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A kü lügyi helyzet és 
a katonai óvó-intézkedések.

Tisza Kálmán miniszterelnök Irányi 
Dániel képviselőnek a külügyi politika és 
katonai intézkedések tekintetében tett, kér
désére adóit válaszában, melyet alább hite
les szószerinti alakban közlünk, a jelen hely
zetet minden kételyt kizárólag határozta meg.

Először: Tisza Kálmán magyar minisz
terelnök. kinek az osztrák-magyar-német- 
szövetség állandósítása körül gróf Andrássy 
Gyulán kivül a legnagyobb érdeme van, 
még egyszer a leghitelesebb alakban meg
erősítette, hogy az osztrák-magyar-német 
szövetségben változás épen nem történt.

Másodszor: hogy a közös hadseregbeli 
s a monarchia mindkét állama védelmének 
praktikus foganatosítására irányzott intézke
déseknek nincs a külpolitika terén esetleg 
felmerült újabb esemény ellen való fegyver
kezési jellegük vagy jelentőségük, hanem 
azok véd Imi óvóintézkedések, melyek tökéle
tesen megegyeznek azokkal, melyeket Európa 
minden állama tett, még a k’s és semleges 
államokat sem véve ki. E katonai óvóintéz
kedések körébe, melyeknek foganatosítása a 
kormánynak önmagában értendő s elódáz- 
hatatlau kötelessége, tartozik a legközelebb 
benyújtandó amaz előterjesztés is, melyben 
a magyar kormány 7 millió frt póthitel en
gedélyezését fogja kérni ti törvényhozástól ti 
magyar népfelkelés szervezési költségeinek 
üldözésére s mely hasonlókig nem háborúra 
való fegyverkezésnek, hanem estik katonai 
óvóintézkedesnek tekintendő. Kz óvéiintézke- 
dés jellegét és indokolását megvilágító kom
mentárt 1 isza Kálmán alábbi beszéde fog
lalja magában.

A miniszterelnök eme nyilatkozatait a 
parlament összes pártjai tetszéssel s lelkesült 
helyesléssel fogadták.

*

Tisza K álm án beszéde.
„T. képviselőház! Azt hiszem abban igazat 

niéltóztatnak nekem adni, hogy nekem ezen helyről 
nyilatkozataimban még óvatosabbnak kell lennem, 
mint aminő óvatosnak ily időben kell lenni a képvi
selőnek és mint a minő óvatos volt — teljes kész
séggel elismerem — a t. képviselő ur is, ki hozzám 
e kérdéseket intézte.

A mi már az első kérdést illeti, hogy viszo
nyaink a küláliamokkal és jelesen Németországgal 
nem változtak-e azóta, mióta én mint miniszterelnök 
e házban, de később részletesebben a külügyminisz

ter a delegációban nyilatkozott, határozottan felel 
hetem, hogy nem változtak A viszony olyan ma, a 
miiycuntk a külügyniiniuztcr a delegációk!) m je le z i1, 
(általános helyeslés )

A 1. képviselő ur kérdezte továbbá, hogy ma 
is táplálja-e a kormány azon remén.t, hogy a békét 
leiintartaniu sikerül, az ország é- a monarchia érde
keinek megóvása mellett.

T. képviselőbáz, ezt én ma is reményiem és 
itt alkalmat veszek magamnak a fegyverkezési hí
rekre reflektálni, melyeket a t. képviselő ur íi*lem 1 i- 
t**lt. Azt melló/tatnak tudni, hogy Kiimpáhan, bár 
konstatálom, hogy a béke iránti törekvést nyilvánítja 
egyformán valamennyi állam, .Tincsen egy. Svájcot és 
Belgiumot sem véve ki, a mely oly helyzetűé ne 
tenné magát, hogy, ha reményeiben esalódm k, saját 
erejével is • rdekeit megvédeni képei legyen. Fz nem 
háborúra készülés, ez. az óvatosság rendszabálya és 
azt hiszem, hogy a kormány, mely ily viszonyok 
közt, a mi helyzetünkben elmúl.í zt-má az óvatosság 
rendszabályait ha-onlag megtenni, igazán megérde
melné i törvényhozás rosszaiénál. ( Általános helyeslé.- .

Megtörténik ez a kizárólag óvatossági intézke
dés nálunk is és részben nem tagadom a t. ház 
elolt, történi.i fog az illetékes törvényho/.tsi faktorok 
hozzájárulásának kikérésével. Flinulas/tani nem ló
gunk semmit, de igen kérem előre már, mint n kép
viselő ur mondotta, nem készülődéinek a háborúra 
tekinteni, hanem óvatosságnak azon szempontból, 
hogy, ha szemben ez összes államok készülődéseivel 
a béke, ami remélem nem következik be, mégis meg- 
zavartatnék, érdekeinket, mint a t. képviselő ur is 
harmadik kérdésében most tőlünk elvárja, ha minden 
béketörekvések dacára csak nisfo utón lehetne meg
védeni, ezen utón azután meg is védhessék (lilénk 
általános helyeslés.)

Azt hiszem, több feleletet nem lehet kívánni.” 
(Élénk helyeslés.)

A vidéki színészetről.
Napról napra jelentik lapjaink e y-egy szín

társulat nekrológját, vagy legalább i< élethalál harcát, 
melynek refrainje az, hogy az országos szinészeti 
tanács mit sem tesz értük, sót kötelező uyngdij-járu 
lékaik kíméletlen beszedési* által az alig tengődök 
szájából is kiszedi a kenyeret. A panasz oly súlyos, 
hogy azt lehetetlen szó nélkül hagyni, annyival in
kább, mivel az tü/élesztö elemet van hivatva képezni 
a néhány nap inulva ö s/.eiiló szinés/.-kongre-* zus 
tárgyalási termében.

I»: Váli Bélítól, az "i
tagjától a „lYster Correspondruz- ezen tárgyra vo
natkozó, következő cikket közli :

Miután a magyar színészet ügye nemcsak a 
szülészeket e: dekli, de gyökereit a magv.tr ueinzet 
társadalmi életében bírja, kívánatos, hogy ezen a 
szin tsz-'cngre 'szuj ideje közeledésével mindinkább 
élénkülő izgatásnak vége veti tk - mindazon mes

terkélt akadályok eltávolíttassanak egy helyes és 
célhoz vezető terv kitűzése által, nehogy a jelenben 
uralkodó vi-zás állapotok lehetetlenítsék színészetünk 
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Színészetünk fejlődésének tanúsága szerint elő

ször i a hazánkban szervezkedett színtársulatok
o.’Ztalekos társu '.tok voltak: azaz olyanok, melyek
ben .i jövedelem előre meghatára/oti százalékát kapta 
a sziuesz, tehetsége szerint töobet-kevesebbet. Ezen 
állapot 184«S körül vált elavulttá, midőn ugyanis egy
kéi vagyonosabb színész előre megállapított lizetési 
'•sszeg kötelezettségi mellett szerződtető társulatát. 
Ezen, még m n nap is divatozó mód, kezd lehetet
lenné válni. Miután a társulat tulajdonjogával biró 
igazgat >k csak m ii csekély, vagy épen semmi ér
tekkel ,em rendelkeznek a napi jövedelműi felül s 
ennek következtében nem leven képesek kielégíteni 
sem a közönség igényéit, sem színészeik szükségle
teit, vi.iszakivánkozuak a sziniga gatók az 1848 előtti 
állapotba, melynek primitív rendszere által igazgatói, 
concessió-tulajdonosi, díszlet, könyv- és ruhatár bir
toklásának címén : ok a c-urgó cseppenő jövedelem 
jelentékeny részét élvezhették.

Tagadhatatlan, iiog) az osztalékos, szinésznéven 
„köztársaságának nevezett összeállítási módnak is 
vannak előnyei, ezek azonban elmaradhatatlan hát
rányait épen nem képesek ellensúlyozni. Igazgatóink 
jelentékeny része szívesen látná e s/.erződtetési mód
szert , sót néhány kiválóbb tehetségű színész is, 
miután bizonyos, hogy ezeknek annyi-amennyi csur- 
ranna vagy legalább is cseppenni' Midőn azonban 
ezer szim s/röi van szó, lehetetlen szóba is állam 
azokkal, kik az osztalékos ron i.szert meghonosítani 
akarják, minthogy ez által sziai;-/cink zöme tűrhe
tetlen alárendelt állapotba jutna.

Az osztalékos-rendszcr hidrájával a néhány nap 
n niva összeülő színész köUgresi-z.U'oii bizonyara in *g 
k« ll mérkőzni a rés/.rehajlatl.in pártnak Kívánunk is 
nekik győzelmet. .Színi állapotaink szerint tehát 
\iif/.alcpésnd var. szó nálunk s nun arról, hogy az 

| európai irányadó színművész t fejlődéi’* szerint egy 
ctor lépéi által a színész legalább is félév tartamára 

j !e.mentes-ek az anyag: lei terhesebb gondjaitól.
Valóban már rég itt az ideje annak, hogy az 

elszegényedett, vagy eredetileg szegény igazgató-szí
nészek helyébe nagyobb tökével rendelkező élelmes 
és egyszersmind tapintatos üzletemberek lépjenek. 
Ezek kétségkívül színészetünk hervadozó tözsét egy
ket évtized alatt ép úgy felvirágoztatnák, mint fel- 
virágoztalak a hanyrHasnak indult színésze **t az 
igazgató s/in.'szek nvomába lépő impressar.ók, kik 
társulataikat üzletemberek s/uiiiitasaval válogatják 
össze, unnak igazgatóját felmeatik az anyagi gon
doktól úgy, hogy e/ek idejüket és erejüket maguk 
és társulataik tokéletesbitéscre fordíthatják s számos 
lei nem sorolt ajánló tulajdonság alkon kivul bírnak 
azon s/erény.- éggel, hogy szaktarsulatot szerveznek, 
a.az ve.gv komiknit, vagy operettéit, vagy ilrámiit, 
esetleg operait és nem egyetemcsitik mini  a négy 
szakma képviselőit, mint ez nálunk mai nap minden
napos. Ilyen szerződtetések mellett épen nincsen 
okuk panaszkodni az olasz impresszárióknak a kö- 
. n-eg érdeklődésének .-zeiiibes/.ökő apada-a ellen. 
Nagy é- élelmesén kezelt töke által lévén biztosítva 
ezen üzU (emberek, a divatot csak aunyib;a uraljak, 
amennyiben a/, a mai előny keptihen nem károsítja 
meg a má-mipi bevételt. Alig nálunk mindennapos

az, hogy az igazgató a mai verébért elcseréli a 
holnapi túzokot. Valljuk íucg, ezért inkább sajnálni 
lehet őt, mintsem elítélni. Hisz e ferdeségre a nyo
mor kényszeríti őt, kit vagyontalanul, vagy nehány 
száz forinttal 30 —55 színész és egy tömeg segéd
személyzet fölé igazgatóvá s társulat-tulajdonossá 
tett azon óra, melyben az igazgatóságtól elcsapatott 
azon szinésztárs egy fél napi „szinészforradalom s 
muukumegtagadás- által, ki hasonlóan vagyontalanul 
ve e át a szegénységgel küzködő társulat vezérletét.

Fájdalom, nekünk a színészet létét s a művészet 
fdöiialadását biztositó előrelépéshez nem lehet remé
ny ónk. F/Jeteinhereink pénzforgatásának körén kivül 
esik a színtársulat tulajdonossága. Kétkedni azonban 
nem lehet azon, hogy előbb ut. bb a fővárosi nép
színház bérlői módjára úgy a magyar fővárosban, 
mint a vidéken találkozni fog egy-egy üzletember, 1. 
tőkéjét az ilyen befektetésekben is hajlandó leszen 
gyümö|cs"/.tetn». Nehogy azonban a vállalkozási szel
lemet az üzletembereknél s az érdeklődést a nagy 
kö/.öuségnél elapa-zsza teljesen társulataink nyomasztó 
helyzete, égetően szükséges változtatni az állapotokon.

Két fórum volt hivatva az elscnyvcdt vidéki 
színésze: állapotait rendezni, a belügyminisztérium 
megfelelő osztálya s az országos szinészeti tanács, 
mely szakférfiúkból s kiválóbb színészekből válasz
tatott össze a színész kongresszus ahal. Ez alsóbb 
fórum, mely rendkívüli széles hatáskörrel Hibáztatott 
fel, ezerféle oly sürgős ügy és viszály elintézésével 
s lebonyoliíásáöaJ vált elfoglalva évek sorozata alatt, 
miszerint untai,íd kénytelen volt elodázni a retorm- 
kéidéit s vég zni a jelenben felmerült ügyeket. Érezte 
e tanács azt, hogy a reform halogatása rendkívüli 
bajokat fog felidézni és mégis a szükségesnek mu
tatkozó reformok tárgyalásához nem tudott eljutni, 
annyira el lévén árasztva a legsürgősebb teendőkkel. 
Természetesen e teendők nem a jövő útját egyenge
tek, hanem orvoso’ták a jelen bajait és viszályait.

A vFzálvok okozóit kíméletlen szigorral ítélték 
el e tanácsban s ezek aztán a félvilágot telekiabál
tak azzal, uogy a szmészeti tanács csak büntetni és 
bírságolni tud, azok pedig, kik jövőjük biztosítását s 
helyzetük javulását várták volna a szinészeti tanács
tól. telelármázták a másik félvilágot ázn i, hogy a 
szioészet jövője érdekében egyetlen rögöt sem távo
lított cl a szinészeti tanács. Az érdemelten vádasko
dás fanyar gyümölcsöt termett. Elvégre a szinészeti 
tinács beleunva a szóbeli és sajtóbeli vádak és ízet
lenségek h a llga tnám : lemondott. Ezt u lemondást 
epei. nem találhatjuk helyesnek, bárha mintegy reá 
is volt e léj< »sre kényszerítve a tanács. A kenyszer- 
0 h iro/atot, in l> i volváii i a lemondást, némi előre
lát.i--.il el lehelt voi:ia annak idején távolítani s most 
nem lenne kiszolgáltatva a színész-egyesület jövője a  
a j lenlegi zavaroknak. Ez elhamarkodott lépésnek 
árát maga a vidéki színészet fogja raegsiuyleni.

A másik fórum: úgyszólva csakis a jóváhagyási 
jogot képviselt * A beliigymini-zienumban megtorló
don különböző ügyek oly nagy száma s jelentősége 
mellett egészen nátíérbe szorult a színészet. Csakis 
akkor s addig foglalkoztak ott a színészet ügyével, 
ni íg a nem etiségi t ’désekaek utolsó ssálkái 
gyalultattak azon közegek gondossága alt.il, melyekre 
eddig a színészet vezete.se bízva volt. Mióta a uera- 
ze isegi kérdés salakjától megtisztittatoU a sziués/.et, 
otí ki sem foglalkozott vele többé; egy-egy esetben, 
ha a vidéki színtársulatoktól kérelem ment fel, saj_

A ..PÉCS" TÁRCA.?A.
Bús órában.

Asztalomnál ölök. Erőtlenül 
Jobbomra hajtom kábáit fejemet,
Melynek borongó gondolatjai 
M int lomha, nehézkes éji lepkék 
Szertesuhognak mull s jelen felett.

A  m ú lt! Egy árva ifjúnak élte;
Tanácsi nélkül a jó  atyának  
Es nélkülözve gondos, hu anyát.
M int szélvihartól kergetett levél 
Küzdöttem én a letűnt múltat át.

Jelen ! a múltnál fájóbb, keserűbb,
Csalódott szívvel, feldúlt kedélylyel 
A zt látni, hogy minden remény kihalt 
»S mint fonnyadt repkény a ledőlt romon 
Enyészni, veszni zordon ég alatt.

Mert zord az ég, zord és könyörtelen,
Elvonva tőlem derűt s napsa gárt.
. . . De hajh! anyámnak képe néz rcám, 
Feléje in t, ölére hívogat.
E l m ár a földről! Oh megyek anyám !

Kelen.

A „Fau<»tM irorfulmiiiikbjiii.
— A „1 Vch“ eredeti tárcája. —

Nevezetes mozzanatra figyelmeztették nem régi
ben a .Fővárosi Lapok- az irodalmi közönséget, oly 
mozzanatra, mely míg egyrészről hivatva van a ma
gyar irodalom -gy nagyon szembeötlő hézagát kitöl
teni, másrészről maradandó emléket fog állítani amúgy 
is nagy szerzőjének. E bír arról szólt u. i., hogy 
Götho „ Faust- -jának második részét Váradi Antal dr 
fordítja. A mii, melyet a nemzet értelmisége íe-ziilt 
figyelemmel várt, már el is hagvta a sajtót s ez a l
kalomból időszerűnek tűnik fel visszapillantást vetni 
azon müvekre, melyeknek az uj munka ikertestvére
ként jelent meg.

Kevés filozófiai poémája van a világitodaioinnak, 
de még kisebb a filozófiai drámák száma. Háromnál 
többet aligha sorolhatunk föl: a „Bo.c- Náthán"-t, 
a humanizmus e magasztos énekét, a „Kaust- -ot, a 
tudása iránt önuöumagával meghasonlott ember tra 
gédiáját és Madáchunk müvét, az előbbinek e remek, 
hozzá méltó, sót részletekben azt meghaladó párját. 
De a három közül az a mű, mely a géniusz röpke 
szárnyaival a Parnasszus aetheri magaslatainak leg
kiemelkedőbb pontjára emelkedik fel, melyre mi, alaut 
álló halandók esik az ábitatszeru bámulat és ho ólat 
érzelmeivel pillanthatunk, mert részletenként még 
egyikünk által sem volt felfogható és megérthető; 
ez határozottan a „Faust,- melyről Düntzer, a nagy 
kritikus azt mondja, hogy a z : „a német iiodalom 
világrahaló, legnagyobbszerü müve!" Nagy szó ez a 
Lessingek, Schillerek és Gőthék irodalmában! >S e 
műről mondhatta még nem rég Arany: „Szégyen, 
gyalázat, hogy nincs becsületes Faust-forditásunk.- 
Hala a Gondviselésnek és a jóakaralű törekvésnek, 
e szemrehányás teljesen elvesztette minden alapos
ságát. A Faust-tragédiáuak költői alakítás és összbe
nyomás tekintetében kétségbevonhata’lar ul jelesebb

első részét két fordításban bírjuk: Nagy litvánban  
és Dóczy Lajoséban: s az ezek közt, valamint általá
ban a Faust-forditá>ok közt vonandó jwliuzaui képezi 
e szerény dolgozat feladatát.

Nagy reményekkel adhatta át a nyílvmos-ágnak 
a maga müvét Nagy István; az akadémia alelnöki
nek: Eötvös József bárónak ajánlotta; bevezetést 
l)u.\ Adolf irt hozzá, nem nyújtván benne egyebet, 
mint a „Kaust-niondá- -nok és a dr.uun tartalmának 
az unalm.iiságig elcsépelt elbeszélését; sót előszavá
ban azt is említi a fordító, hogy a munkára „tobo 
elismert írói tekintély buzdította.“

■Szerényebben mutatta be Dóczy az ö müvét; 
előszó, bevezetés nélkül nyújtó, a mit teremtett, de 
a szellemi felsubbség biztos tudatában; pedig, ha 
meggondoljuk, hogy neki nemcsak tetszeni, de egy 
riválist leküzdeni is feladata volt, ez nem csekélység.

Hogy már eleve kinek lehetett nagyobb kilátása 
arra, hogy a világiro Jalom e remek drámáját méltóan 
átülteti, egy u agyar nyilatkozatból, Gondol Dánielé
ből akarj tk kifejteni : „Lírát csak lírai, epikát csak 
epikai, drámát csak drámai tehetséggel lehet fordí
tani.- Es ha ez. állításban van valami igaz, a mint 
csakugyan van is, akkor tagailhatatlauul föl volt jogo
sítva Dóczy a merész kísérlet megtevésére, az a 
Dóczy, az nz egyetlen magyar drámaíró, kinek művei 

’ szép hazánk szűk határain kivül is oly állandó hatást 
tudtak kelteni, mint az övéi a bécsi „Burg- -ban. — 
Nagy Istvánról e tekintetben hallgat a krónika. S 
lás sík  az összehasonlítást! A diám ínak dramaturgiai 
szempontból legtökéletesebb az utolsó, a börtön-jele
nete s ime az óiiási különbség a két fordítás közt: 

Nagy :
Régen nem érzett borzadály fut át,
Egosz világnak Kínját érezem;
Ezen rideg tálak között lelem fel

* E cikksorozat a 8-'k, Ko máromjr-féle fordítás megje. 
■ ioné-e előtt »raf«*r, >ie folytatók:- ezt is tárgya’1'* fogja.

«'t 8 vétke csak egy tévedt .'ízelem.
Miért lélek ide belépői i 
Miért reszketek ■ t újra látni,
Nies: ne idézd késve a halált fel!

Dóczy :
Rég elfelejtett borzadály lel engem,
A lét egész, siralma sir szivemben,
Ez I -tt tia*lék 11 nyirkos sziklabolt 
E bűne az, hogy jóban hite volt.
Ívesei eléje állni,
Félsz \ -le szembe szólni 
Siess, habozásod egy éltet elolt.

Az eredeti töm ött. méltóságod eröteljessége 
Nagynál teljesen elvesz, Dóczy ellenben megtartja a 
drámai nervust annyira, a mennyire a tükör veri 
vissza az eredeti fénypamatot, mert hisz minden for
dítás utóvégre csak tűkor.

A második szempont, mely alá a két fordítás 
eshetik, a kővetkező. A „Faust* át meg át, minden 
izében német dráma. Tárgya német mouda, a benne 
nyilvánuló szellem német, eszméi, nyelve, sőt meg 
verse is az. Azt kérdezhetjük már most, hogy melyik 
fordító egyeztette össze jobban a germán szellemet 
a magyar felfogással. E tekintetben, azt hiszszük, 
Nagy-é a babér, neki, ugv látszik, törekvése volt a 
művet magyarosítani; de az a kérdés, hogy e törek
vése helyes-e ? Én részemről egészen Heinrich Gusz
táv e kitűnő mondatához csatlakozom erre nézve: 
„Home.os. ha ma élne, talán Arany János, Catullus 
talán Petőfi Sándor volna, — de Homeros valóban 
nem Arany, hanem Homeros; Catullus pedig nem 
Petőfi, hanem Catullus.- Azaz a fordítónak a müvet 
úgy ke'l nyújtania, a mint nyujtatott, meg kell tar
tama az alkotó vonásait, nemzeti szellemét, gondol
kozása és érzése módját s nem szabad ennek helyébe 
a magáéit tenni, mert akkor utánoz é3 nem fordít, 
aki or Faust helyett mindjárt a debreceniek Hatvani
ját szeívpeltethetaők, az iiyen pedig bűn a géniusz, 
a lingszellcm ellen, a mclvnek hagyatékaként kell 
minden eszméjét tekintenünk.



Szombaton _________ _________ ________
nálkoztak a történtek felett s biztatva jobb jövővel 
a kérelmezőket, elfeledték azt a régi tervet, hogy a 
színészetet áttegyék a rokonkörhöz, melynél szem 
előtt is maradhat s felvirágzása is remélhető volna.

Külföldön mindenütt a közművelődési, Francia- 
országban pláne a szépművészetek minisztériumában, 
még pedig első rangú helyen foglal helyet a színészet 
ügye. Mig amott nevezetes művelődési s nemzetiségi 
tényező gyanánt ápolják ezen művészeti ágat, iálunk 
az magára van utalva és seuki sem gondol életőlö 
elemei elpusztítására. Erre a színészeti tanács nem 
ért rá, illetékes helyen pedig elfeledték azt, hogy a 
színészet a közművelődés rovatába tartozik s hogy 
ott remélhető is annak olynemii fölvirágzása, minő 
szépmüvészeteiuk többi ágaiban észlelhető évtized óta.

Magában a színész-egyesületben fog ezen át- 
rovatolás iránt lépés tétetni a pár nap múlva Össze
gyűlő színész kongresszus alkalmával. Sőt az indít
ványozók magánál a belügyminiszternél is szándékoz
zák személy sen kérelmezni ezen áthelyezés mielőbbi 
kivitelét, miután ezt tekintik nyomoru-ágos állapo
taikban egyetlen erőnek, mely nem rögtön, de egy-két 
évtized alatt üdvös változást hozhat létre s végleges 
elenyészéstől megmenti a vidéki színészetet, melynek 
oly szép múltja van, minővel kevés intézményünk 
dicsekedhetik.

— Felhivás a pécsi cukor-árusitókhoz. A vá
ros tanácsa által felhivatnak a kereskedők, szatócsok, 
déligyümölcsárusok, cukrászok, kávésok, kávémérők, 
vendéglősök, pezsgöbor-gyárosok, gyógyszerészek , 
szóval mindazok, kik a cukor elárusitásával foglal
koznak, vagy cukrot elárusitásra szánt élvezeti cikkek 
előállítására használnak, miszerint az 1887. év alatt 
fizetendő c u k o r - f o g y a s z t á s i  a d ó  meghatá- 
rozhatása céljából vallomásaikat, illetőleg könyvki
vonataikat f. hó 7-ik napjáig a városi pénztári hiva
talnál benyújtani el ne inuiaszszák, inért ellenkező 
esetben adójuk hivatalból fog megállapittatni. Meg
jegyeztetik, hogy vallomást ivek a jelzett hivatalnál 
ivenkmt 2 krajcárnyi ár mellett kaphatók.

— A pécsi országos dal ünnep utojátéka. Aki
az országos dal-egyesület Pécseit tartott közgyűlé
sének tárgyalásait annak idején figyelemmel kísérte, 
emlékezhetik, hogy a hangulat minden inkább, csak 
nem kedvező volt a központi választmányra nézve. 
Számos határozat hozatott, melyek nyílt, vagy rejtett 
bizalmatlanságot foglaltak magokban s e körülmény 
arra ösztönözte a központi igazgató választmányt, 
hogy testületileg lemondjon, mit úgy magukra, mint 
az egyesületre nézve igen helyesen cselekedtek, mert 
ha valamely tisztikar működése nem találkozik a 
közbizalommal, olt a sikeres tevékenység lehetősége 
kizártnak tekintendő Az ügy teljes megért hetese s a 
tájékozódhatás végett közöljük a f. hó 2 ikán Buda
pesten tartott rendkívüli közgyűlés elé terjesztett 
elnöki jelentést, mely a kővetkező:

T i s z t e l t  K ö z g y ű l é s !
Mielőtt e jelen rk. közgyűlés kitűzött napi tárgy

rendjére áttérne: engedje meg a t. közgyűlés, hogy 
elnöki kötele:-Bégemhez uiérteu, röviden számot adjak 
a Pécsett megválasztó'i s az elnökségem alatt tény
kedő közp. igazg. választmánynak a pécsi közgyük
től egészen a mai napig folytatott működéséről.

Kiváló megtiszteltetésnek vettem ama bizalmat, 
melylyel az igen t. egyes, közgyűlés Pécsett, negyed
ízben is kitüntetett azzal, hogy az egyes, elnökévé 
ismételten megválasztani kegyeskedett. Fogadja e 
kitüntetésért őszinte, hálás köszönetemet. Egészség- 
ügyi helyzetem — fájdalom ! — meggátoltak abban, 
hogy a P éoett oly fényesen lefolyt ünnepélyben sze- 
mélycseu is részt vehettem volna, s e feletti sajui- 
latomat csak tokozta az is, bogy az ott megtartott 
közgyűlés nem folyt le az általam oly hőn óhajtott 
összh a ngzat ossággal.

Szemben ama sokféle és sokirányú határozat 
utasítás, javaslat és inditványnyal. melyek foganato
sításával a pécsi közgyűlés a közp. igazg vál. el
halmozta, az a legjobb akarat dacára sem tehetett , 
eleget ama határozatnak, miszerint az ott hangoztatott 
jelen rendkívüli közgyűlést az ünnepélyt követő há-

A fordítás legfontosabb feltételéhez érkeztünk 
immár tárgyalásunk folyamán : a hűséghez. A fordítói 
hűség tekintetében soká balvélemény uralkodott íro- 
dalniuiikhau, melyet főleg Toldy híres felolvasása 
szült, mert ez a szabad fordításnak ítéli oda a bal ért, 
Kazinczy azon közmoudásossá vált szavai ellenében' 
,uem elég, bogy azt, hanem, hogy úgy “ E balhit 
volt irányadó mindaddig, míg végre fölkelt a bibliai 
lángoszlop, mely a fordítás terén a virágzás nem is 
álmodott mezejére vezetett bennünket. Szász Károly 
ez, a koszorús püspök; 1853-ban mondta ki az aka 
démiában döntő votumát: „A fordítás l e h e t ő l e g  
adja az eredetinek anyagát, eszméit egészen ugyan
azon értelemben, azon rendben, ugyanannyi és oly 
lejtésű szótagbau, azon és annyi rimiuel, a megfelelő 
ii)e;vi, nemzeti és írói sajátságokkal és ugyanazon 
alaphangulattal.“

E tekintetben a két fordítás közti összehason
lítás nehézzé válik s mondhatjuk, hogy a pálmát 
egyiknek sem lehet odaítélni; mindkettő részletenként 
változik. Általában azonban elmondhatjuk, hogy Dó 
czyé kevésbé hű Nagyénál, a nélkül a/ouban, hogy 
azért Dóczy csak egyetlen fogalmat is elejtene. S 
ei.nek magyarázata igen egyszerű; mert Dóc/y a 
nyelv eröteljességére, a ritmus hangzatosságára és az 
alaki hűbégre sokkal nagyobb gondot fordítóit Nagy
nál, mint azt ínég látni fogjuk s igy az egyes szók 
— nem gondolatok — módosítása sokkal inkább 
megbocsátható. Tekintsük csak Rafael gyönyörű him
nuszát, melylyel az égi prológ vezettetik be:

Die Sonne tönt nach altér Weisc 
In BnidtráphAmi Wettgesang 
Und ihre vorgescbriebne Keise 
Vollendet sie mit Donnergaug.
Ibr Anblick gibt den húgéin Starke 
Wenn k*dner sík ergriindeu mag,
Die nnbegreiflich hőben Werke, 
biod berrlicb, wie am ersten Tag.

Nagy :
Igv  zeng a nap, mint eziedév előtt;
A »phaerak verseny-enekébeu,
És meghat rozott ösvényen balad 
Dörgés, vihar kíséretében.
Látása ád erőt nekünk, bar 
Előttünk is megfejthetetlen.
« b inubndö, ii;»gj ni;mim-é/. 
fciép, mint u félti cj*i> p f tib -u

.P É C S .*
rom hó lefolyása alatt hívhatta volna egybe. Azonban 
uiindeD lehetőt megtett arra nézve, hogy e rendkiv. 
t. közgyűlésnek lelkiismeretesen beszámolhasson mind
arról, a mi ép e rk. közgyűlés megtartását szüksé
gessé tette.

A mint inéltó/.tatik tudni a t közgyűlésnek, a 
pécsi közgyűlés, úgy az ott véglegesen felül nem 
vizsgálhatott számadások megvizsgálása s ennek foly
tán a rk. közgyűlésnek beterjesztendő jelentéstételre, 
valamint az egyes, költségvetésének megállapítására, 
úgyszintén az alap- és ügyrendszabályok netán szük
ségelt módosításának elbírálására s egyéb ott felme 
riilt indítványok s javaslatok feletti véleményadásra: 
összesen 11 tagból álló szükebb bizottságot nevezett 
ki oly utasítással, hogy a fémjelzettekről e rendkiv. 
közgyül. jelentést tegyenek határozathozatal végett.

Tekintve e hízott súgok t. tagjainak egymástól 
való s az ország minden res/óre kiterjedő elszigetelt
ségét; tekintve továbbá a határozat ama gyahorlati 
hiányát, miszerint arról, hogy a ll-e s  bizottság tagjai 
közül ki és hova hívja egybe a tagokat együttes ta
nácskozásra? gondoskodva nem le tt; s tekintve végre 
az általuk megvizsgálandó s megvitatandó ügyekre 
vonatkozó okmányok s iratok terjedelmes voltát s 
azoknak az országban tizenegyfelé való szétkiildési s 
tanulmányozási nehézségét, mely jóformán minden 
gyakorlati s főleg gyors eljárást kDái : az igazg. vá). 
úgy intézkedett, hogy fölkérte íScIimidt Ferenc vál. 
tag urat s egyszersmind a ll-e s  bizottságnak is a 
fővárosban lakó tagját, miszerint a t. c. bizottsági 
tagokat ide Budapestre a rk. közgyűlést megelőző 
napra, az ö elnöklete alatt tartandó együttes mun
kálkodásra s az áitnlok rendelkezésükre bocsátandó 
okmányok s iratok alapján a jelentéstétel eszközöl- 
hetésére meghívni szíveskedjék. — Mind e bizottsági 
jelentéstételek c rendkívüli közgyűlés tárgyrendjébe 
lettek e»ső sorban fölvevő, melyek felett a t. közgyűlés 
feladata, legjobb belátása szerint határozatot hozni.

A pécsi közgyűlés jkk. 10. pontja alatt azzal 
bízván meg az ig. vál., hogy az egyes, elhunyt s 
kiváló érdemű karnagya s pén .tárnoka Huker K. és 
Engeszer M. özvegyeinek egye.-, részvétnyilatkozat 
uyujtassék á t : van szerencsém jelenteni, hogy c hatá 
rozat teljesedésbe ment.

A pécsi közgyűlés jkk, 27. pontja alatt azzal 
bizatik meg az ig. vál., hogy a m. közoktatásügyi 
minisztériumnál már korábban kozgyülésileg kérel
mezett zenésze!i szeminárium felállítása érdekében 
tegye ineg a további lépéseket: van szerencsém je
lentem, hogy ez ügyben személyesen érintkeztem a 
közoki. minisztériummal, hol ama biztosítást nyertem, 
miszerint az ügy élénk érdeklődését képezi az intéző 
köröknek, de az ország pénzügyi viszonyai jelenleg 
nem alkalmasak arra, hogy e tekintetben az inicia- 
tiva megtétessék.

A pécsi közgy. jkk. 30. pontja alatt az egyes, 
hivatalos közlönye a 8ágh .lózsel által szerkesztett 
„Zenelap* segélyezésére a/ 1886-ik évre 200 Irtot 
szavazván meg s annak folyósításával az ig. vál. bíz
ván meg: van szerencséin jelenteni, hogy e határozat 
a számvizsgáló bizottság beterjesztendő jelentéséig 
még foganatosítható nem volt.

A pécsi közgy. jkk. 34. pontja alatt megbízván 
az ig. vál., hogy az egyes, leltára és irattárának ren
dezését eszközölje: van szerencsém jelenteni, hogy 
ennek eszközlésével az ig. vál. Simonfay Kálmán és 
Schinii’t Ferenc vál. tagokat kérte fel, a kik is. mi
helyt az egyes, titkára ekészülend a nagyhalul »zu 
munkával, megteendik hivatalos jelentéseiket.

A pécsi közgy. ikk. 36. pontja alatt Liszt F. 
nagy hazánkfia hamvainak hazaszállítása érdekében 
a m. országgyűléshez egy egyes, kérvény benyújtásá
val bízván meg az ig. vál.. van szeiencsém jelenteni, 
hogy e ha átozat foganatosítva lett.

A pécsi Közgy. az ott megválasztott egyes, pénz
tárnok Goll János lemondása következtében megüre 
sedett pénztárnoki állas betöltését e jelen rk közgy. 
feladatául jelölvén ki • van szerencsém felkérni a t. 
közgyűlést, hogy a végleges választást a napirend 
szerint megtenni méltóztassek.

Ezzel kapcsolatban van szerencsém felkérni a 
t. közg}ül st atra is. hogy miután az egyes, titkára 
Ábrányi K, az ig. vál. előtt tett abbeli kinyilvánítása 
olyfán, miszerint eddig viselt tisztet csakis a jelen 
közgyűlés lefolyásáig hajlandó viselni, a titkári .>liás

is üresedésbe jö t t ; ez alkalommal annak betöltéséről 
is iutézkedni méltóztassék.

Az ig. vál. a pécsi közgyűlés óta három ig. vál. 
gyűlést tartott s több szükebb bizottságot működte 
tett, hogy különösen a kiküldött közgy. számvizsgáló 
számára a szükségelt okmányokat s iratokat besze
rezve, azokat előzetesen átvizsgálja s rendelkezésére 
bocsássa. Ez okmányok alapján a számv. biz. által 
beterjesztésekből kellő képet nyerem! a t közgyűlés 
az egyes, pénzügyi állásáról, valamint a lefolyt mis- 
kolczi és pécsi orsz. dalünnepélyek bevételi s kiadási 
mérlegéről s a szerint hozandhatja meg legjobb be
látása szerint határozatát s további intézkedéseit.

Midőn mindezekről a t. közgyűlést értesíteni 
szerencsém van: egyszersmind engedje meg a t. köz
gyűlés, hogy a midőn egyrészt úgy a magam, mint 
tiszttársaim s az ig. vál. nevében őszinte köszönetét 
mondok a belénk helyezett bizalom ért: másrészt 
tisztelettel fölkérjem ama kegyességre, hogy továbbra 
is szóló mandátumunkat, ezennel a t. közgyűlés ke
zébe letéve, szolidáris lemondásunkat elfogadni s úgy 
engemet, tiszttársauumal együtt, valamint nz ig. vá
lasztmány központi tagjait is, állásunkból folyó további 
hivataloskodásunk trnhe alul felmenteni méltóztassék, 
kérve a t. közgyűlés e szolidáris lemondásunkat sem 
ügyszereteti lankadásunknak, sem a hazai művészet 
s az egyes, érdekei iránt hosszú évek során át tanú
sított meleg érdeklődésünk megfogyatkozásának ne 
lulujdonit-a, hanem egyedül ama bizalmatlansági sza 
vázatoknak, melyek az ig választmánynyal szemközt 
a legközelebb lefolyt pécsi közgyűlésen oly sok oldal
ról s nem épen kíméletes modorban nyertek kifejezést 
s melyek ott nemcsak elmondva, hanem a nevezett 
közgyűlés hitelesített jegyzőkönyvébe is beigtatva 
leltek

Hogy velem együtt a megválasztott tis/tt.írsak 
s a közp. igazgató választmány tag|ai ez érzületük 
és elhatározásuknak már Pécsett kifejezést nem ad
tak : ennek ölni ama hazafias ügyszeretetüknek róható 
fel, mely erkölcsi kötelességükké tévé mindaddig 
megmaradni terhes és felelősséggel járó állásukon, 
a inig a fölmerült rekrimináci ikra okot szolga1 tatott 
ügyek rendezve, tisztázva és a t közgyűlés elé ter
jesztve nem úsznék. A midőn tehát az igazgató vá
lasztmány a reá hárult erkölcsi kötelességének ez 
alkalommal legjobb lelki ismerettel eleget tesz, s e 
közgyűlés lefolyásáig felelősséggel jaró s elvállalt 
tisztében megmaradni szintén kötelességének ism eri: 
nehogy bármi tekintetben is oka lehessen a jövőben 
az egyes, érdekei megsértésének, vagy a felettük való 
lelkiismeretes örködési kötelesség elmulasztásának: 
ismételve van szerencsém felkérni a t. közgyűlést, 
hogy mandátumunknak szolidáris visszaszáimazta'ását 
az egyes. illetve a t. közgyűlés kezébe letenni s azt 
nálunknál ügyszeretőbb s szakértóbb kezekbe letenni 
méltóztassék.

Az orsz. in. daláregyesulet közp. igazgató vá
lasztmánya nevében,

Budapesten, 1887. február 2-án.
A t. rk közgyűlés tisztelő szolgája :

Bartay Ede. 
egyesületi elnök.

F a r s a n g 1.
A pécsi nőegylet saját pénztára javára 1887. 

évi február hó 21-én a „Hattyú"-teremben az 52 ik 
gv.- ezred és Horváth Laci zenekarának k zreuiükó- 
dése mellett tánccal egybekötött közvacsorit rendez. 
Jegyek a meghívó előmutatása mellett február 19-től 
2l-ikéig délutáni 6 ór :g Valentin Károly fii könyv
es zeneműkére-kedésében és este a pénztárnál sze
mélyei.kint 2 írtért (o jegyek rózsaszínűek), a köz- 
vacsorához járuló családok tagjai részére pedig sze 
uiélyenkiiit 1 írtjával a közvacsora napjáu az ételek 
átadásakor a meghívók előmutatása mellett (e jegyek 
kékek) kaphatók. Az etelek és borok minden d.j 
nélkül és csakis a fagylalt, tbea és ehhez való sü
temények fognak me.sékelt áron kiszolgáltatni. Fe- 
lütűzetések a j.».. kony cél érdekében köszönettel vé
tetitek és hírlapikig nyugta'tatnak. Kezdete este 8 
ónkor. Felk. cetnek mindazok, kik meghívásra igényt 
tartanak és kik a meghívót kezeikhez nem kapnak, 
hogy e miatt Magyarly Róza egyleti alelnök úrnőnél 
(Káptalan utca 4. sz. a.) jelentkezni szíveskedjenek. 
A rendező bizottság.

Dóczy;
Testvéri karban I Iallelnj.it 
Versenybe a«*ngve zeng a nap,
S dörgő tiltással végzi utját,
Mit rendelő törvénye .szál).
Az angyal iá  üdülve nézhet.
Bár Mlia u**g nem fejthető;
Csodás, hatalmas ter-outéged,
Mint első naj> volt, oly dicső.

De épen ez azután a nyelv germanizmusain is 
fordított arányban meglátszik.

A nyelvezetre kell áttérnünk most, a mely a 
Faust- fordít isnál talán a legfőbb nehézséget képezte, 
mert megtartani, vagy csak ini g is közelíteni azt az 
erőt, zeug-t tességet és változrtoi ságot, melyet Göthe 
fejt ki e legnagyobbszelü művében, ehez ihleteit lélek 
és mesteri kéz kell. E két töltetei Dóczyban meg von. 
Vörösmnrthy óta aligha k c e lte  magyar drámaíró a 
nyelvet oly művészi erővel, mint ö. Megmu utta ezt 
„Csókájában, „üti só szerelem- eben ci „8/écby 
Mária*-jabar, de in gmutat t i  fő j  e fordít, .bán, 
mely mindet.ott megközelíti, sokszor eléri, sőt helyen 
ként felülmúlja miiek eredetijét. E mellett — s ez 
igen nagy udcmul rovandó lel — bámulatos ügyes
séggel kerülte ki azt i ösvényt, mely mindenkit, ki 
németből íordit, de főleg, ki ily tősgyökeres német 
müvet fordít, fenyeget, a germanizmust tudniillik; 
egyes, elenyé.zoleg kevés hely kivételével, a melyek 
azonban az újabb kiadásokban jobbára k jav ítta ttak ; 
pl. volt:

6  sülnél utolja: a ma 
Kiuouira tölt hold sugara

lett :
ü  néznél utoljára bár 
Kínomra nyájas holdsugár.

Épen ellentéte e tekintetbeu Nagy nyelvezete, 
mely oly lapos, oly gyönge és kitejezéstelen, hogy a 
nagy Gőtbét erről megismerni vajmi nehéz volna. 
Idézés helyett hadd figyelmeztessek itt a „Fausténak 
nyelvezetre nézve tan legszebb részére, a „Wenn aus 
dem schrecklicben Gewühle- kezdetű atokra, mely a 
különbséget legjobban kimutatja; pl. végső sorai

Nagynál:
Leg\ ' ii átok a tőke bal/sam-nedvéu,
Legyen megátkozott a szerelem,
Mcgiiközöli legyen u í r .  reimuy!
De umiui'ii k »o ott 4 ti.r hűi.

Dóczy n á l:
Ks átok rád is, mámor ikre,
Tüzes bor, mézes szerelem.
Átok reményre, átok hitre 
S rád átkok atka, türelem!

Még egy szempont van hátra, mely alá a Faust- 
fordítások bírálata esik s ez a külalak, u ritmus. Ili 
minden, de e tekin eiben a „Faust*-ot magár, az 
eredeti müvet, remekmunkáuak nem mondhatjuk. 
Gül he az ósiiéinet verset, a „Knittelvers*-et akarta 
henne helyenként alkalmazni, a tartalommal való 
összbangzas kedvéért, ez pedig a mű egyéb szépsé
geivel bomlokegy cnc; t ellenkezik. A (ordításnak a/, 
eredeti formájához szorosan kelivén alkalmazkodnia, 
c fogyatkozás, mint ilyen, tekintetbe nein jöhet. De 
ettől egészen eltekintve, a két fordítás össze uhui is 
huMiniithaió ri uius szcuipoutjából. Dóczy uiesterileg 
kezeli az mint a t, szorosan ragaszkodik az eredeti 
mértékhez, rinnei pedig mindcmieinü követelmények
nek teljesen megfelelnek. Egészen máskép áll a dolog 
Nagynál. E fordítást ritmus tekintetében tercmunku- 
nak nevezhetjük. Az eredeti alakra tekintettel nincs. 
Az iauihikus sor követeléseit egészen szem elöl té
veszti. Unióéi közül 4/5 esz nem felel meg a magyar 
verselés azon kívánalmának, hogy csak különböző 
beszédrészek rímelhetnek. Különbózó hosszúságú so 
rókát limeltet s a mi a legfurcsább, éles és tompa 
végződésű sorok is képeznek nála nmeket, akár csak 
Tinódinál; p l . :

Kitűnt a jég folyó s patakrul,
A völgyben zöld reiueuy v rul.

Vessük össze röviden mindazt, a mit elmon
dottunk. Hogy a Déczv fordítása összehasonlíthatat
lanul fölötte all Nagyénak, az bizonyos. De ebből 
korántsem következik még, hogy az. utóbbi valami 
értékteleu alkotás, — nem ! Vaunak részletei, melyek 
a tehetség félreismerhetetlen bélyegét viselik magu
kon s melyek a néhai dicséretet érthetővé teszik, 
sőt áilitam merjük, hogy Dóczy munkáját is megköny- 
nyité, — de az előbbi állításból csak az következik, 
hogy a Dóczy-féle fordítás oly mesteri munka, mely 
bármely nép bármily kifejlődött irodalmában tekin 

i télyes helyet foglalna el s írója nevét akkor is meg-

Í* őrizné az elteledéstöl, ha csak ezen egy munkát 
nyujinVii volna is irodalmunknak.

Sleki Lajos

_____________ ________________  Fehrnár 5 -én.
*

A  bárány a-szt. •lőrinci társas-kor saját könyv
tára alapjának gyarapítására 7 én a nagyvendéglő 
termeiben tombolával és tánccal egybekötött thea- 
estélyt rendez. Uelépti-dij: személyjegy 2 fit, család
jegy 4 irt. Kezdete 8 órakor. A hölgyek kéretnek 
egyszerű Öltözekben való megjelenésre. A rendezőség.

*
A  pécsi polgári ifjúság február hó 16-ikán a 

„Hattyú" termeiben a s z e g é n y h á z  alapja javára 
jótékonycélu batyu-bált rendez. A rendező-bizottság 
tagjai: Matros János elnök, Itiedl Lajos pénztárnok, 
Hamerly Imre jegyző, Bencenleitner József ellenőr s 
Auber Nándor, K záry Ede, Hamerly István, Horváth 
József, Paragh P.J l’ipu* József, ifj. Simacsek Ala
jos, sperl Vilmos, Strohwáyer János. B elépti-dij 2 
fit. Jegyek kaphatók Kiedl Lajos urnái (Nick K. ke
reskedésében) és este a pénztárnál. Az e télyen Jó- 
nás János zenekara működik. Kezdete 8 órakor. Ke- 
lü 1 fizetések a jótékony célra köszönettel vétetnek 
Jegyek csakis a meghívó előmutatása mellett várha
tók. — A kik meghívót esetleg nem kaptak és arra 
igényt tartanak, forduljanak ez ügyben a rendező
séghez .

*
A  szigetvári „Olvasóegylet“ 20 éves fennállása 

emlékére és könyvtíra javára január 29-ikén tánevi- 
galmat rendezett, mi szép közönséget hozott össze ; 
de számban mégsem annyit, mennyire ily népes egy
letben és ily alkalommal — jubileum és jótékony 
cél — számítani lehet. Így történt, hogy a könyvtár 
javára csak igen csekély haszon maradhatott. Kü
lönben általános jó kedv uralkodott, úgy annyira, 
hogy a jelen volt népfelkelők és nem fölkelők legna
gyobb része még reggeli 5 órakor som változott át 
lefekvő néppé. Ott voltak: Pozsonyi Mariska, Lázíts 
nővérek. Dócy nővérek, Müller nővérek, Kosztunké 
Margit, Vagner Pka, Vörös Ilonka, Faborifza nővé
rek, Nagy Ernöné, Oscsodál Gusztávaié, Oscsodál Já- 
iiosué, Herceg Józsefné, Vargha Sáudorné, Kopátsy 
Nándorné, Péter Ferencné, Pozsonyi Zsigmondné, 
Horváth Gyorgyné. Dóci Béláoé, Vágner Antalné, 
Müller K uolyné, Udvardy Józsefné, Maurer Jánosné, 
P.m lui ovits Istvánné stb. stb.

*
A pécsi dalárda dal- és táncestélyére, mely 

ma, óikén a „Hattyú*-tetemben tartatik s melyen 
H onát Laci zenekara jítizik , jegyek — személyen
ként 1 írtjával — a meghívók előmutatása m illett 
Dómján I., Traub B. és Tirsa. Valentin Károly fii 
köuyvkerc kedoknél és este a pénztáruál válthatók.

*
Az atléták piknikje, vagyis a mi piknikünk — 

mert most már Pécsett nincs ember, aki (legalább 
képzeletben) atléta nem volna — a hozzá fűzött vá
rakozásoknak megfelelve, sőt azokat felül is múlva, 
egyike l**tt a legfényesebb mulatságoknak. Hiába volt 
a meghívókra Írva. hogy „a hölgyek kéretnek egyszerű 
öltözékekben megjelenni* — szép hölgyeink még szeb
bek lettek a ragyog) öltözékekben s mert nőink e 
varázsszer hatását nagyon is ismerik, teljesen telesle
ges nekik az egyszerűséget ajánlani — úgy sem kö
vetik Különben a pipa, vagy a férj tárcája bánja 
s utoljára is: ns>e a kő azt a 100 —150 irtot, csak 
legalább el lehessen mondani, hogy „jól mulattunk.* 
É- ezt el lehetett m oldani. Mert igaz ugyan, hogy a 
nagy ternieu végig tekintve — mely sárga kékkel s a 
bemenetnél vívó szerekkel és egy velocipéddel igen 
ügyesen és ízléssel volt díszítve — mindjárt fel
tűnt, hogy a gyöngébb nem kis-é erősebben vau kép
viselve, de nem szabad elfeledni, hogy a táncosok 
a t l é t á k  voltak, akik megmutatták, hogy lu  kell, 
reggelig is megállják a sarat, jelszavuk lévén a ki
tartás mit a nagy bőségbeu levő válogatott ételek és 
italok különben is tőlök tellietőleg erősitgettek es gya
rapítónak. De volt is ám j í  k *dv, különösen a csár
dások alatt — ez egyszer a fülsértő hujjujuh nélkül 
— (úgy látszik hogy múltkori kis megjegyzésünk, 
melytől oly sokan tus/.költek, míg is használt.) A 
négyeseket 1)0 pár táncolta. A hölgyek közül ott vol
tak a kedves háziasszonyok: Bartosságh Imrétié, Be- 
nyovszkv Maiióné, Koszits Szilárdné, Littke Józsefné, 

.vegy Tallián K irolyn \  továbbá: Augusz Fereucué 
Bilim Gyulánó, Cvetkovicsné, Decleva Vilmosué, Dé
vényi Béláné, Egry Béláué, Egry Dezsődé Egryné- 
Hauei Judit, Erretli lváliuinuó. Fékét* Mihályaé. Gi- 
rardiné, Hofánger Károlyné Hegedűs hnréné. Halász 
kapitáuyné. Hegedű' Károlyné, Igalits Rád íné, Kócs 
kapitányné, Kötsönné, Krautszak Jánosáé, Kissfaludy 
Imrédé, Koszér Jánosné. Lutz Istvánná, ö .vegy Vagy 
Elekné, tötocski Géz íné, Pilch Antalné. P u ité rJ í-  
zsefné, Szép Déiiesné*, Szalay ezredorvosu '*, Sipőc 1 st - 
váimó, bzigriszt Lijosné, Véc-tey Isiváaué. — Aulá
in/, y k. a, Aronlly Ninus és Riza. Berec Sarolta. Dienes 
Karolin, Driesz Nelli, Duciévá ZseLa. Dévényi Gábris, 
Doh zay Mariska, Dőry Olga (Bonyhád.) Friedl Aura, 
G.ilming H*rmiu, H i nni Riza, H palin Nelli, Hor
váth Martba (Pécsvirat ) Hoffer Mdauie, Jeszenszky 
Zsófika, Koharits Janka (Szigetvár,) Kvacsák Loopol- 
dina, Koizits Riza, Ku itz Sárika, Kubovics Gábr s, 
Krupitzer Giza, Kellauer nővérek, Littke Ilka, Liitk • 
Mariska, Littke Jeiiuy* Littke Kamilla, Leelmer J inki, 
Lechner nővérek. Ludwig Ilka, Nagy Flóra, Ohetko 
Lujza és (iiza. Picha Irma, Petrás Hedvig, Paulovits 
Aurélia, i{*pits Giza, Simon Emma, S*y Szilviu i,Mo- 
liács,) Silineckeuherger nővérek, Szilágyi Ilka, S/.*pe 
Paula, Lakács Jenuy, Tallián Jenny és Cili, Thuy 
Ilka, Hgiósdy k. a. (Szederkény,) Yáry Piroska, Ver
mes nővérek (Somogy.) Veltruh zky Giza, Veszély 
Pauliu, Zelesny Mariska, Zöld Mariska és Eteika. — 
MegemliteiidŐnek tartjuk, hogy az e/.en batyu-bálról meg
maradt ételek a Rudolfinu ii árvaháznak adattak, a 
megmaradt italok pedig elárvereztetek s a bejött ősz- 
szeg az atléta-klub pénztárába helyeztetett el.

*
A vörös kereszt egylet keddi álarezos bálja a 

legíeljcs**bb mértékben sikerült, mit a számok legjob
ban hi/.onyithatn k. Bevétetett (a 27 írt adotnáuynval 
és 34 fr- felülfizetéssel együtt 543 írt, ama 17 trt 
57 krral együtt pedig, melyett egy álarezos hölgy (a 
legbájosobb pereces, a ki csak képzelhető), az általa 
eladott kitűnő perecek után befolyt összeg fejében az 
egyletnek ajándékozott, összeseu 560 írt 57 kr. A 
kiadás 184 Irt 94 kr s igy a tiszta jövedelem 375 
fit 63 kr, mely összeg *3 része (125 frt 22 kr a 
szegényház javára átadatott. Az adományokhoz járul
tak : Cseh-Kövér Anna, Főrster Béla, Gradwohl Gyula 
báró, Koharits Károly dr, N. N 5 —5 frt. Pintér 
Matild 2 írttal. Felülfizettek : X. ur 9 frt, Paxy Ká) 
rolv, Jolian Béla dr, Steinbach Emil 4—4 frt, ifj. 
Énét János, Egry Béla, Horváth Béla, egy női álar
com 2—2 frt, Botits Mihály, Majorkovics ezredorvuy



Neusiedler József, Waidenhofer dr hadbíró, Zsolnajr 
Miklós 1— 1 frtoi. Az adományozóknak és a közön
ségnek a fiókegylet elnöke Aidiuger Jánosué lapunk 
utján is köszönetét mond a tanúsított pártolásért.

H í r e k .
50 éves papi jubileum. Dárdán ugyanazon kis 

templomban, melyben 50 év előtt első szt miséjét 
az Úrnak bemutatá, tartja csendben holnap secumii 
ciáját ngys. és ít. Arvay Sándor pécs székesegyházi 
tb. kanonok és Dárda mezőváros volt érdemdús es
peres-plébánosa, ki negyven évig mint buzgó lelki- 
pásztor és Övéinek szeretett atyja, tapintatosan é3 
áldásosán kormányozta ezen plébániát s általános tisz
telet és nagyrabecsülés tárgya az egész vidéken. 
Nyugodt lélekkel és benső örömmel tekinthet vissza 
félszázados papi pályájának boldogító emlékeire, me
lyek közöl nem egy az örök élet könyvébe is leend 
bevezetve. Volt hívei iránti szeretetének jeléül és a 
mai emlékezetes nap emlékéül 50 irtot osztatott ki 
a kőzségbeli szegények között. Ad multos annos! —tz.

Uj esperes. A Kubinyi Klek elhalálozásával 
megüresedett német-bólvi kerületi esperességet a me
gyés püspök S e b e  11 Antal egerágln plébánossal töl
tötte be. E kineveztetés hire a köztiszteletben álló 
érdemes egyházi fér Hu ismerősei körében bizonyára 
és méltán örömmel fog fogadtatni

Az egyházmegyéből. M a g e n h e i  m József 
német bólvi káplán ugyanoda adminisztrátorrá bevez- 
tetett ki. S c h m e l l e r  Alajos káplán Zombáról Mária- 
Béiuénüre, H ay Ede pedig Ilögyeszre küldetett.

Papok segélyezése. Egyházmegyénk nagylelkű 
adakozójának, a minden szépért, jóért és ueineséet bő
kezűen áldozó T r o l i  Ferenc praelatus alapítványá
ból, melyet a beteg és kisebb javadalmazásu papok 
segélyezésére tett, az 1880 ik évben a következők ré
szesültek: Fekete Sándor monostori, Gianoue Gyula 
baari, Bundalla Albert lapáucsai, Hangay Nándor 
ibafai, Flosser János miszlai, Szántó Zsigmond kaj- 
dacsi, Szűcs Antal vörösmarti, Wiminer Ferenc sze- 
bényi. Fischer Lipót szent-istváni plébánosok, Magyar 
József harci. Kovács József tengődi gondnokok és 
Niki Ferenc káplán.

Az ügyvédi kamara múlt vasárnap tartotta ien- 
dea évi közgyűlését tagjainak szokatlan érdeklődése 
mellett, ugyannyira, hogy még vidéki ügyvédek is 
jelentek meg, csak a tolnamegyeiek maradtak képvi
selet nélkül. A közgyűlést E r r e t h  János kamarai 
elnök nyitotta meg; jeles, szépen átgondolt beszédét 
nagy figyelemmel hallgatták, mert az nemcsak az 
ügyvéd hivatásának feltételeivel, nemcsak az ügyvédet 
közelebbről érdeklő kérdésekkel és az igazságügy 
jelen helyzetével foglalkozott, hanem az ügyvédi szó
lás-szabadság kritériumait is behatóan fejtegette azon 
alkalomból, hogy egy budapesti ügyvéd az ellenjegy
zésével benyújtott beadvány állítólagos sértéseiéit a 
hatóság által a kihágásokról szóló törvény alapján 
és igy az ügyvédi rendtartás ellenére megbírságolta
tok. Az elnök beszédét lelkes éljenzés kiserte A 
költségvetésből felemlítjük, hogy az ügyész és pénz- 
tárnok most már fizetés nőikül Miüködnek, a pénztári 
állapot tetemesen javult, ugyannyira, hogy a választ
mány a kamarai tagsági dijak leszállítását hozhatta 
indítványba, de a közgyűlés, tekintetted arra, hogy 
még az előbbi évekből fi/efeflen tételek vannak, a 
régi kivetési kulcs mellett maradt. Nagy megbotrán
kozást szült, hogy több ügyvéd rendszerint adós ma
rad a tagsági dijjal s e szégyenletes eljárás ellen az 
ügyvédi rendtartás orvoslatot nem nyújt-, de ez ügy
védek mégis élnék jogaikkal. A szólás-szabadság 
megóvása érdekében az igazságügymiiii>ztenumhoz 
feliratot >ntéz a kamara; itt felemlítjük, hogy Dámpf 
Sándor dr, a kamara újonnan megválasztott, tudomá
nyosan képzett ügyésze felhívta a kartársak figyelmét 
a szúlás-szabadsagnak a bíróságok előtt s tóleg a 
kriminalitás terén 'eendő kiterjesztése és b iztosítás 
érdekében történendő küzdelemre.

A vízvezeték ügye mar a legközelebbi napok 
bán a kiküldött bizottság előtt tárgyalás alá kerül, 
mert, mint értesülünk, a polgármester kérdést intézett 
a tervezet készitőjéhez : hchvarcz báró bécsi vállal
kozó-mérnökhöz : mikor időzhetne több napon át 
városunkban a kivitel részleteinek kellő megállapít
ható sa végett.

A Szepessy-szobor ügye alig Ivg egyhamar 
végleges megoldást nyerni, mert a szobor, ha az 
K i s s  György tervezete és költségjegyzéke szerint 
készittetik el, közel h a r m i n c e z e r  Írtba kerül, 
már pedig adományok utján ez összegnek alig egy 
balod része jött be, azt pedig, hogy e tetemes ösz- 
szeget a város fedezze, a mostam viszonyok közölt 
a jeles püspök emléke iránti minden tisztelet mellett 
is, követelni nem lehet. A befolyt összeg gyümolcsö- 
zöleg fog elhelyeztetni, az adományozás továbbra is 
nyitva tarta'.ik és ha a város költségvetése e.igedi, 
egy kisebb összegű évi járulék megszavazása fog 
indítványba hozatni.

A pécsi borkereskedők választmánya elkészi 
tette a b o r ü g y n ö k ö k alkalmazását célzó szabály
zatot, mely tervezet a legközelebb taitandó teljes 
ülés elé terjesztetik. Régi és nagyon gyakran fel
színre került bajok és visszaélések orvoslását célozza 
az alaposan kidolgozott szabályzat, melyet nem ké
sünk olvasóinkkal megismerteim.

Az ujoncozas városunkban március 1. 2 és 3. 
napjain fog megejtetni a Scholtz-féle sörcsarnok he
lyiségében

Kis ok, nagy következmény. Hogy a megsértett 
önérzet mily váratlanul meglepő fejlemények előidé
zője szokott lenai, meggyőzően bizonyítja a városunk
ban legutóbb felszínre került Loucsár-Egry ügy, mely
nek lényege az, hogy Lomtár József dr jogakadémiai 
tanár a félévet bezáró előadásában Egry Dezső jog
hallgatóról, ki az előad; són jelen volt, becsuiérlüleg 
nyilatkozván, Egry Dezső a tett nyilatkozat által <>u- 
érsetében méltán sértve érezvén magát, r.emcsak 
hogy Konc<ár József dr ellen a „Pécsi H írlapiban 
visszautasitólag, sértöleg és támadólag nyilatkozott 
— mi azután a joghallgatók részéről választ, viszon 
választ és egyéb nyilatkozatokat vont maga után — 
hanem Loucsár dr ellen Írásbeli felterjesztést tett, 
minek következtében Loucsár dr állásától felfüggesz- 
tetett, a f. hó 8-ikán kezdődő félévre hirdetett tan
tárgyai részben tanártársai által adatnak elő, részben 
pedig elmaradnak s ellene a fegyelmi aljárás elren 
deltetvén, folyamatba is tétetett.

A Gyertya-szentelö-heti országos vásár meg
lehetősen sikerült. A lóvásárt gyengítette azon kö
rülmény, hogy ugyanegy időben Csáktornyán is volt 
vásár, hol a külföldi lók^reskedök jobb és nagyobb 
Üzletet véllek köthetni. Összesen 800 ló és szarvas
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marha átiratás eszközöltetett, mi aránylag kielégítő 
forgalom. A rend épenséggcl nem zavartatott meg; 
bárom jövévény asszony, kiknek úgy látszik állandó 
foglalkozásuk a tolvajlás, rajtacsipeteO, és azonnal 
kiakolbólittatott.

A magyarosodé Mohács. Az ország épen nem 
valemi rózsás viszonyai között van egy minden esetre 
örveudetes jelenség s ez a mindiukább ébredő nemzeti 
önérzet, mely az egyre impozáusabbul és már nem 
is szórványosan, hanem rendszeresen nyilvánuló ma
gyarosító törekvésekben nyer kifejezést. Ily örvende
tes eseményről értesülünk Mohácsról, bol az egykor 
tömegesen lakó németek teljesen megmagyarosodván, 
beállt azon eset, hogv a mohácsi külső-plébánia 
hívek, kiknek számára vasár- és ünnep-napokon reg
geli 8 órakor német mise és szent beszéd tartatott, 
igy s/.ólottak magukban: „De mire való nekünk a 
n é m e t  isteni tisztelet, mikor mi m a g y a r o k  va
gyunk ?“ s miután e kérdésre csak egy felelet le
hetett s ez az, hogy „semmire! — épen azon időben, 
midőn itt Pécsett az istentiszteletek nyelve közgyű
lé s iig  és birlapilag tárgyaltatott, néhány mohácsi 
polgár egész csendben mozgalmat indított meg a 
külső plébániai német istentisztelet eltörlésére es 
pedig úgy, hogy érintkezésbe lépvén a sz.-ferencrendü 
zárdafőnökkel: Kovácsics Marinnal, ki agyuttal a 
plébániát kezeli — ennek útmutatása szeriüt kér
vényt készített s í./.t a hívők legnagyobb részének 
aláírásával ellátva, benyújtotta a zárdafőnök-plébá- 
iiosnoz, ki azt oly értelemben terjesztvén fel a me
gyés püspökhöz, hogy a német isteni tisztelet és hit- 
szonoklat teljesen felesleges s helyette a magyar 
lenne behozandó — a megyés püspök a múlt h<» 
végén elrendelte, hogy a mohácsi külső plébánia 
templomban vasár- és ünnepnapokon tartatni szokott 
isteni-tisztelet és bitszóuoklat ezentúl kizárólag ma
gyar legyen. E rendeletről bizonyára mindenki a leg
teljesebb megelégedéssel vesz tudomást, melyet nyil
vánítva — nem mulaszthatjuk el, hogy úgy Kova- 
csics Marin zárdafönök, mint a mohácsiaknak *az ily 
kényes ügyekben nagyon is szükséges körültekintő, 
célszerű eljárásáról elismeréssel ne emlékezzünk 
meg. Az első magyar szent beszédet Kovácsics Ma
mi holnap, vasárnap fogja tartam. Óhajtandó és r e 
mélhető is, hogy a külső plébánia példáját u mo
hács belvárosiak is követni fogják.

Pince-betöres. Trixler Alajos vendéglő-tulajdo
nos posta-völgyi pincéjébe, jóllehet vincellérje állan
dóan a szomszéd szőlőben lakik, hétfőre virradó 
éjjel b-törtek s onnan mintegy 100 fi t értékű tárgyat 
elvittek. A lopott tárgyak egy része megtaláltatott 
egy rovott életű embernél, ki már egy ízben lólopá
sért lógva volt s igy csaknem bizonyos, hogy a let 
tesek. valamint a lopott tárgyak is megkerülnek.

A budapest-pécsi vasút folytatása. E vasút 
eddig is meglehetősen prosperált és kilátása van 
arra, hogy a forgalom a jövőben nem fog hauyatlani. 
A társulat nagy részvényesei rajta is vannak, hogy 
biztosítsák az állandó prosperálás alapját, mely cél
ból elhatározták a vasút tol)tatását Szlavóniába 
Droodig. A magyar általános hitelbank már megkapta 
az engedélyt a szent-lőrinc-broodi vasút kiépítésére 
és az uj vonat építése a tavaazszal már kezdetét 
veszi. A vonal 1 27 km. hosszú és az egész területen 
alig lordul elő lényeges építési nehézség, A költségek 
fedezésére tervben van elsőbbségek és részvények 
újabb sorozatának kibocsátása. A kibocsátás nagy
sága még nincs megállapítva, de a kamatozás minden
esetre az első kibocsátású elsőbbségeknek és részvé
nyeknek megfelelő lesz. A Broodig teijedö vonal ki
építése áltál a budapest-pécsi vasút megszűnik mellék- 
vasút lenni é> fontos fővonallá fog emelkedni, mely 
a magyar fővárosból a legrövidebb utón fog az 
okkupacionális tartományokba vezetni.

Jeles szakmunka. Illés Károly dr. nyug. kir. 
ügyész nagy munkájából, melynek teljes ciiue : „A 
büntettek)ől, vétségekről ós kihágásokról szóló magyar 
büntető-törvénykönyvek magyarázata, tekintettel az 
azokra vonatkozó életbeléptetési és egyéb törvényekre 
s a legfőbb itélőszék döntvényeire és elvi jelentőségű 
határozataira* — megjelent a II. kötet második fü
zete, mely a büntettek és vétségekről szóló btk. 270— 
332. ^ ait táigyalja. Ara 2 frt 30 kr. Az I. kötet és 
a II. kötet első füzete Zilaby Sámuelnél s általa a 
hazai könyvárusoknál, valamint a szerzőnél egyenként 
2 frt 50 kiért kapható.

Az „lrgalmas-rend“ pécsi kórházában az elmúlt 
évben 10,214 ápolási nap alatt 679 beteg ápoltatott, 
kik kozü1 meghalt 25, felgyógyult 031, ápolás aiatt 
maradt nz 1887 ik évre 23. Az újonnan felvett (650) 
beteg közül vallásra nézve volt: 537 kaiholikus, 50 
református, 37 evangélikus, Dl izraelita. 7 görög nem 
egyesült és 3 görög katholiku:-; származásra nézve 
volt magyarországi — az 1 erdélyit is oda számítva 

587, szlavóniai 10, horvátországi 2, ausztriai 45, 
németurszági 1, olaszországi 2, lengjelorszngi 2. Az 
irgalmas rendnek Pécsen kívül van még kórháza 12 
helyen és pedig Pozsonyban, Egerben, Szepesváral- 
jáu, Temesváron. Papán, Kis-Mártonban, Nagy-Vara
don, Vácon, Szűkültön, Zágrábban, Budapesten és 
Seat ináron ; az összes kórházakban 270,474 ápolási 
nap alatt ápoltatott >"504 beteg, kik ko/.iil meghalt 
512 léi li és 92 no, összesen 004 A kórházban szü
letett (Zágrábban) 1 gyermek.

A pécsi pincer-betegsegelyzö egylet január 
21-iken tartá közgyűlését, melyben a tisztikar a 
következőleg alakult m eg: elnök Neusiedler József, 
aleluók Báuraler György, felügyelő és helyettese Tér 
József és Ben eset z József; választmányi tagok : Kor- 
nischer Ferenc, Milialcr János, Dollinger András, 
Harasztovics Nándor, Febnricb Lajos, Homischer Já
n o s; póttagok: Baumgartner János és Hüber József. 
A lapunkhoz beküldött kimutatás szerint az egylet
nek van I. osztályú tagja 10, II. ősz tál} u 38, 111. 
osztályú 12, elutazott tagja 15 Meghalt az elmúlt 
évben 3 tag, kórházban ápoltatott 0, segélyben ré
szesült 4, gyógyszert kapott 9 tag 30 frt 35 kr. ér
tékben. Az egylet vagyona jelenleg 4381 írt 98 k r .; 
az évi bevétel volt ;»4<i frt 17 kr., a kiad s pedig 
371 frt 30 kr. A pécsi vendéglősök, kávésok és 
szálló-tulajdonosok közül segélyezték az egyletet: 
Bedő Károjy, Báumler György, Dollinger András, 
Híicí Ferenc, Kees Ferenc, Labrenc Gusztáv, Markó 
János, Neusiedler József, Szabó Sándor, Scliönberr 
Mihály, Weindoiler Fülöp 0 - 0  írttal, Bertits János, 
Neuwirth József, Túrna Vencel 3—3 írttal, Scblichter 
Gy., ciiafl’er Béla 4 frt 50 krral, Sillay József, Vö
rös Mihály 1 Irt 50 krral. — A kimutatásból is arról 
győződtünk meg, hogy ez egylet tagjaira vonatkozó 
lag igen üdvösen és jótékonyan folytatja működését 
s igy megérdemli, hogy fokozódó támogatásban ré
szesüljön.

Hová jutunk ? Olvasóink emlékezhetnek reá, 
hogy pár bet előtt felszólaltunk az izraelita nöegylet 
azoü tányéré vonatkozólag, hogy £ nöegylet egyik 
mulatságára keresztények nem voltak hivatalosok. 
A hibát azonban, mit az izr. nőegylet ez alkalommal 
elkövetett, nem hogy helyre hozták volna, hanem 
még egy újabbal tetézték és pedig szándékosan, nem 
hiván meg az izr. jelmezbálra egy keresztényt sem. 
Hogy ezt tenui az izr. nőegylétnek joga volt, nem 
akarjuk kétségbe vonni. Tény azonban, hogy az izr. 
nöegylet ez eljárása városszerte erős és megérdemelt 
kritika tárgyát képezte s ha egyebet nem is, de azt 
eredményezte, hogy egy fényes batyubál rendezősége 
lemondott azon örömről, hogy a vendégek között 
má>okat, mint keresztényeket láthasson. Amennyire 
helytelenítettük és helytelenítjük az egyik, ép úgy 
helytelenítjük a másik rész eljárását. így csuk tár
sadalmi szétválásra, gyengeségre juthatunk, pedig 
nekünk erőink összesitésére és egyetértésre van szük
ségünk. Reméljük, hogy szavunkat megértik az ille
tők, különösen pedig az izr. uüegylet elnöksége, mely 
a történtekért járó felelősség alól úgy sem vonhatja 
ki magát. Megemlékezve azon még nem is oly régi 
időkre, midőn az i/r. nőegylet ügyei mindenesetre 
tapintatosabban vitettek s az egylet által a helyi 
sajtó is kellő tiszteletben részesült — minek ma 
nyoma sincs — figyelmeztetjük az elnökséget, hogy 
az izr. nöégylet által az utóbbi idökbcu tanúsított 
excluzivitás megjárhatta az özönvíz előtti korban, de 
nem a íelvilágosodottság századában s hogy a nö
egylet ténykedései által ne igyekezzék szant-szán- 
dékkal még lazábbakká tenni a társadalmi köteléke
ket, melyek amúgy sem valami szorosak s melyek 
uiegtágitásaért a felelősséget, ha az elnökség helyében 
volnánk, semmi szin alatt sem vállalnánk magunkra.

Ideiglenesen. Materényi János pécsváradi kir. 
járásbír ósági albiró, ki Mohácson, a Jankovics Dénes 
albiró fegyelmi ügye következtében felszaporodott 
hátralékok s a sürgősebb ügyek feldolgozására de
cember óta úgy az ügyvédek, mint a közönség elis
merése mellett működött, február 1 -ével ismét elfog
lalván Pécsváradon állását, a pécsi kir. törvényszék 
által Mohácsra, egy havi időtartamra Löffier Vince 
szent-lőrinci kir jb. albiró küldetett.

„Kereskedelmi Világ- címen Budapesten egy uj 
hetilap indult meg; szerkesztője (Deák-tér 0.) Keleti 
Lajos, tulajdonosa Saizer Károly, íóinunkatásre G.tál 
Sándor. A lap, melynek ára évnegyedenként 1 frt 
50 kr., mint neve is mutatja, a kereskedők, gyáro
sok. pénzintézetek, iparosok érdekeit képviseli, me
lyeken becsületes igyekezettel sokat lendíthet. A mu 
tatvany-számból it Ive: megérdemli a pártolást.

Templom-renovalas. A szárazdi (tolnamegyei) 
evangélikus templom ez év folyamán renováltatni fog.

A dombóvári takarekpenztar részvénytársaság 
igazgatósága és felügyelő bizottsága beküldte szer
kesztőségünkhöz az elmúlt 1880 ik évről szóié) jelen
tését és (5. évi) zárszámadását. Az igazgatóság el
nöke vo lt: Döry József, tag ja i: Csery István, Hirsch 
Ödön, Nagy Márton, Paunz Adolf, Keinitz Gábor, 
Reiszbergcr István, Bittér János, Teroyei Antal, 
Wiener P. József, A felügyelő bizottság elnöke Döry 
Jenő, tagiai : Juslus Izidor, Neuraan J. dr. Spitzer 
Ignác, Paul József. A mérleg-számla 278,272 tit 78 
krt, a nyereség és veszteség-számla pedig 25,770 frt 
41 krt tüntet fel A részvény-tőke 75,000 ír t; tarta
léktöke 3920 frt 32 kr. A váltó-tárca 101,447 frt 
8 k r , a kötvény-kölcsön 68,243 frt, u betáblázott 
kölcsön 25 289 frt forgalmat tüntet fel A betétek 
összege az év végével 180,375 fit 4 k r, amiből 15.000 
írt más pénzintézeteknél helyeztetett el. Az adó és 
bélyeg címén kiadás volt 1615 frt 11 kr., a tiszti 
fizetés 2240 ír*, a tiszta nyereség 9488 frt 36 kr., 
miből 10% a tartalék-alap javára, 10% az igazgató
ság jntalékára, 3°/0 a felügyelő bizottság s 3%  a 
tisztviselők jutalékára levonatván, felosztásra maiad 
7081 fit 38 kr., jut pedig az eredeti ré zvényekre 
darabonkint 8 frt, az ideiglenes részvényekre pedig 
darabonként 4 frt. — A takarékpénztár közgyűlése 
O-ikáu d. e. 10 órakor tartatik.

Vegyes hirek. A t r i e s z t i  k á v é f o r g a l o m  
a legutóbbi 10 év alatt csaknem megnégyszereződött; 
kitett ugyanis 1877-ben 123,800, 1880-bau pedig 
412 280 mmázsát. A b u z a t e r in e I ö országok 
száma szaporodott a Kaukázussal, mely hova tovább 
több búzát szállít — Batumon át — a külföldre. A 
kaukázusi búza jeles minőségű, — A b á 11 a s z é k i 
(l*o>ch liijos féle) gyógyszertárt megvette Stauroczky 
Lajos dr budapesti gyógyszerész. — 0  s z t - i c h 
duna földvári telekkönyv-vezető fegyelmi ügyben állá
sitól felfuggesztetett. — K o b o z  Zoltán dr, Tolna- 
vármegye tiloxera-bi/tosa a lilox-ra ügy s a már 
meghonosított amerikai szóló fajok tanulmányozása 
céljából Franciaországba küldetett. — V ö r ö s  Pál 
volt juti református lelkész, mivel kertjében vétkes 
gondatlanságból egy embert agyonlőtt, 8 havi fog
ságra ítéltetett Kaposváron. Ép ily szerencsétlenség 
okozója volt a napokban Sípos Csényi Ferenc por- 
rogi jegyző, ki saját vadászterületén lévén, egy szin
tén lesen levő parasztot hátulról meglőtt, úgy hogy 
az pár nap múlva a sebbe belehalt. Érdeke?, hogy 
a boncoló (csurgó:) oivos tüdő-gyulladást konstatált, 
az ügyészség azonban a bullát kid atta, újból meg
vizsgáltatta, amikor is megallapittatott, hogy a halált 
a tüdőbe hatolt egy szem serét okozta. Ez ügyben 
a vizsgálat folyamatban van. — K i c h o n  Viktor 
francia iró meghalt Parisban. Kossuthnak párisi és 
olaszországi politikai ügynöke, Teleky Sándor gróf
nak pedig francia titkárja volt s életében mindig 
lelkes barátja volt nemzetünknek. — D u n a  f ö l d 
v á r o n  legközelebb lesz a legelő-felosztás. A felosz
tandó terület 4000 hold. A felmérést és kiosztást 
Petnch Zoltán duna-foldvári és Berginann Emil paksi 
mérnökön fogják végezni. — Sümegi Be n e  Imre 
budapesti postámester nőül vette Duna-Földváron 
mányai Koller Ferenc cecei elhalt gyógyszerésznek 
leányát: Gizellát, — F r i t z József dr, Zalavármegye 
aljegyzője nőül vette Zala-Egerszegen Rajky Miklós 
megyei gyámi számvevő leányát: Irént. — A u e r  
Ferenc, a Ferenc-csatorna részvénytársaság üzlet
igazgatója meghalt jauuár 28-ikán Zomborbau. — 
V e r s e c i  p ü s p ö k k é  Dimitrijevics Nektarius archi- 
maiidntát választotta meg a karlovici szerb püspöki 
zsinat.

Törvényszéki csarnok.
Polgári ügyek.

Január 25-én K a u f m a n n  Nándor tméki bíró által 
elnadatott: 8e)igiuaiin H boriéra t*t Tomp. a bp itier Gusztáv 
ellem kereskedelmi pere.

Jauuár 2 -ón B o g y a y  Pongrác tszéki bíró által elő- 
adatott; Klein Beruát Brand János elleni «zolgalmiiog elisme

rése s jár. iránti pere. — Poscli A. pécsi cég Scliapringer J. 
pécsi cég alperes elleni 1121 frt 92 kr töke és já r. iránti ke
reskedelmi pere.

Február 1-én elcudatott B o g y ay  Pongrác tszéki bíró 
állal: A m kir államkincstárnak vb. gréf Schmidegg csőd
tömege ellen 486 frt 67 kr tőke és jár. iránti pere. — Sctaa- 
kovitz Salamon Iteif Károly elleni kereskedeiini pere -628 
frt 45 kr tőke s jár. iránt.

Február 3 án előadatott B o g y a y  Pongrác tszéki bíró 
alu l: Szolga János Tahy Julianna elleni perc házassági köte
lék végfelbontáBa iránt. — Ösv. Munkácsy Albertné Varga 
Zsuzsanna és társai elleni pere szerződés letöltése iránt.

Ugyanekkor K a a f m a n n  Nándor t/.oki />iró á lta l: 
Svabach Sándor ifj. Molnár János elleni pete kielégítési vég
rehajtás megszüntetése iránt. — A ni. kir. kincstárnak özv. 
llász Károlyné elleni pere 3623 frt iO kr. iránt.

Büntető ügyek.
Január 31-én: Gyurki János és Mikola (Zsoldos látván 

ellen orgazdaság miatt — Király János es társai ellen or
gazdaság miatt.

Február 4 én : Eger Antal ellen szándékos emberöles
miatt.

Február 5-én: Visnyei József és tár ai ellen magáidat 
megsértése miatt. — Sikec Jáno> cllou lopás miatt.

Február 7-én: Schiller János e’leni ügy a btk. 400. 
§ áha ütköző közokirat hamiuitas miatt Jelits Stipán ellen 
szándékos emberölés miatt.

Február 9 -én: Sárosits István és társai ellen csalás és 
okirat hamisítás miatt. — Katonovits Istvánné szül. llohmanu 
Teréz és tanai ellen sulyos, illetve könnyű tesii sértés miatt.

G a b o n n - á r j e g y ié k
a Pécsett 1887. évi január lt9-én tartott hetivásárról.

100 kilogarmm jó középszerű
Búza . . . . 8 fit 80 kr, 8 frt 60
Kétszeres . . . 6 „ 70 „ 6 „ 50
Rozs . . . . . 6 » 40 „ 6 .  20
Árpa . . . . . 6 - M „ 6 .  20
Zab . . . . « „ 6 „ 10
Kukorlcza . 5 - 70 „ 5 60
Hajdina . . —

M é t e r m á z s a :
Széna . . . 3 frt 40 kr. — Szalma .

legalább való 
8 frt 40 kr.

2 fit 20 kr

Laptulajdonos: Felelős szerkesztő:
Z E T elceta  F a i l e r

H i r d e t é s e k :
Fehér és creme selyem Faille Frangaise

S urah, Hatin m erveilleux , D a m a s t, R ips, 
Taffot ot és A tlaszt méterenként 75 krtol

10 Irt 65 krig egészben s darabokban bázitoz szállít
11  I t iN ÍM I'a liM M á  ts  királyi udvari szállító

ZÜRICHBEN. — Minták kívánatra.
__________10 krba kerülnek.

Nyilvános köszönet.
Azon részvétért, melyet számos bará

tiunk a felejthetetlen nő és anya
Vogcl, »aül. licit li Malvina

e lh a lá lo z á sa  és tem etése  a lk a lm á b ó l irá n tu n k  
ta n ú s íto tta k  s m e ly e t e g y e n k é n t szem élyesen  
m egköszönni le h e te tle n , fo g a d já k  e g y ü tte se n  
és ily  u tó n  k ö sz ö n e tü n k  n y ilv á n ítá s á t .

1 Vésett 1887. február 3-án.
_________ __________ A gyászoló csalad.

sím ísoo. árverési hirdetmény.
A siklósi kir. járásbíróság, mint telekkönyvi ha

tóság közhírré teszi, hogy Szivér István siklósi vég re - 
hajtaténak Dézsi József és társai u.-t -falusi végre- 
hajtást szenvedő elleni öl Irt 02 kr. tőkekövetelés es 
járulekai iránti végrehajtási ügyében a siklósi kir. 
járásbíróság területén levő X.-t.-falu község határában 
lekvő, a n.t.-falusi 73, sz. tjkvben felvett 1. 08. sz. 
házra 31 > írtban, a f  437 hsz. fekvöségre 54 írtban 
elrendelte és hogy a fennebb megjelölt ingatlan 
a ’ 1887. évi februarho 22 ik napján, délelőtti 
10 órakor, N.-t. Iáin község házánál megtartandó 
nyilvános árverésen a megállapított kikiáltási áron 
alól is eladatni fognak.

Árverezni szándékozók tartoznak az iugatlanok 
becsárának lo» ,-á t, vagyis 31 frt fal kr. 5 frt 
40 krajcárt készpénzben, vagy az 1881. évi l.X. t. ez. 
42. jjában jelzett árfolyamnál számított és az 1881. 
évi november elsején 3333. sz. a. kelt igazságügyül, 
rendelet 8. tj-ában kijelelt óvadékképes értékpapírban 
a kiküldött kezéhez letenni, avagy az 1881. l.X t. ez. 
170. sj-a értelmében a bánatpénznek a bíróságnál 
leendő előleges elhelyezéséről kiállított szabályszerű 
elismervényt kiszolgáltatni

Kelt a siklósi kir. járásbíróság mint telekkönyvi 
hatóságnak 1886. november hó ó ik  napjait tartott 
üléséből.

V Y S Y,
kir. aljárásbirő-

2086/1887. Árverési hirdetmény,
A siklósi kir. járásbíróság mint telekkönyvi ha

tóság közhírré teszi, hogv a siklósi takarék- és hitel- 
egylet végrehajtatónak Ollós István viszlói lakós
végrehajtást szenvedő elleni 110 írt tőkekövetelés és 
járulekai iránti végrehajtási ügyében a siklósi kir. 
járásbíróság területén levő Viszló kézség hutámban 
fekvő, a viszlói 861. sz. tjkben felvett 3366. liszsz. 
szöUö 106 frt, ugyanott felvett 3379. hsz. szellő 242 
Irt. a viszlói 576 sz. tjkvben foglalt 31nO. liszsz. 
sző11 ö 220 frt, ugyanott felvett 3150. hsz. szöllö 256 
frt, a viszlát 941. sz. tjkvben felvett 3167. liszsz. 
szellőre 50 frtban elrendelte és hogy a fennebb meg
jelölt ingatlan az 1887-ik évi február 28-ik Haji
ján délelőtt 10 órakor Viszló kézség házánál megtar
tandó nyilvános árverésen a megállapított kikiáltási 
áron alul is Hladatni fog.

árverezni szándékozók tartoznak az ingatlanok 
becsárám.k 10 •, "át, vagyis 10 frt 60 krt 24 frt 20 krt, 
22frt, 25frt tiokr, 6 Irtot készpénzben, vagy az 1881. l.X 
tez 42. tj-ban jelzett árfolyammal számított és az 1881. 
évi november hó 1-én 3333. szám alatt kelt igazság- 
ügymiuiszteri rendelet 8-ik S-ában kijelölt óvadék képes 
értékpajürban a kiküldött kezéhez letenni, avagy az 
1881. L.X. t. ez. 170. íj-a érteimében a bánatpénznek 
a bíróságnál előleges elhelyezéséről kiállított szabály
szerű elismervényt átszolgáltatni.

A siklósi kir. járásbíróság mint telekkönyvi ha- 
t ágnak 1886. évi szept. hó 18-ik najiján tartott 
üléséből kiadta:

VISY PÁL.
kir



H H R D E T É S E  ■ <  .

Korcsma bérbeadás
A szabolcsi bányán levő társulati

k o r c M i i i n
folyó évi április hó 1-töl

kezdve öt egymásután következő évre bérbe 
adatik.

A bérleti teltételek alulírottnál megte
kinthetők. hol a 20<l frtnyi bánatpénzzel és 
„korcsma-bérlet* felírással ellátott ajánlatok 
f. évi március lió elsejének déli 12 órájáig 
benyújtandók.

I. cs. kir. szab Dunagőzhajózasi 
társulat bányafelügyelete Pécsett.

8  Finom pezsgő-borok. $
A ól írott cé<r

Aubertin <fc. Oo. Cbalons s„, jti«7 *7t zonii* ', közhirró* teszszíik, hogy magyarországi to- t. ̂  
Qgynitkségiiokkfl

Lápossy és Társa ^
Cf2 urakat hiztnk inog *.
5 ,^  Budapest, Gizella-tér l-sö sz , Egyetem utca 2 sz., ?  . 
2 2  kik a következő árakon '/.állítanak: „r

Carte Blanche frankó Bodapfst-n 1 2 -30  60 üveget ^ 2  
2 2  tartalmazó ládákban . — htjával.

- v üvegenként 3/.0 „ gjL
Carte Nőire 1 2 -3 0 - tÜ  üveget tartalmazó ládákbán

2. írtjával. 2 <J
„ „ üvegenként 2,‘JO „ £  *

^  AUBERTIN és TARSA
r'**í f'A. 9* re**., re** ? e»*.. r :

sJO

c c

fi
sir-y.l ;■ l o s - i i i i í l i c l  v c

ó '  b u  i  o r - r n  k t ú n i  
I t r -  PÉCSETT. 0 POSTA UTCA 12. SZ

.Mimiénléle (saját gyártmányul 
, » o E i l , i r » z o l l .  t e n y e z e t  I 

R í '  *' » k o n  j  li a  .  I> ii t  <» r  o  l i . n r j

szőnyege** és vns-butornk,
tükrök ős ablak l'iigí,röm'-f;irtók.

Timiiét fele hajlított fajit nad vagy fa-ülükéjií
s i x ő k c l i  ( ‘ l a d Ú H a ,

Teljes stvlszrrü I nfoi/.átok, mindenféle asztalos 
munkák és javítások clvállaltatnak. 

litito r-cso m ag o lás és szá llítás  m in d en  
irá n y b a n .

A r j  t ff z  ék e /. i u i/1/ e u /. n // h a t ó /..

■ f b 's o o , !

p í u n s j t i T  s o  *j| q m u j
JJ.>11)01)1/89^ UOS3JO UVqvi:H||»MJJ SéSJd|7l

^íflof-ndojoq  so p { i |j fo n i
‘npqfpj/sBifA snp

> | 0 p U 8 J O U ^
(oapjouoiijiOQ)

‘ J I ö A I I O A I o r - O U T í ^ lO Z l l J
o j i í o a p i  t[U (| \

Kellemetlen szájszag és fogfájás ellen. 

Érdem éremmel kitüntetett

S c h u lh o f  K á r o ly  R ó b e r t
manchesteri lakos állal h ltul-ílt ás

osztrák csá
szári kizaro-

' Í 2 tn írr::;,'.j8Í lagos
>< magyar kir.

A-i. m ' .. szabadalmat 
nyert

Szőj) iái] a-Szájszesz
h a l a s a :

1. tznpiaiiii-hzajsze.sz a száj- ó> orrürpgnt-k fodva> 
vagy mű fogalt, dohányzás vagy bánni inás okból eredő 
iitiiiden bűzét nyomtalanul eltávolítja.

2 Erősbiti a |»etyiiüilt foghuut « _z ing*, fogakat, 
az utóbbiaknak vibs/aadja természetes fehér szituik*1, 
meggátolj* a fogkő képződiet, védi a fogak zo inm iz t 
és óv a fogfájás ellen.

3 A száj- és orroreg mindennemű súlyos ísko**- 
l.ntikus b mialniaii gyógyítja, üdíti • s pirosítja a fogiiast 
és edzi a nyákbaily.ti.

•I A innr létez i fogfáj-ist eltávolítja, ha a l’;*jó 
fog húsa pár csepp-, v íz z e l  nem  e l e g y í t e t t  szaj- 
M'-.'/.hzel i* egn* dv-sittetik.

ő .líip .it ring ums torokbiijokuoligeti iketes gai - 
garizáló s/e

Ara kicsinyben 1 üvegnek:
±  f o r i n t  0 5  I s r s t j c z á r  o . é .

Raktárak: Sipör.. iJró,, uyógyszeiőznél Terseit, 
Torok József gyógyszerésznél liutlapexten ee mimb u na
gyobb vi'ieki gyógysz'Ttarbnu — 1'Utó János gyógysze
rész úrnál Koloixiilrott.

F ő r a k t á r :
l)r. Seliulhttl Adolf urnái Pécsett.

Több mint "00 elismerő bizonyítványok orvosi 
tekintélyektől elómutathatók.

'i y * pjISTE'liATlt: I ; i i

Minden ImsoiiIó készitményekkel szemben előnyben 
shell részesíteni ezen labdacsokat, mentesek minden ártalmas 
S anyagtól a legnagyobb eiedménynyel felliasználva az altesti
■ szervek betegségeinél könnyen liashajtok es vértisztit'k;
I ‘‘gy gyógy-'Z r sem kedvezőbb s amollett egés/oii ártatlanabb

«  /* l a  I* t»  I* ( i  T  k  O  I
11 'küzdeni a legtöbb beteg egeknek e biztos: forrását a euk 
1 raztatott alakja miatt, meg gyermekek is szívesen veszik. 
|l./-'-ii labdacsok egy igen megtisztelő bizonyítványt nyert 
|udvari tanácsos Pitim tanártól lettek kinii.tetve.

Egy doboz 15 labdacsot tartalmazó 15 kr. Egy ben
■ ger, mely 8 dobozt, tehát i20 labdacsot tartalmaz, ára
■ csak I trt o. e
! ( | W A C|  Minden •'oho/ a mely. n »• < ég: gyóg8zertár zum Ej 
‘ ■ heiliyiii Leopold nem áll és a lo tsó oldalán véd.R

egyunket nem hordja, az hamisítvány melynek megv te--* 
létől a h"/"ii g övatik. Igen 
figyelni kell. hogy ne egy 
rossz, semmi eredmeuyt nem 
bíró de epenséggel árta'm as 
készítményt kapj nak. Il;iá 

rozottan kel k*ni  Neustein-féle Erzsébet labdacsoka*: 
ezek ;t borítékon •' ; a au lat '.(a - iá on a i itl látható
aláírással vanmik cllát\a. Főraktár: Bécsbeu Apotheke 
„zum heiligen Leopoldu ties Neustein Ph Belváros. Ecke 
dér Piánkén und Spiegelgasse.
Raktar P écsett: Ko vács,  JSipőez s Zsiga g y ógysze r t  . rá ba n .

~ k i kétségoeu van a~ielett,
hogy a lm lapokban b Mi ért g>" > I. k"/.ul rn* l vik* t 
ha ználja boti ógoelli n az Írjon egy leveli /.ólapot Kiehter
kiadó.-int.-,-. I. i.ek lap. • >••• : b• ' ■ a „Be*egbarat“ ..........
rop rat< - K könyvi ■ a legjobbaknak bizo-
ayvlt háziizerik ' rtetve, hanoi

b e te g s c ^ c 't r ö l  s zó ló  J e b n te s c k
I igen sok eset

ben egy egyszerű háziszer is elegendő arra, I. 
a látsz gyógyíthattam hetest g on '

II , a beteg! i i  felölő g
' - '

várható, s ez okból egyik betegnek sem kellene a -Beteg- 
barát" raegren lel. só-t eh íla tai i E figyeli n r. n lt - 
könyvecske segélyével sokkal könnyebben választhatja

r 1' meg. .. költségébe nem kerül.

Legnagyobb kiviteli áru rak tá r Rrünnben.

T l ’lltr B T K K B i
Briinn. R. nncrgasse I, (iról Mitrovszky-léle palota.

Iroda és rak tá r: 1’r ie d l io íg i iN s e  5 .  nx.
pzállit utánvétellel a legjutányosabb árakon.

10 méter Caschmir. lek* tg és színes, du|.l széles 
10 méter három ny i itö . eh nini jft, la 3.5 11 •
10 meter kalmük I■•gi.jaob n in'a. nciiezebb minőség 
10 méter rnhabarchet, h*g zebb minui. n min ség 
10 méter házi-kiintös-szövet, mai v. szépen mintázott

Gyapjúszövet maradékok.
■ gy nadrágra. 115 ci 

téli minőségit, »g.-s/ 
»*gy egész öltözetre, ..

szövet Kötetes ezinb 
»*gy teli kabátra, vas'; 

vagy sototbaru

i liö'SZU. sötété.' szinti. j«* 
maradék . . . . . .

,ii cm. hosszú, 7 , széles, téli 
*n, egész mura lék . . . .
g gvapjus kabát szövet, kei 

é n in ss/.u, ‘ , szeles, ere*

1 35

deti sziliben, az egész maradék

Palmerston,
egy télikabátra v.gy n i kabátra lia znalnndó, kék. 

barna vagy fekete színben, egy férfi tclikah&tra 
2<0 cm. hosszú........................................................ 5 50

Lódén,
tiszta gyapjúból ko/en, ‘ 4 szeles, minden sziliben,

ISO cm. egy kabátra, az egesz marad.'-k . . . 3.60
Poruvien e * Doskin.

fekete, a  lcgtis/.tftló' gyapm-z "\> t .öl, , széle<. 
igen lmom ininősegn, eredeti színá, legolcsóbb 
ár méierenkint csak . .................................... *'.6.r»

S / k l»:r »•■/!»( í l«<*i l« K ö li.
Kloth Italia,

fekete, sima és * -iko-. 11 széles............................ l.U)
fekete pamutszovet, * ,  s/él**s................................— 50

Satin.
finom világos st.áf, barna is,ujjbélé8iiek métikint . — 0.)

Schirtiny,
mellény bál be lesre t.-nyny l méierenkint .
I maradék ( 0  1 m* tér futószönyeg. igen tartós
I iutta-függiiny. ló>ró»k minta...............................
I JUtta-kesJet, 1 aszt.lkendő, 1 agytentö. . .
I ripsz-készlet. '■ asztalkendő, 2 ágyteriiő . . .
I éjjeli ágy-szőnyeg, n. min. koz* pn. r.öö nagy
I lepedő, i méter íiosszu..................................
I szalmazsák. 2 méter lio szu ...........................
I drb kanavász, 3 bécsi -d hosszú.....................
I drb damastmaradék. :í(il*.*c8iöl. la 7.50, Ila . •
3 abrosz, lenből, fehér, vörös,kén, árga2. -  , 
6 asztalkendő, 14 lenből . . . . . .
6 törülköző lem! nnastoól rojtokkal .............
6 törülköző lenből, vörös díszítéssel 
12 zsebkendő, b*-szegvi zin• diszitéSv l, uraknak

nőknek ..........................................................
3 női ing Bcliitíonból biinzórssel.................  .
3 női ing erői vászonból, csipkékkel..............
I éjjeli-!.öntös gazdagon díszítve, la 1.30, ll-a . .
3 női nemez-kabát, min len színben, gazd díszítve 
I női gyepju köpeny m.ml- ii sziliben, szépén illő 
I Angora-kiipeny-kendók télre, 14, minden színben 
I láger fele ing m ak s ledgyekiieli, tiszta pamutból 
I Jager-féle naclrag urak s iiölgyeknek t. pamutból
I női alsószoknya hímzéssel, díszítve.................
I angol uíazó piáid31 incterhoss/.u,l.«; méter.,zél s 
I klattaui :érfi ing, ehér vagy színes, la 1.80, lla
3 munkás ing Oxiordbol, I a 1.10, In .................
3 pár alsónad ay barclietbol lla I.HO, l a . . .
3 pár h.risnya, kötött, fehér s yzines 
3 atlasz nyakkendő széles v. keskeny, II-a76. la 
3 női kötény oxfőidőéi, nyers len <•. ~ Ilonból 
3 pár női teli harisnya, feh • kötött
I drb házi vászon. 2Í) bécsi rö f...........................
i drh siffo O bócsi r ö f .............  . . . .
I drb hamburgi cxiord, 3o bécsi r ő f .................
I drb prosnitzi barchct, 30 bécsi rőt fehér vagy 

vörös 6. —, kok vagz barmi...........................

-  . 2 4  

3 50 
0

3.60
4.50
3.— 
1 50 
.00 

6 20
6.60

1-0 
1.80 
1.-0 
1 20 
1,~
2.50 
3.s.» 
-.80

2.H0 
2.80 
2 60 
1.60 
■><> 
i.2b

2 60 
.70

1.50 
I. -  
1.20 
>20
5.50 
4 0

6.

A meg nem leleló cikkek azonnal visszavótetnek « 
és a pénz visszakülüetik.

Tíz írton iólüü nieyremlelesbkort a szállítási >

l i l á g  c M i d n ja !
Dijat nyert. Szabadalmazott. — Eredeti

Az elismert leg
jobb s legolcsóbb 
világítás minden
nemű helyiségek 

.. számára

■

dijat a cég fizeti. B

'■gydiili gyári raktára Kurópa számára es amer i kai  
kályhák, szí lelök, vízszűrők és házi. konyhai stb. 

hatalmazott ujitasok gyára.
( I I  • í \ i i i 111. I • az órtékt-len u;;iuzásoktó,|. Csak. ' * » ílK O U JIllllv  , < c. ()tt0 Pollikán, Wien- jegy- ' 
gyei ellátott villámlámpftk az eredetiek, 
j s r  l’illiarter János I -. kir. postamester és vendéglős 
nr Judenburgban 18ts6. június 20 áu k". etke/öleg 

A knlu'itt villám lámpa kitiinöm-k bizonyul.
- -át? V.

Az nmsfcrilani ki-JT 
állitúson arany- 
étemmel kitünte 

tett berlini g \árt-. 
mait} n Smger féléi 
varóg» pék legjob
bak a világon.

Miután ezen

Siuger

varrógépek!
kizárólag csakis t i  
nálam kaphatók, f ' |  

jjtovábbá minden létező fajú, raktáromon levőiJ

_jf varrógépeim et j
n. é. közönség szives figye Jmébe ajánlom

Weidlinger Zsigmond
^  Pécs, Szechenyi-tcr 10-ik szám
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A legjobb kávépótlék

dobozka ki: sin jegy gy el.

faládácskáliim füldti kével.

[•ukorstiveg alakban

S c ^ ir ^ -tF ia n s -  c ^ o k o f s t d o k

a veiimi részvénytársulat .gyáraiból Prágában.
3£2l“* Kiiphafók mindi'ii fiis/.cikcrrsUcdéslti 'i i.

és GÉPGYÁR-1
RESZV EN Y TA R SA SA G  B U D A P E ST E N .

Központi iroda - Vb Wui körút Gazdasági géposztály: Külső v ác i-o t ír.:1'. —h w .  s;:
Ajánljn kitűnő szn kc/i'tii gozcsepló készületeit, szén. ki s/.almafütésre: . /epetses r.-mi 

szi-iii j arganycseploit tiszlilo kcs/iilnkki I. zsákoltfval vagy auélk&l. gabona tisztito-rostait 
(Baker és^Vidats rei ilszcr) in táblá  legjobbaknak 1 zenynli azabadalm. Schlick leli- 2-os es 3-as 
ekeit arak 58 írttó l kezdve szab. Slick-'éle mélyítő ekeit kiemelő szerkezettel, mé
lyítő ekeit önvezctekkel (Sack után ) Eredeti Schlick- ős Vidats-fvle egyvasu ekeit.

Legújabb szabadalm . sorvetögépek.
K./phkiviil kés/loilicn vnnmik: Kgycs és ki-ttös őrlőmalmok „kittié (Jiant“ csöves tengeri 

darálók, tengeri morzsolok, takarmany-készitö gépek, oíajsajtok stb. (iyárunkban iniiködé-t en 
lát hatok: a legujabn sa jat rendszerű ramie-. kender- cs lentoro- és tisztito-gepek rendkívül
mennyi leges és minöleges munkaképességgel.

Árjegyzék kívánatra ingyen és bérmentv?.

^ 4 I S H ! S » S Í O I I 5 t l « « S í l K 2  l a i í E
-Í Árverési hirdetmény.

a A tok. városi taiiíus foiinti sz. a. kolí határozata folytán ezennel köz- f i i
hírré teszem, miként a városi kövezethez szükséges fél k o c k a  m á r v á n y k ő  és
félkocka

in : ' i  I l i i  i i  y - w / , c g é  l y U ö n c k »
1887. m á r c i u s  i'J-tő l kezdve három egymás utáni évben leendő előállítása és 
szállítása hiv. helyiségemben (Városház. II. emelet 38. ajtó) f. c. február hó íl-én 
d. e. 1<I órakor tartandó nyilvános szóbeli árlejtés és zárt ajánlati tárgyalás utján 

i L fog kiadatni. •* j j
a J  Felbivatnak tehát a vállalkozni szándékozók, miként 40(1 frt bánatpénzzel T b

ellátandó zárt ajánlataikat legkésőbb tebr. hó 8-án d. n. .» óriiiga polgármesteri 
T t  hivatalnál nyújtsák be, avagy ily bánatpénzzel ellátva a szóbeli árverésen jelen- 

jenek meg.
A részletes feltételek nálam a délelőtti hivatalos órák alatt bármikor meg- 

tekinthetők ~
L’éesett, 1887. február l én.

-tn *

Ji l ly Alajos, n

f í 'w :. wjn ■ i-:.

városi tanscíos

l ’ee.-eil, lyeeimu ny nmla (^Feszti Károly) 1887,


