálán más sem tudott volna e követelésnek 
eleget tenni, mert olyan tragikus momeutuma 
nem volt, vagy legalább nem maradt reáuk a 
pogány magyarok korának, mely öumagábau 
hordozna a tragédiához való anyagot Gabáayi 
tehat úgy segített a dolgon, hogy megtette a 
történetet háttérnek statfazsuak, s eléje rajzolta 
egy csalad történetét, melyet nagyrészt azon 
kor történeti momentumai segítenek tragikussá 
tenni. Ügyesen komplikált és jól Kifejtett bo
nyodalmak adnak alkalmat a drámái helyzetek 
festésére, ami Gabányi egyik főerössége, s a 
drámái festést oly szép nyelvezettel cselekszi 
*neg, hogy kettős élvezettel hallgatjuk a 4 töl - 
vonásos drámát. Az előadás altalanossagbau 
«kadas nélkül, határozott mederben folyt le, jól 
betanult ö szjátékkal s kellő színpadi külsőségek
kel. Mindazouáltal nem tudott teljes illúziót 
kelteni, amiből ezúttal bizony tőképpen M o 1- 
n a r rántott ki benuüukot, aki a vén, őshitében 
makacs Vathát kezdotbeu ugyan elég nyerseség
gel játszta meg ; de már a 2 -odik felvonásnál, 
a tőle elpártolt feleségével való párjeleneténél, 
bele esett valami sajátszerü roskatag kiulódasba, 
mely inkább a gutaütött ember vouaglásahoz 
hasonlított, s nem fejezte ki a lelkébeu-testében 
lassan Ussau megtörő Vatha lelki tusajat. Az a 
folytonos síráukozó haug utóbb már a fület sér
tette. Épp Molnártól vártuk el logiukább, hogy 
ne a színpadi sablonok szerint jatszsza meg 
Vathát, hanem a tőle megszokott természetes-

! séggel és öntudatos jellemábrázolással. D a r ó- 
cz i Ilka (Vatha ueje), kit a szinlap szerencsé
sen kifelejtett a személyzetből, nehéz szerepével 
Caak félig küzdött meg : sok modulaczióra képes 
hangjával ruindeut kifejezett, de arczával nem. 
Igyekezete mindazonáltal megérdemelte azokat 
a tapsokat, melyekkel őt is a többiekkel együtt 
a lámpák elé hivta a közönség. Iloléczi  Uoua 
sok bajjal runazta föl Erneset, Vatha leányát, 
aki aközött a sok brutális pogány között az 
egyetleu költői alak, no meg kedvese Pető 
(Bállá); hanem azért Holéczi Ilona még sem 
illik bele ebbe a szerepbe — mely bar csupa 
gyöngédség, csupa lehellet — az ö szalouias 
egyéniségével. Bál l á (Pető), C 8 i k i (Endre 
király), JSzeutmiklósi  (James) kisebb ter
jedelmű szerepeikkel a föutemlitett jó összjá- 
tékho'z nagybau hozzájárultak. Közönség szép 
számmal.

P É C S I  F I G Y E LO.

* „E let.“  Megszoktuk mar. hogy mindig 
bizonyos kétkedéssel logaduuk egy-egy kezdődő 
magyar irodalmi vállalatot, külöuöseu ha az — 
miként az „É!etu — nem nagy dobbal és rek
lámmal, hanem szerényen kezdi és folytatja pá
lyáját. Az „Eletu azonban valóban megérdemli 
azt az előkelő tekintélyt, melyet az irodalmi 
viiagbau mar liy rövid fönnállása alatt is elért. 
Eddig miudon száma egymás után gazdag, vál
tozatos és választékos tartalommal jelent meg, 
és nem csupau szórakoztató olvasmányokat ad, 
de komoly es tanulságos czikkeket és essayket 
is, köuuyed, világos és mindig a legjobb ma
gyarsággal megírva. Kiváló ezenfölül az „Éled
nek : az i r oda l mi  és kr i t i kai  rovata, 
uemkülöubeu a szemle, melybeu rövideu jelezve 
érdekes tájékozást nyújt rniudeu jelentőseiül 
irodalmi, tudomáuyos vagy társadalmi mozga
lomról a müveit világ minden tájáról. Nem szük
séges, hogy részletes tartalmát ismertessük, mert 
az „Élet“ megérdemli, hogy annak tartalmat 
ne kivonatosan, hauem egeszheu olvassa el, 
akit az ezidcig egyetleu komoly és modern re- 
wicw érdekel.

* Baross Gábor dicső emlékéhez mél
tóan jelent meg a „Magyar Géuiusz“ 2 0 -dik 
szama, mely jobbadau az elhuuyt uagy ullaui- 
tértiu emlékezetének van szentelve. A képek 
közül igeu érdekes azou két féuyképtölvétel, 
melyek egyike azou jelenetet ábrázolja, midőn 
Baross kíséretével megtekinti a Vaskapu mun
kálatait, a másik fényképfölvétel pedig a szom
bathelyi vasút megnyitását. A „ Magyar  Gé.- 
u i u s zu hozza továbbá Baross szüleiuek arcz- 
képét, Barosst csaladja körében, a mint kis 
gyermekeivel euyeleg. Bemutatja Baross szülő 
hazát s egy részletet azou kis falucskából, mely 
a feledhetleu államfértiut adta a hazauaa. A 
többi képek ezek : „Baross a temesvári kiállí
táson/ „Baross a kis Gabival/ „Baross a ra
vatalon/ „a gyászmenet esőben/ „részlet Ba
ross temetéséből/ „a lauezhidtéren/ „gyászaié- 
uet a körúton/ A fölsorolt illusztracziókou kí
vül közli Baross autograminjait s egy emelke
dett gondolkoza-iu, igazau szép uekr dógot Nagy 
Sándor dr. országgyűlési képviselőtől. A „Ma
gyar Géuiuszu előfizetési ara egész évre 10 írt, 
félévre 5 frt, uegyedévre 2 frt 50 kr. Szerkesz
tőség és kiadóhivatal : Budapest, kerepe-ü út 14.

VEGYESEK.
— A legjobb bizonyítéka valami czikk 

jósagauak a kereset. Ertusülesüuk szeriut a valódi 
Kathreiner Kueipp • malata • kávé fogyasztása 
utóbbi idöbeu annyira szaporodott, hogy a rövid 
idő előtt életbe lépett új Kathreiner-féle gyár 
Stadlaubau Bécs mellett, uapouta sok ezer kilót 
szállít belőle bel- és külföldre. A Kathreiner-féle 
maláta kávé és más gyártmáuyn árpa- vagy 
maláta kávé külömbség abban rejlik, hogy az 
sziu, tisztaság, zamat és ízre uézve a babkávé
val egyeulö, es a valódi kávéval keverve, attól 
alig lehet megkülömböztetui. Ezen valóban izle 
tes, tápláló, egészséges és olcsó pótkávénak egy 
haztartasbau sem kellene hiáuyozuia.

— Hátralékos előfizetőin
ket tisztelettel kérjük, miszerint 
tartozásaikat minél előbb küld
jék be, nehogy kénytelenek le- 
gyünk a lap további küldését 
beszüntetni.

C S A R N O K .
A  r ó a • á k •

— Virágrege.—
Irta ; Karay Anna.

(folytatás.)
Egy kies fekvésű völgyben, melyen csil

logva futott keresztül a kristalyvizü hegyipatak, 
nyíltak a legszebb rózsafák. A patak jobb ol
dalán virult a legszebb, melyet mindannyian 
balváoyozva szeretlek, nemcsak ragyogó szép- 
ségo, gyönyörű alkata, hauem szivjósága miatt 
is. A bal oldalon pedig, a patak túlpartján, áll* 
egy hófehér folyondár.

A rózsa üde ifjú arcza szüntelen a folyon
dár felé volt fordulva, folytou auuak szépségé
ben gyönyörködött, annak szende, hófehér ar- 
czán nyugodott tekiutete, míg a folyondár gyenge 
lombja remegett, remegett tekintetétől, maga 
sem tudta mért ?

Addig-addig nézték, csodálták ott a patak 
két oldalán egymás üde, itju szép arczát, míg 
nem a torró szerelemtől mind a kettő álmodozó, 
szomorú lett, — a rózsa piros arcza halványo
dott, a folyondár lombja hervadt, pedig a har
mat oly üdítő, a nap oly aranyfeuyes, éltető 
meleg volt.

A Kristály vizű kis patak látta a két virág 
hervadasat, de nem tudta okát. Oda-oda suhant 
a hervadó tolyondárhoz és megkérdezte halkan
csobogva :

— Mi táj ? mi fáj ?
A csendes valasz mindig csali ez volt :
— Semmi . . . semmi . . .
Majd a rózsa labait csókolgatva kérdező :
— Mi bánt ? mi bervaszt ?
A telelet itt is csak az volt:
— Semmi . . . semmi . . .
Este volt, csillagos, boldviiágos alkonyat. 

Phoebus arauyszekere mar rég lehanyatlott a 
hegyek müge, hogy más vidéket, más lakókat 
boldogítson, rniudeu szuunyadt ; a lombok egy
másra borúivá mozdulatlauul pihentek s még a 
szellő is szeudergett közöttük, szeudergett fész
kében a madar, fűszálát közt a futó bogárka, 
— a mozdulatlan levelekre leszállt a harmat, 
nem éreztek az aimodók, nem érezte más, csak a 
folyondár, ki föon virrasztóit csendes bánatában.

Megiut oda suhant hozzá a kis patak hal
kan csobogva.

— Oh mondd, oh mondd mi fáj ?
És most nem moudta a folyondár, hogy : 

semmi, semmi, — odavetette magát a keblére, 
feuyes, apró habiodrai köze és sírva, esdvekérte :

— Vigy át a túlsó partra engemet . . .
— Miért kívánkozol oda ? szegény virág, 

ott Koveseoo a talaj, rosszaöo lesz az elet 
gyenge alkatodnak. Miért kívánkozol oda, balál 
vár ott reád.

— Oh édes, édes lesz ott meghalnom, 
hozzá közel ! . . .

Ebből a patak mindent megértett. Gyön
géden, csendesen a karjaiba vette a folyondár 
lenge, könnyű alakját és átvitte a viz túlolda 
Iára, a rózsa mellé.

A szép rózsa mélyen aludt, a folyondár 
túláradt érzelmeinek nem állhatva ellem, oda 
borult keblére és elborította hulló harmat-köny- 
nyeivel.

Hauem a harmatlkönyek hullására az alvó 
rózsa töleszmélt és midőo megpillantotta, keb
lére borulva, a hólebér folyondárt, kit régtől 
fogva csodált és imádott, de reméuyteleuül, 
mert hisz köztük folyt a patak, — szive má- 
moritó boldogsággal telt el, forrón keblére zárta 
és uom is eugedto el kebléről többé sóba.

A szép fehér folyondár ott maradt és a 
köves talaj daczara szebbeu virult, mint valaha. 
Gyenge karjaival szorosan, hűségesen körül
ölelte a rózsa magas, délezeg alakját s tölcsé
rébe zarva a legédesebb barmatcseppeaet, mi-
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dÖD a cap nár ftlszirta minden levélke harma
tát, fölüditette velők tikkadt kedvesét. — És a 
rózsa büszkén, boldogan tartva öt kebelén, meg
oltalmazta széltől s vihartól s oda vonva a nap 
hevétől ellankad; kis fejét sürü lombja közé, 
lágyan csendesen álomba ringatta őt, melyből 
üdülve ébred.

Boldogok voltak, nagyon boldogok De 
van boldogság, mely örökké tartana ? Az ö bol
dogságukat is megsemmisítették a szivek mé
lyében kígyókként lappangó gonosz érzések, 
melyek velők születnek és velők balnak nem
csak az emberekkel, de a föld minden élő és 
érező teremtményével, — megsemmisítette az 
irigység, téltékenység és rosszakarat.

Nem messze a boldog kis pártól állott 
egy sötétvörös rózsafa, erős, viharedzett alkat
tal, nagy gyilkos tövisekkel, ki bár közeli ro* 
kona volt az előbbi rózsafáuak, tőle mégis any- 
nyira különbözött, bogy mig azt mindenki sze
rette, ettől mindenki csak félt.

A folyondár szende bóarcza nem csak en
nek, hanem forró szerelmet ébresztett amannak 
a szenvedélyes, heves szivében is — s midőn 
meglátta, hogy égő szenvedélye czéltaian, mi
dőn meglátta szerelme tárgyát testvére keblén, 
a féltékenység, harag és fájdalom csaknem 
megölte.

Vannak olyan szerencsétlen szivek, kiket 
a visszautasítás és a reménytelenség csak még 
erősebb láDgra lobbant: ilyen volt a sötétvörös 
rózsa is. Érezte, hogy a folyondár nélkül élni 
nem tud, érzte, hogy vagy az övé lesz, vagy a 
halálé.

Leborult előtte, föltárta égő, lángoló szi
vét és esdve kérte, hagyja el testvérét, legyen 
az övé, imádni fogja szive utolsó dobbanásáig, 
ne engedje elveszni bánatában.

— Sajnállak, — szólt a hófehér folyon
dár — de nem tudlak szeretni. Ne ápold a tü
zet szivedben és kialszik. — Aztán odasimult 
szelíden a szunnyadó rózsához és megcsókolta 
arczát. — Szivem szivével, lelkem leikével egybe
forrott, bennünket el nem választ más, csak a 
halál.

A rózsa mintha tört döftek volna szivébe, 
féktelen szenvedéllyel kiáltott föl :

— Vigyázz, hogy nagyon hamar ne sza
kítsa el tőled a halál !

— Gyilkosságra gondolsz ? — szólt meg
döbbenve a remegő virág, eddig sajnáltalak, 
most már megeetlek. Ha meghal, úgy vele ha
lok — de a tied nem leszek soha !

(Folytatása kőv.)

KÖZGAZDASÁG.
— A  pécsi sertéshizlaldában f.

hó 18-án a sertés állomány : 436 drb. kövér, 
874 drb. félkövér, 2981 drb. sovány, 158 drb. 
süldő sertés. Arak : kövér válogatott miDŐség 
szerint 43 — 45 kr. kilogrammonként, páronkénti 
45 kilogramm élet leszámítással ; süldők 32— 36 
kr. kilogrammonként élősúlyban. Kukoricza 5 frt 
10  kr. m. m , Árpa 6 frt — kr. m.-m. Darálás 
60 kr. m.-m.

L a p  I u  1 aj d o i i  o h :

NAGY FERENCZ.
Felelőn nzerkemtő

HAKSCH LAJOS.

H i r d e t é s e k :
254. szám 
“ 1892.

Árverési hirdetmény.
Alulirt kiküldött végrehajtó az 1881. é. LX t. 

ez. 1 0 1 . §-a értelmében ezennel közhírré teszi,hogy
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PÉCS I  F I G Y E L Ő . 1892. május 21 éu
a pécsi kir. járásbíróság 5945/92. szái.u vég
zése által Pauncz Jakab pécsi ezég végrehajtató 
javára Rothmüller I. pécsi ezég ellen 1378 Irt 
60 kr. töke ennek 1892. évi április hó 13. nap
jától számítandó 6% kamatai és eddig össze
sen 5 3  frt 40 kr. perköltség követelés erejéig 
elrendelt kielégítési végrehajtás alkalmával bi- 
róilag lefoglalt és 1680 frt 90 krra becsült bú
torok, férfi kész ruhák sat. bői álló ingóságok 
nyilvános árverésen eladatnak.

Mely árverésnek a6526./1892. sz. kiküldést 
rendelő végzés folytán a helyszínén, vagyis 
Pécsett alperes boltjában és folytatólag la 
kásán Fereneziek-ntea 42. sz. a. leendő esz

közlésére 1892. év május hó 24-ik napjának 
d. e 9 órája határidőül kitüzetik és ahhoz a 
venni szándékozók ezennel oly megjegyzéssel 
hivatnak meg, hogy az érintett ingóságok ezen 
árverésen az 1881. évi LX. t, ez. 107. § aér- 
telmében a legtöbbet Ígérőnek becsáron alul jg 
eladatni fognak.

Az elárverezendő ingóságok vételára az 
1881. évi LX. t. ez. 108. §-ában megállapított 
föltételek szerint lesz kifizetendő.

Kelt Pécsett, 1892. évi május hó 12. 
napjan.

Vitályos Imre,
kir. bir. végrehajtó.

Kefe- és ecset-gyár.
S ta n g l E. (ezelőtt Stangl Ede) a t. ez- közön

ségnek becses tudomására hozza, hogy Pécsett király-utcza 
29. sz. házban 80 éven át volt üzletét a közvetlen mellette
lévő

Pécsi kölcsönös segélyzö egylet palotájába
tette át.

A  ezég régi fennállása, valamint annak szolid és a 
mai kor igényeinek mindenben megfelelő bő felszerelése 
elég biztosítékot nyújt t. ez. megrendelőim és vevőimnek; 
különben is legfőbb törekvésem az, hogy az áruk jutányos 
ároni kiszolgáltatása álfal t. ez. vevőim megelégedését min
denkor kiérdemeljem.

Leginkább fölhívom a t. ez. közönség figyelmét a 
saját készitményü, legkitűnőbb minőségű és a külföldön is 
nagy kelendőségnek örvendő saját találmanyú meszelőimre 
(kötése 60 kr.); padló fényesítő keféimre (40 krtól 2 frt. 
20-krig) ; fog-, ruha-, haj-, kalap-, bútor-, fényesítő és- sár
keféim nagy választékára, - továbbá ezen szakmában elő
forduló minden egyéb áruezikkeimre.Vidéki megrendelések azonnal eszközöltetnek.

Kiváló tisztelettel

E f)
(ezelőtt Sím ig! Kde) kefe- ős ecset-gyáros.

PÉCSETT.

T
A t. ez. közönséget tisztelettel figyelmeztetjük, hogy a mi

K athreiner K neipp-m aláta-kávénk
s o li a s t* in nyi t  v a

hanem csakis fehér eredeti csomagokban, kék nyomással, á '/, kg., körül
belül 200 és 10 0  gramm, aláírásunkkal és az itt látható védöjegygyel adatik el.

Különösen ügyelni tessék védőjegyünkre, mert az után
zások, melyekkel a közönséget félrevezetni akarják, a le
hetőségig megtévesztők. Papiros, nyomás és szöveg hű 
utánzatok, akár csak a mi gyártmányainkon, csak a főtisz-

o
o

o

c; í telendő ur képe és a mi aláírásunk hiányzik a hamisitáso- Q 
‘ _ kon. Senki se mondjon Ítéletet a Kathreiner-féle Kneipp- O
A .  t i  «  a  •  00 0 •  •  .  a  •  • A .  • 0 %  f fmaláta-kávé minősége fölött, ha nem a valódi, fönti védő 

jegygyei ellátott csomagot kapta.
Kathreiner maláta-kávé gyárai.

Berlin, Bőcs, München.

oooooc oooooooooooooococooooooooooo
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Figyelm eztetés.
A legnagyobb óvatosság ajánltatík, évek óta kedvelt Rikócty Fereuc* keserüviz 
fogyasztóinak, bogy csalódások és káros következméuvektöl megkiméltesseuek.I L' t‘1‘1 IMI to lui lotu

forrásom
Mindenki kérjeu tebat határozottan

és csak latható. akkor fogadja azt el, ha a czimkéu cftégem, Loser János Budapest, világosán
A tulajdonos

L o s e r J á n o s
Budapesten.

kibérelt

»

\ an szerencsém a n. é. közönséggel tudatni miszerint az általam

vasárnap, e bő 22-én megnyitandom.
Minél számosabb látogatásért esd ve megjegyzem, hogy úgy a Széchenyi 

térről mint a korona vendéglőtől omnibus/, kocsik közlekednek, melyeken 
személyenkint 6 krajczárnyi vitelbér fizetendő.

Kiváló tisztelettel
Ja k o b o v its  Adolf

bérlő.

Hirdetmény.

Weisz Hugó
elad és legnagyobb

kárpit-gyári-raktára
Budapesten, Andrásy ut 12 sz. elvállal 
magán lakásokat, szál ódákat, vendéglőket
kárpitozásra eredeti gyári arakon.

Minták kívánatra bérmentve
uj épületeknél különös engedmény .

Horgony-Pain-Expeller.
Ezen rég jónak bizonyult bedörzsölést

csúz, közvény, tagszaggatás stb. ellen legjobban 
ajánlhatjuk a t. ez közönség figyelmébe. Egy 
üveg ára 40 és 70 kr. és a legtöbb gyógyszer
tárban kapható.

Csak Horgonnyal valódi!

r*

iVÍ
Á

Friss töltésben megérkezett

-(Reform-)

a h a z a i  s a v a n y u v iz e k  g y ö u g y e .
Kitűnő borviz — nagyhatású gyógyital 
thdő-, gyomor-, hél- és hólyaghurutnál,
vérszegénységnél stb.

Iç«*u o lcsó  ár.
Kapható Pécsett a következő ezó- 

geknél : Koszi János, Lili István, Gyimóthy 
Gyula. M itzky Mór, Blauhorn J M ihály. 
W ertheim er Uh , Kacskovits Jenő, Reeh 
Vilmos özvegye. S p itzer Adam

A PÉCSI POLGÁRI CASINO a 4.
(ímu házának a már megállapított terv és feltételek alapján leendő

átalakítására s felépítésére
zárt ajánlati versenytárgyalást rendelt, melynek benyújtási határ
ideje íolyó május hó 31-ig van nyitva. A résztvenni szándékozók az egyesületi 
helyiségben a terv- és feltételeket megtekinthetik.

A választmány megbízásából :
Pécsett, 1 8 9 2 . évi május hó 1 7 .

Hartl Ferencz
duók

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦  ♦  ♦ ♦ ♦
Folyó hó 23-án délután 3 órakor

1 Pécsett a Majláth-téren
hiteles személy közbenjötte mellett

egy pár ló
fog készpénz fizetéssel elárvereztetai. 

Kikiáltási ár 300 frt.
Pécs 1892. május 14 éti.

D r. To ld i Béla
ügyvéd.

Magyar-Franczia-Biztositó-Részvény-Társaság.
Biztosítéki tőke 6.763,269 frt.

Hivatalos helyiség :  Budapest, V. fürdő-uteza 6 . sz.
Képviselőségek :  az ország minden városában és nagyobb helységében.
biztosit tűzkár ellen: épületeket, gyárakat, áruraktárakat, ingóságokat, mezőgazdasági terményeket és felszereléseket. 
biztosit jégkár ellen :  mindennemű mezőgazdasági terményeket.
biztosit baleset ellen: minden hlvatásu egyéneket úgy egyénenként, mint tömegesen is. baleset által okozott halál

esetre, vagy keresetképtelenségre.
biztosit halál és elérési esetekre: tőkét, járadékot, nyugdijat, nyereményrészesedéssel és nyereményrészesedés nélkül. 
Különleges biztosit ás kevésbbé vág go no soknak :  kisiparosok, hivatalnokok, munkásoknak stb.-nek tiz krajezár

hetidij ellenében. - '
Különösen felhívjuk a gazdaközönség figyelmet a jégkár elleni biztosításra ; nagy fontossággal bir a mezőgazdára nézve a

társaság azon reformja, miszerint a dij, kár nem létében, csak részben és csak nagyobb kár esetén fizetendő be 
teljesen ; továbbá nem a változó piaczi ár, hanem a biztosítás megkötésekor előre meghatározott egységár szerint 
téríti meg a károkat. Aratási költségek csupán csak teljes károknál hozatnak levonásba.

Legjutányosabb dijak — Legkedvezőbb feltételek.
Magyar-Franczia-Biztosiió-Részvény-Társaság pécsi főügynöksége.

Kindl József, Gönczy Gyula,
a „Pécsi kölcsönös segélyzd egylet- vezérigazgatója, képviseld. titkár.

Hivatalos helyiségei Király-utcza Hanierli-féle házban.
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* FERENCZ-JÓZSEF gőzfürdő, jj
V illa

vagy

Van szerencsém a n. t. közönségnek becses tudomására adni, hogy én | f c w t t e l  Pécs közelében bérelni kerestetik.
Szives ajánlatok „ P é C 8  1 8 9 2 “  alattf. évi május hó 1-től

a kádfürdő-árakat leszállítottam.
i porczellán kádfürdő ára ruhával a pénztárnál 5 0  kr. 
és az elárusító helyeken 4 5  kr.

Z u h a n y -k á r ty á k
f. évi május hó i-je óta délután 5 órától kezdve adatnak ki használatra.

Pintér József,
íürdő-tulajdonos.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
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G É P G Y Á R O S O K
BUDAPEST

IX.,Rákos-utcza5-9.
(a  TillanyTasüt ülloi-uti végállomásával szem ben)

aján lják  :

elismert legjobb és legmnnkaképesebb

gözmozgonyaikat
az eredetileg általuk alkaln.azáftla vett szabadalmazott vaakerettel,  kettős működésű m eghosszabbító it  
azalm arázókkal és inegrAgryobhitott törek- és pelyvarázó-rotftákkal, továbbá újabb szerkezetű szalma-kazal- 
rakó-gépeiket  és más e^yébnemii gazdasági gépeiket és eszközeiket a legjutányosabb árakon  és kedvező

fizetési fe ltéte lek  mellett.
^ L r5*gr3r z é lc e 3K 3cl-srá,aeitra, é s  " b é r m e n t v e  znegrls-CLld.otnalc.

Daru vári ásványfürdö,
a es. k. szab. déli vaspálya állomáshelye, a kontinens legmelegebb vastartalmú forrása 
(a római Thermae Jasorornsis), bebizouyult gyógyhatású ttdulö női betegségek, vér- 
szegénység, köszvény, csúz és idegbajok ellem

Pompas fekvésit, délnek enyhe hegyi éghajlattal, kiterjedt parkkal, sétá
nyokkal és körülvéve hegyi erdőkkel.

F ü rd ő i  z e n e k a r ,  kö n yv tá r ,  mulatságok
és kirándulások, posta- és sürgöny-hivatal, közigazgatósági és törvénykezési 
hatóság. Kényelmesen bereudezett

ff

a legolcsóbb szabott árak mellett. Prospektust kívánatra ingyen küld
a Tiiköry-féle daruvári, siraci és uljaniki uradalmak

fürdő-igazgatósága.

a kiadóhivatalhoz.
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Vau Szerencsem a n. é. kirándnió kö
zönséget értesíteni, hogy

Pécs-bányatelepen
az 1

* 1

íy\fii

>!>
í>> 

Sl\fS i
V

czimzett vendéglőm ben
berendezett

és csinosan !

n> $

kerti helyiségemben
naponta kitűnő ételek és ham isí
tatlan  italok  kaphatok pontos kiszol
gálás mellett.

Számos látogatásért esd
mély tisztelettel

GEBHARDT ISTVÁN,
vendéglős.
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Egy okleveles

gépész-kovács
ajánlkozik havi cséplési munkák elvég 
zésére, úgyszintén : évi állást keres ura
dalom vagy gőzmalomban.

Czim : a kiadóhivatalban.

GRIFFON
a legjobb szivarkapapir

kapható A l t  R o h m  kereskedőében Piciét

butorraktára és műhelye
(tetemesen nagyobbitva)

F e r e n c z ie k -u tc z a  II. s z á m .
(A pécsi edénygyár raktár ugyanott )

Nagy választékban teljes és stylszerüen berendezett alvó-, disz- és ebédlő-sao- 
bák, mindennemű fa - ,  vas- és kárp itozott  bú torok , k é p e k ,  t ü k r ö k ,  f ü g g ö n y ö k ,  f ü g g ö n y t a r -

ó k ,  és minden c szakmába vágó czikkek.

Abban a helyzetben vagyok, hogy bútorvásárlások nálam ép oly jutányosán 
eszközölhetők, mint Budapesten vagy Bécsben.

N}ofciaiott rJ aizh Juzheinel Pécsett, 1H92.


