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Ügyvédi értekezlet.
Az Ügyvédi s egyáltalán igazság

ügyi érdekek körüli nehány fontos 
kérdés megvitatása végett e hó vé
gével országos ügyvédi kongresszus 
fog Budapesten megtartatni. A kon
gresszus létrejöttének kérdése soká 
vajúdott, pro et contra kemény volt a 
harczscsak akkor lett.elhatározottá, mir 
dón a kormánykörök biztosítva lettek, 
hogy az igazságügyi politikai enun- 
eziáiziók szűk mederre szorittatva po
litikai tüntetésre, vagy nagyobb, eset
leg a kormány igazságügyi politikáját 
kompromittáló vitákra alig fognak 
kellő alkalmat és anyagot szolgáltatni, 
előmozdította még a kongresszus ügyét 
az országos kiállítás ténye.

A vidéki ügyvédek annak idején 
nagy érdekeltséggel fogadták a kon
gresszus eszméjét s azon központi bi
zottság. mely hivatva volt az eszme 
népszerű voltát kipróbálni, nagyot 

■ ijedt, midőn az összes magyarországi 
ügyvédek alig 10— 15̂  százalék hiá
nyával jelentkeztek. Es valljuk meg 
őszintén : e lelkesedésnek reális indoka 
a politikai tüntetés szükségességének 
érzete volt, mindenki hozzá akart já
rulni az ügyvédi állás körüli igazság
ügyi működés kárhoztatásának mun
kájához. Így jelentkezett Pécsről több 
mint negyven, a pécsi kamara terüle
téről pedig a százat meghaladó ügyvéd.

A tömeges jelentkezés odafenn 
kellemetlenül hatott és ennek hatása 
alatt a választások előtt megtartatni 
szándékolt gyűlés a programúi körüli 
szaktanácskozmányok ürügye alatt 
elodáztatiitt. miglen a kiállítással ösz- 
szetiiggésbe hozatván, e hó végére tű
zetett ki. De a kongresszus tüntetés- 
szerű jellegét végkép elveszítette, a 
programul nagyon is vizenyőssé vált 
s az általános igazságügyi állapotokra 
csak is a közvetlenség, szóbeliség és 

I nyilvánosság behozatalát sürgető enun- 
cziáczió bir aktuális értékkel. így az- 

, tán az érdekeltség is hanyatlott, a vi
dék jó részben távol marad s ellehe- 

i tiink készülve arra, hogy az ügyvédek 
! e lonto* kiválóan tekintélyes testületi 

gyűlése minden nagyobb jelentőségű 
hatás nélkül a sok különféle alkalmi 
gyülekezetek példája szerint nyomta
lanul fog elhangzani vagy az abban 
nyilvánuló erkölcsi erőt a kevés szám 
nem fogja parancsolóvá tenni, sőt a

T  Á  1 0  £  A .
Szivem regénye.

Nem mondtam soha, hogy szeretlek,
Titkom megőrizém híven,
Nem fedezém fel mély sóhajban,
Nem tártam  azt ki tompa jajban ,
Ha sírva sajgott is szivem!

Érzem az igaz szerelem nek 
Hiú eszköz a szó, a jel 
Annak, ki érteni akarja,
Magát az ajk bárm int takarja ,
Oh mihamar árulja e l !

De nem lobbaut szemed egéből 
Egy biztató sugár felém 
Én gondolám m agam ba: titkcni 
Zárát jobb is sohsem kinyitnom,
Hisz vidámságod sérteném :

Csak yb/ 1> 1 majd, hogy nem bonillám  
Mindeut, mindent bevallva rád,
Midőn felráava mély nyugalmam 
így azáltal boldog, játazi hangon:
Oh Üdvözöljön, m iut arát.

II.
Ki. lányka látszik ablakomnál 
S nagy kék szemével ráin kacsint,
Kérdőn, miért ölök szobámban 
b nem járo k  inkább künn vidáman 
A többi más példájakint — —

lL  Ki tudja, te ti obi, leányka,
. I Kgykor m iattad is talán .

közönséges panaszok és jajveszékelés 
még kellemetlen visszahatást is szülend.

Mi valóban nem igy képzeltük a 
kongresszust, nd azt véltük, hogy a 
politikai és társadalmi élet egyik fő
tényezője az ügyvédek testületé töme
gesen, egy testté forrva, tekintélyének 
összes erejével, intelligencziájának 
óriás nyomásával egyrészt visszakö
veteli a tőle különböző álilrligyek alatt 
elvett biztosítékokat, másrészt vétót 
mond a mindinkább elnyoniorodó igaz- 
ságügyi politika ellen.

E helyett a kongresszus tevékeny
sége oly kérdésekre szorittatott, me
lyeknek kivitele részint lehetetlen , 
mint például az országos nyugdij-egy 
let, részint messze idők ködében vész 
el mint a szóbeliség behozatala, avagy 
kivihetetlen a törvényhozásnál, mint 
a teljes autonómia megadása !

Hogy az érdekeiért különben sem 
buzgolkodó. az összetartáshoz pedig 
épnen nem alkalmazkodó ügyvédi kar 
e programúi iránt nem lelkesedik, ter
mészetes. Lelohadt az érdeklődés s a 
mi még van, az is a kiállítás által van 
szaturálva.

Pécsről alig számolhatunk 10 részt
vevőre. A vasárnap megtartott előér- 
tekezleten 8 ügyvéd jelent meg, a 
vidékről meg épen csak egy. Mint ér
tesülünk az előértekezlet behatóan tár
gyalta a hivatalosan kitűzött pro- 
grammkérdéseket s megállapodott a 
követendő magatartásra vézve.

De itt eszünkbe jut az egyszeri 
gazda, ki külföldről drága pénzen ho
zatta a földet, hogy a talajt megjavítsa, 
mertannnk racziouális kezeléséhez nem 
értett, l ’gyvédeink megteszik-e köte
lességeiket, mit oly kiváló testület lét
érdeke eléjük szab? megteszik-e ott
hon, a kamarai rendszer keretében? 
Sajnos, panaszokat hallunk, de az ér
deklődés, az összetartás, a jogszolgál
tatás terén szükséges imponáló erkölcsi 
erő hiányzik, vagy alig jő számításba 
Ha az exisztencziájában a bírói önkény 
vagy az igazságszolgáltatás terén fel
burjánzó hanyagság és visszaélés ál
tal sértett ügyvéd kényszerittetik jogai 
megvédésére, hivatkozhatik-e kartár
sainak támogatására ? Ha a pereljárás 
lazasága miatt érdekeiben sértett ügy
véd a megtorlás útjára lép, számíthat 
az ügyvédi kar, mint testület, avagy 
csak egyesek segélyére is? Ha egyik
másik kedvező konjunktúrák között

A szép tnvaazon sem vidulva 
Ül majd magában elboi úlva 
Egy férti rideg asztalán ? !

III.
Ott álltam némán elmerengve,
A mint mellettem elsuhogtál,
Már férjed karjához simulva, 
E lhalványulva, majd kigyulva:
Szebb a menybéli augyalokuál!

Csodálva nézte, mind a társnőd 
Büszkén, szemérmes rózsa arezod 
S a férfiak fásult szemében,
Melyről — hivék — eltüne régen 
Az ifjúi láug, felviharzott.

O tt álltam  némán elmerengve.
Nyomod követve öntudatlan :
Krzém, eloszlott legszebb álmom 
S bár fájt, hogy el kell válnom.
Oly jól esett, hogy álmodhattam!

IV.
Boldogságod koszorújából 
Levélke sem hiányozék:
Keblednek dús, kinyílt rózsája,
Mit férjed keze tüze rája,
Nem vr.lt csak külső csalfa ék.

De hogy a  táncz sodró örvénye 
Téged is bűkörébe vont,
Üdvöd jele, a  tiszta rózsa 
Lassan, lassau lebontakozva 
Lehullt s befedte a porond.

Odasiettem  s vis»zanyujtva 
Magamba forrón esküvém,
Ha nem lehettem  m ár adója :
Ki azt veszélybeu bűn niegója 
S m ocsoktalan — ez leszek éu.

Lenkei Henrik.

bizonyos előnyökhöz jut, igyekszik-e 
azokat társaival megosztani ? Társa
dalmi utón előmozdittatik-e az össze
tartás, avagy történik-e csak kísérlet is 
a jogtéren felmerült nevezetesebb elvi 
vagy gyakorlati kérdések körüli eszme
cserék általi művelődés czéljából ?

Megvan e az erkölcsi bátorság 
szembeszállani a félszegségekkel, erély- 
lyel megküzdeni a zugprókátorsággal, 
szigorral fellépni a bíróságok és ható
ságok alantas közegeinél mindinkább 
lábra-kapó, minden önérzetes embert 
mélyen megbotránkoztató s az erköl
csi sülyedést nagyon is jellemző mel
lékkeresetek és a hivatalos jogkörreli 
visszaélések ellenében?

Ily mulasztások mellett, ily léha 
magatartás után várhatunk-e országos 
összműködé8t?

Az ügyvédi karnak kettős feladata 
van, kettő az, de szorosan összefügg: 
saját tisztes érdekeit biztosítani és elő
mozdítani avagy ellenőrizni az igazság
szolgáltatás követelményeit. Ma két- 
szerte súlyos a feladat. Állásunkat 
diskreditieozták, de ez végre is csak 
társadalmi kérdés, ellenben az igazság- 
ügyi jelen állása már nem csak a tár
sadalmat érinti, hanem megdöbbent 
mindenkit, kihat az államilét minden 
tényezőjére. Az ügyvédi kar elleni 
ellenszenv megboszuita magát; az 
igazságszolgáltatás és törvénykezés 
erkölcsi tekintélye, az ügyvédség te
kintélyének apadásával sokkal na
gyobb csorbát szenvedett. Az ügyvé
deknek hivatásuk visszahódítani a tért 
s teljes erővel részt venni a meglazult 
igazságügyi viszonyok ujjárendezésé- 
nek nagy munkájában. Ezt pedig csak 
akkor lehet elérni, ha minden egyes 
megteszi kötelességét.

Csodálkozunk tehát, hogy az elő
értekezlet nem ragadta meg az alkat 
mát az itteni viszonyok kellő felderí
tésére.

Június.

J a v a s l a t
a baranyamegyei tisztviselők, segéd-tisztviselők és 
kezelő hivatalnokok —  ezek özvegyei és árvái, úgy 

a szolgák nyugalmi ellátásához.

I. fejezet. A nyugalmi alap létesítése.
1. §. A nyugalmi alap tökéjét képezi: 

az 1886. évtől kezdve a törvény és sza
bályrendelet értelmében a közgyűlés által 
10 évre megszavazott és az évenkinti egye
nes állami adó után számítandó egy szá
zaléknyi (1 %) megyei pótadó, mely tőké
jében fel neui használható.

Megakarja magát ölni.
— Elbeszélés angolból. —

— Jól megértettél, Jim ? — szólt Bél
iért ur komoruokáboz. Ma este csak Linn 
Kicbard urat, Nitbsdale baronetet és Clin
ton urat fogadom el.

— Igen nagyságos ur!
— Ha más valakit bebocsátás/, el

űzlek. Nyolcz órakor a tbeát ebben a te
remben fogod felszolgálni.

— Igen nagyságos u r !
— Most pedig Jim, menj szobámba 

s a jobb felől álló szekrényből hozd el 
az aranyozott dobozt, továbbá 3. sz. va
dász-fegyveremet s az íróasztal fölött függő 
képet 8 mindent tedd erre az asztalra s 
mihelyt az urak itt lesznek, koezogtass 
szobám ajtaján.

Jim meghajtotta magát a képviselöbáz 
tiszteletreméltó tagja előtt, Kel fart ur si
vár tekiutetet vetett a fali órára s aztán 
súlyos léptekkel ment báló szobájába.

Az ajtót kétszeresen elzárva, ö nagy
sága az ablakhoz lépett s azt megnyitva 
hosszasan lenézett a Tbemsére, mely a 
báz alját mosta.

Apály ideje volt és csak a zöldes, 
nyálkás tömeg ért ft>l a falig.

— Nem — — nem, ez mégis csúnya 
lenne — gentleman igy nem válhat meg 
a világtól -  dörmögé Belláit ur magában.

Visszalépett az ablaktól, a rózsa-fa 
asztalhoz ült, gondosau leemelte a térítőt, 
mely több tárgyat borított.

— Ezeket rendezui kell! -- szólt s 
a különféle felírása üvegeket és üvegcsé-

Az alaptőke gyarapítására szolgálnak :
1. annak évenkinti kamatai;
2. a megyei tisztviselők esetleges bír

ság-pénzei ;
3. netáni önkéutes adományok és ha

gyományok ;
4. az 1849 előtti nyugdij-alap, mely

nek eredeti ezélja szerint leendő esetleges 
visszaszerzése és beolvasztására nézve 
azonban még külön megállapodások lesz
nek eszközlendök ;

5. az összes megyei tisztviselők, segéd
tisztviselők és kezelő hivatalnokok minden
kori fizetésük utáui öt százaléknyi évi járu
lékai, mely a megyei főpénztárunk által 
havoukinti részletekben a fizetésből levo
nandó 8 a nyugalmi alapba bevételbe he
lyezendő ;

6. a nyugalmi alap létesítése előtt 
1867 óta eltöltött szolgálati évek pótló 
járuléka, mely a nyugalmi alap létesítése
kor élvezett fizetés két (2) százalékban 
állapittatik meg, ba az illető 1D évig ter
jedhető szolgálatban busz (20) százalékban 
pedig, ha 10 éven felüli szolgálatban állott, 
e pótló járulék egyszer mindenkorra fize
tendő, és pedig: 36 havi részletekben a 
megyei főpénztárunk által az illetők fize
téseiből levonandók és a nyugalmi alap 
részére bevételbe helyezendők, az ezen 
járulékok lefizetése közben elhaltak régibb 
szolgálati évei azonban beszámíttatnak az 
özvegyek és árvák javára, ha e járulékot 
ez okból teljesen be nem fizették is.

Az ekként befolyó összegek kamatai 
ból lesznek a nyugalmi ellátások folyóvá 
teendők: a kamat jövedelemnek erre, va
lamint a netáni, de az évenkinti kamat
jövedelem 1%-át meg nem haladható ke
zelési költségekre nem szükséges része a 
tökéhez csatolandó. Az első berendezésnél 
azonban az igazgató választmány a szűk 
Béghez képesti berendezést eszközölhet.

Az azon esetre, ba a nyugdij-alap 
létesítése közben a netán felmerülendő 
nyugalmi ellátások fedezésére elegendő 
kamat jövedelem nem volna, a hiány szük
ség szerint évenkinti pótadóval pótoltatik. 
Ekként létesített uyugalmi alaphoz hozzá 
járului a vármegye egész tisztikara és ke
zelő személyzete köteles, és abból magát 
tetszése szerint senki sem vonhatja ik, 
sem a hozzá nem járulás czéljából seuki 
a nyugalmi ellátásról előre le nem mondhat.

2. §. A nyugalmi alapba bármi czimen 
idöszakonkint befolyó összegek azonnal 
gyülnölcsözöleg elhelyezendök , és pedig 
magyar földhitel intézeti papírokban.

3. §. A nyugalmi alap összes értékei 
u megyei bűzi pénztárban a pénztári tiszt
ség által külön alapként az érvényben levő 
törvények és szabályzatok szerint kezeltet
nek, s az évi számadások is ezek szerint 
vizsgáltatunk, azaz a pénzügyi szakosztály 
vagy állaudó választmány által tárgyaltat
nak, a közgyűlésnek beterjesztetnek és 
ebből a belügyminisztériumnak bemutat- j 
tatnak.

II. fejezet. Igazgatás.
4. §. A nyugalmi ellátásra való igé

nyeket az alább említendő választmány

két sorba állította; ezek voltak: Lauda- 
nium de Sydenham, Chlorliydrate de mor- 
pbyne, Curare de Java, Acide hydrocya- 
nique. — Az ördögbe, már alig van hat 
csepp — kiáltott föl Belfart ur — el kel
lett párolognia.

— S az üvegcséket ismét helyükre 
téve pisztolyt vett kezébe s annak kaka
sát többször elcsettentvén, megtöltötte s 
aztán e méregUvegcsék elé helyezte, mint 
valami előőrsöt.

Ez megtörténvén, egy tokból két éles 
borotvát vett ki, azokat egy börszijjon 
végig húzogatta, élüket tenyerén megvizs
gálta s aztán keresztbe fektetve helyezte 
a pisztoly elé.

— Minden rendben vau — szólt fel
állva és sivár előkészületeit szemlélve.

Háromszoros balk kopogás az ajtón 
ragadta öt ki mélabús gondolataiból.

— Óh, szólt keserűen, még ez is, 
egészen pontosaknak kellett lenniök, nehogy 
a válás előtt még a boszankodás vigasza 
se legyen számomra.

— Ön jól érzi magát, egészen jól ? 
kérdezték az urak egyszerre, amint Bel
fart ur az ajtóban megjelent.

— Nagyon jól érzem magamat, szólt 
a kérdezett, erősen kezet szorítva velük.

— Kedves Charles, önnek valami 
fiatalító szer titkával kell bírnia, szólt 
Nitbsdale baronet, ujjával Belfart ur széles 
mellét érintve.

Ez a jól megérdemelt bók azonban 
a „tiszteletreméltó férfiúra igen kellemet
lenül hatott,u legalább erre mutatott aj
kának fintorgatása,

javaslatának szükségképeni meghallgatása 
után a közgyűlés bírálja meg s a folyóvá 
teendő összegeket is ugyanaz állapítja meg. 
a folyóvá tételt azonban a pénzkezelési 
szabályzatok értelmében a vonatkozó köz
gyűlési határozat közlésével az alispán 
eszközli, a ki mindezen összegeket is be
vételbe utalja, melyek nem ciöirányozvák. 
A közgyűlést illeti meg tehát a nyugalmi 
ellátás minden kérdéseiben a döntő intéz
kedés és az alapnak felügyelete, az alis
pánnak azon jogai és kötelességei mellett, 
melyek az 1870. évi 42. t. ez. és a bel
ügyminisztérium ? sz. rendeletével kia
dott pénzkezelési szabályzata szerint öt 
megilletik.

5. §. A közgyűlési határozatoknak c 
szabályrendelet értelmében leendő előké
szítésére egy bárom évről bárom évre meg
bízandó igazgató választmány alakittatik, 
mely a következő tagokból áll: Alispán 
— mint elnök — főjegyző, egyszersmind 
esetleges helyettes elnök, tiszti főügyész, 
árvaszéki elnök, főszám ve vő, főpénztárunk, 
a központi járás szolgabirája, a legtovább 
szolgáló segéd szolgabiró, s három évről 
bárom évre felváltva a közigazgatási kiadó 
és közigazgatási iktató, mint hivatalbőli 
tagok, a közgyűlés által választott 8 és a 
főispán által kinevezett 8 megyei bizottsági 
tagból. — Ezen igazgató választmány ha
tásköre a következő:

1. Nyugalmi ellátások iránti okadatolt 
javaslat tétel.

2. Az alap értékeinek saját hatás 
körében is leendő ellenőrzése s az alap 
pénztárának az alispán s két nem tisztvi
selő tagja által való mcgvizsgáltatása, va
lahányszor azt elrendelni jónak látja.

3. Az alap járulékainak egyszer min
denkorra való, úgy évenkinti előírása.

4. Az alap értékeinek gyümölcsöző 
elhelyezésénéli intézkedés.

5. A nyugalomba helyezés kérdései
ben felmerülő iuditványok és javaslatok 
tétele, valamint a közgyűlés által hozzá 
áttett kérdésekben véleményes jelentés.

6 Az alap állásáról 8 a nyugalmazási 
ügyről a közgyűléshez félévenkinfi jelen
tés-tétel.

Érvényes határozat hozatalra az el
nökön kívül két hivatal béli és négy nem 
hivatalbéli tag jelentése szükséges, a sza
vazatok egyenlő megoszlása esetén az elnök 
szavazata dönt.

6. §. A közgyűlés határozatai az 1870. 
évi 42. t. ez. 4. §-ban előirt 15 napi ba 
táridö alatt a belügyminisztériumhoz feleb- 
bezhetök.

III. fejezet Általános határozatok a 
tisztviselők, segéd-tisztviselők és kezelő hi
vatalnokok nyugalomba helyezéséhez.

7. §. Az 1883. évi XV. t. ez. 16. §-a 
folytáu 147 , k. gy. illetőleg 307./k. gy. sz. 
határozatokkal alkotott és a nagyméltóságu 
m. kir. belügyminisztérium 1883. évi május 
hó 28 án 31043/111. b. szám alatt kelt ren
deletével jóváhagyott megyei szabályren
delet 3. §-ába.i említett s időközben tör
vény- vagy kormánybatósági rendeletekkel 
meg nem szüntetett vagy ezeutúl törvé-

— Szeretetreméltó, mint mindig, ked
ves baronet — viszonzá, a szólónak hátat 
fordítva.

Tudja ön, hogy ez valódi fejedelmi 
lakás, vágott közbe Clinton ur és hogy 
az egész Wight szigeten nem találhatnánk 
szebbet és kényelmesebbet!

— Bizonyára — vette töl a szót Linn 
ur — egy támiasszékre ülve — a Theuisc 
által nyújtott látvány is megbecsülhetetlen; 
ön minden kéuyelmetleuség nélkül láthat 
minden regattát.

— Ab, ön elmondhatja, hogy igazán 
boldog! — kiáltott fel a bárom ur kar
ban. Belfart ur arcza bíborvörössé lett és 
zsebében titkon ökleit szorongatta.

— Igen le lennék önöknek kötelezve, 
ha ezt a tárgyat nem folytatnék — szólt 
szárazon..

— Ón komoly dolgokról akart velünk 
beszélni: miről van szó?

— Azonnal megtudják önök, előbb 
azonban theázzunk. Beszélgetésünk nem 
tart sokáig, szivarok és a port-ba megrö
vidíti 8 figyelmüket uraim, ébrentartandja

A C8öngetyü hívására megjelent Jim, 
palaezkokat és poharakat hozott.

— Elhoztad a tárgyakat, úgy amint 
parancsoltam V

— A kandalló párkányán fekszenek, 
nagyságos uram! — viszonzá Jim, a ko
rona - gyertyatartó utolsó viasz-gyertyáját 
meggyujtva.

— Jól vau, nagyon jól, Jim, vedd 
ezt az erszényt, szolgálatoddal mindig meg 
voltam elégedve. Nyolcz nap múlva ro
konomnál, mrs. Weemsiicl mini főkomor



nycsen rendszeresítendő, de mindenkép a 
megyei autonómián alapuló állású tisztvi
selők. segéd-tisztviselők és kezelő hivatal
nokok, kik a vármegye közönsége által 
választva, vagy a megyei autonómia ed
digi törvényes körén bellii az arra jogo
sult főispán által kinevezve, állandó fizetés 
mellett rendszeresített állásokra alkalmaz
tattak s illetőleg alkalmaztatni fognak, az 
esetre, ha a szolgálat kötelékétől megvál
nak, s az ezen szabályrendeletben előirt 
feltételek megvaunak, állandó nyugalmi 
ellátásra vagy pedig egyszer mindenkorra 
adandó kielégítésre igényt tarthatnak, 
szintúgy hátrahagyott özvegyeik és ár
váik is.

Szolgák a fejezetben meghatározandó 
kegyelmi ellátásban részesíthetők

8. §. Rendszeresített állásokra ideig
lenesen alkalmazottaknál vagy helyettesi 
tetteknél, ezen minőségük csak akkor 
számítható be, ha az ideiglenes alkalma
zásból vagy helyettesítésből véglegesen 
hasonló vagy magasabb állásba lépnek. 
Más esetekben az ideiglenes alkalmazás 
vagy helyettesítés számításba nem vehető.

9. §. Állandó ellátásnak tekintendő a 
nyugalmi díj, mely a tisztviselőt, segéd
tisztviselőt és kezelő hivatalnokot, továbbá 
az özvegyet megilleti, valamint a gyerme
kek nevelési járulékai.

Egyszer mindenkorra való részeltetés- 
nek tekintendő a végleges kielégítés és a 
halálozási negyed, másként temetkezési 
járulék.

Ideiglenes ellátásnak tekintendő azon 
díj. mely az ideiglenes szolgálat képtelen
ség tartamára uiegállapittatik.

10. §. Sem maga, sem pedig özvegye 
vagy árvája részére állandó ellátásra vagy 
egyszer mindenkorra való részeltetésre 
igényt nem tarthat az a tisztviselő, segéd
tisztviselő vagy kezelő hivatalnok :

1. a ki állásáról önként lemond;
2. a ki állását önkényéből elhagyá s 

arra felhívás daezára sem tér vissza;
3. a ki állami, más törvényhatósági, 

községi vagy országos közintézeti szolgá
latba lép;

4. a ki valamely büntetendő cselek
ményért hivatal-vesztésre ítéltetett;

5. a ki szolgálat kötelékéből kötelező 
erejű fegyelmi határozat folytán büntetés- 
kép elboesáttatik :

időpontja meg nem határozható, a beszá
mítható szolgálati idő kezdésének igazolá
sára más megfelelő bizonyítékok is elfo
gadtatnak. Az esetben, ha a megszakítást 
a tisztujitáskori, de az illetőnek önhibáján 
kívüli kimaradása okozuá, s az illető a 
megszakított szolgálat után újra alkalmaz 
tatnék, a közgyűlés kivételesen a megsza
kítás előtti időt is beszámíthatja, ha az 
illető előzőleg végleges kielégítésben nem 
részesült, szintúgy beszámítható az önként 
leköszöntnek és utólag újra megválasztott
nak, vagy másként törvényesen alkalma
zottnak a leköszönés előtti szolgálati idő, 
ha az illető a leköszönéskor kivett járu
lékokat az alapba egyszerre visszafizeti.

13. §. A szolgálati idő folytonosságá
nak számításánál:

1. az időközben történt nyugalmázás;
2. a szabadságon, vagy hadkötele

zettségből időszaki fegyver- és hadgyakor
latokon töltött idő;

3. valamint a szolgálatnak oly félben 
hagyása, melyre a közgyűlés (alispán) be
leegyezése, a nyugalmi ellátás igényének 
t'entartása és biztosítása mellett kieszkö
zöltetett ;

4. továbbá a hadjáratban eltöltött idő, 
és pedig, az egyszerű polgári idő számítás 
szerint, akár nyilváníttattak a hadjáratban 
eltöltött idők hadiéveknek, akár nem, a 
szolgalat megszakításául nem tekinthetők.

14. §. A szolgálatban az igényre jo
gosultat megillető beszámítható javadal
mazás összegének megállapításánál egye 
dűl a rendes évi fizetés lesz számba vehető, 
mindeu egyéb bármikép nevezendő mel
lék járulékok, mint lakbér, úti átalány, 
személyes pótlék, szabad lakás. földek 
használata stb. számításon kívül hagyandők.

15. §. A nyugalmi ellátás mindig egész 
forintokban állapítandó meg, a fél forintig 
terjedő rész összegek clhagyandók, fél fo
rintnál nagyobb rész összegek ellenben 
egész forintnak veendők.

10. § Az ellátásra jogosítottak ebbeli 
igényük érvényesítését jogezimüknek beáll
tával számítandó egy év alatt kötelesek 
kérelmezni. Egy éven túl az egyszer min
denkori részeltetésre való igény egészen 
elenyészik, az állandó ellátás pedig csak 
a kérelem beadását követő hónaptól 
kezdve jár.

Beszámkhatatlau állapotban szenve
o. a ki oly eselekvény elkövetése ■ dőknél, kik nem folyamodhatnak, a nyu- 

miatt. mely a megyei szolgálatból való galomba helyezés vagy kielégítés az alis- 
elboesájtását vonta volna maga után, meg
szökik, vagy bármely más okból a bűn
vádi vagy fegyelmi eljárást lehetetlenné 
teszi;

a 3, 4, 5 és 0. pontban felsorolt ese
tekben a már megszabott s folyóvá tett 
állandó ellátás is azonnal beszüntetendő: 
ha az elbocsátás vagy bűnvádi utoni hi
vatal vesztés csak akkor válik törvényes 
erejűvé, mikor az özvegy vagy árvák el-

áldozatokat fognak követelni, hogy ered
ményük annál kevesebb legyen, s hogy 
eYVöl is csak oly csúfos kudATczót vall- 
junk, akár csak a megboldogult csángó 
Ugygyel, mely kormáuyunk tétlensége miatt 
hazánkat pellengérre állította.

Sőt mitöbb, városunkban (t. i. Pécsett) 
is megindult egy ilynemű mozgalom, mely
nek kellő eredménye aligha lesz. Utinam ! 
Nagy garral hirdették a dunántúli köz
művelődési egyesületet, s „Pécsu laptár
sunk ranaczeaként hirdette ennek elenged- 
hetlen szükségességét. Csakhogy ebben 
bizon nagyon csalódik ! Azonban most nem 
czélunk a feutnevezett közművelődési egy
let hasznosságáról pro vagy contra vitat
kozni, hanem t. olvasóink figyelmét egy 
szomszédos városra, Midiácsra terelni, a 
mely város, pardon csak nagyközség, bár 
nagyon közel van hozzánk, de az ottani 
dolgokat, illetve az ottani magyarosodás 
ügyét „Pécs“ laptársunk észre nem veszi; 
pedig ha ezt tenné, nagyobb szolgálatot 
tenne a magyarosítás ügyének, mint a 
közművelődési egyletek diesérgetéseivel.

Rég hangoztatott elvünk, hogy a ma
gyarosítás legfőbb tényezői az iskola és 
templom, főleg pedig a hetedik nagyhata
lom, a sajtó; s csak ezek után jő a többi. 
Az iskola magyarosítja a gyermekeket, a 
templom a felnőtteket, a sajtó pedig kri 
tikát gyakorol ezek felett, ellenőrzi őket, 
tanácscsal és intéssel szolgál, vagy pedig 
k i ni é I e 11 c n ü 1 o storoz. Sajnos, nekünk 
most ez utóbbit kellett választanunk ; hogy 
ezélunkat eléreudjük-e, a következmények 
fogják megmutatni.

l)c térjünk át lulajdonképeni tár* 
yunkra. Mohács már az anya-természet 

által gazdagon megáldott fekvésénél fogva 
is hivatva volna arra, hogy népe jólétnek 
örvendjen, s lakosságának száma, s az

lizálja is, legalább annyi áldozatot hoz
hatna a haza oltárára, hogy magyarosítana; 
azonban mint más téren, úgy itt is, ha
ladui semmi tekintetben nem akar, a kor 
követelményeit észre nem veszi; s bizton 
állíthatjuk, hogy Mohácson mindenki tudja, 
miszerint ott német elem nincs, csupán az 
a ki e téren a legilletékesebb volna, ért
vén alatta főt. Rónay Sándor belvárosi 
esperes-plébános urat, ki egyszersmind 
egyház-kerületi tanfelügyelő, egyedül ö 
nem veszi észre és lépéseket a német tan
nyelv beszüntetése iránt annál kevésbbé 
tesz. Ugyanezen iskolában még a horvát 
is hivatalos tan-nyelv, pedig törvényhozá
sunk intencziói szerint egyedül arra volna 
szabad szorítkozni a horvát nyelvvel, hogy 
a gyermekek magyarul megtanuljanak be
szélni, ha a szülői háznál meg nem tauul* 
tak volna. Az elemi közoktatás terén nem 
az a czél, hogy a gyermekek németül és 
horvátul tanuljanak, hanem igenis magya
rul, 8 e mellett az említett két nyelv ne 
czél, hanem csak kisegítő eszköz legyen.

Most pedig áttérünk a templomra. A 
fentebb említett egyház-megyei scliematiz- 
mus szerint a szt.-kereszthez czimzett kül
városi plébániához, melyet a szt.-Feren- 
cziek adminisztrálnak. 2285 katolikus tar
tozik, s ezeknek körülbelül fele sokaez; 
nyelv a horvát. német és állítólag a ma 
gyár is. E plébániához tartozik a uémet- 
uteza, hol az intelligcnczia legnagyobb 
része lakik, talán ezért is használt nyelv 
a német, pedig épen előbb hangsúlyoztuk, 
hogy Mohácson német elem nincs, s úgy 
látszik, hogy Kovacsics Marin zárdatünük 
urnák kisebb gondja is nagyobb annál, 
mintsem evvel törődjék. A schciuatizmus- 
bau ott szerepel a magyar is, mintha ez 
is hivatalos egyházi nyelv volna, pedig 
legkevésbbé : hacsak azon egy esetet nem

pán által is kezdeményezhető
17. §. Az állandó ellátásnak élvezete 

helyhez kötve nincsen, kiszolgáltatásuk 
azonban a jogcziuinck és a szabályszerű 
feltételeknek változatlan fennállását igazoló 
bizonyításhoz van kötve, mely rendszerint 
abból áll, hogy a jogosultnak életben léte 
lelkészi, ilyenek hiányában hatósági, az 
állandó ellátás élvezetét kizáró, vagy meg- 

( szüntető körülmények fenn nem forgása 
látása már elrendeltetett, ezek szerzett I pedig szükség esetén lelkészi vagy ható
ebbeli joga épségben marad. sági bizonyitványnyal igazolandó, a szerint,

Az állásáról önként lemondottunk, az a miut ezen körülmények nem léte lelkészi
általa befizetett járulék vissza fizetendő, 
azonban kamatok nélkül, melyek az alap 
javára maradnak.

A köztisztességgel meg nem férő szol
gálatba lépés, vagy hasonló foglalkozás 
üzése esetén a nyugalmi ellátás, az igaz
gató választmány javaslatára beszüntetendő.

11- §• Az állandó vagy ideiglenes nyu
galmi ellátás alapját:

1. a beszámítható szolgálati idő tar
tama,

2. a szolgálatban utoljára húzott ren
des fizetés összege képezi.

12 §. Beszámítható szolgálati időnek 
tekintetik azon idő, melyet valaki az al
kotmányos önkormányzat az 1867-ik évben 
történt visszaállítása folytán eszközölt tiszt- 
újítások óta az első hivatalos eskü letéte
létől ellátási igényének megállapításáig a 
? §-ban megjelelt tisztségekben, vagy 

állomásokon rendszerint megszakítás nélkül 
megyei szolgálatban eltöltött.

Ha az első hivatalos eskü letételének

nők fogsz belépni, most azonban, menj, 
ne teledd parancsaimat: senkinek sem 
vagyok honn. És most, uraim -  fordult 
barátaihoz, szivarládát nyújtva át nekik — 
válasszák ki a legszárazabb szivarokat s 
a legpuhább támlásszékeket! Clinton ur, 
vegye át a grogot ! Nemde Nithsdale ba
ronet, ön vadászott egykor krokodilu 
sokra ?

— Es pedig szenvedélyesen — de 
mire ez a kérdés?

Mert emlékezni vélek, öu mondta 
nekem, hogy négyszer vagy ötször volt 
abban a veszélyben, hogy elnyelik a kro- 
kodilusok ?

— Igen, négyszer vagy ötször Syont 
nál és Kéneknél — úgy van!

— S önt, szír Richard Linn, nem 
érte é egykor szerencsétlenség, hogy mér
gezett nyíl által sebesült meg ?

Két mérföldnyi távolságban Clian* 
derna) őrtől . csodálatraméltó emlékezet! 
Először kék lettem mint az ön kabátja s 
fejem tömött mint labda, azután czitrom 
sárgaságba s átlátszó soványságba uieu- 
tem át — de a méreg nem volt első 
rendű!

— S ön, jó Clinton ur, sok borzasz- 
lóságot láthatott mint tengerész orvos a 
phymonthi gályákon, szóval ily tapaszta
latok után azt hiszem, föltchctcui, hogy 
önök mindnyájan hideg vérrel s nagy er
kölcsi erővel bírnak.

A három ur szerényen meghajtotta 
magát.

— őszinte barátságukban is hiszek.

vagy hatósági, vagy együttes bizonyítás 
tárgyát képezik.

A netán külföldön tartózkodók fent 
említett bizonyítékai mindig az osztrák- 
magyar monarchia követségei vagy Couzu- 
látusai által hiteiesiteudük.

(Folytatása következik.)

A magyarosodás ügye Mohácson
Megyénkben, valamint az egész or

szágban, a magyarosodás ügye nehány 
évvel ezelőtt megindult s lassankint len
dületet vett. E czélra több-kevesebb intéz
kedés tétetett, melyeknek eredményét csak 
majd a jövő fogja megmutatni. De mint 
máskor is szokott lenni, nálunk nagyon 
sok intézkedés csak szalmatűz, mely egy
szerre fellobban, nagy fényt vet, s annál 
hamarabb elalszik, úgy hogy még nyoma 
sem látszik. Valószínűleg ilyen lesz a most 
legújabban felkapott magyarosítás, köz
művelődési egyletek stb., melyek uagy

— Ezt jól teszi kedves Belláit u r! 
— kiáltott tol melegen a baronet.

— így tehát számolhatok rá, hogy 
kérdésemre nyíltan foguak felelni.

— Szóljon ön, szóljon ön !
— Valóban boldog vagyok ? — kérdé 

Beltart ur, mély komolysággal, barátait 
kémlelőén szemlélve.

— AM — viszouzák egyhangúlag a 
grogot ivók.

— S önök föltételezik, hogy lady 
Belfart mély szerelmet érez iráutam?

— Igen!
— Mindnyájan meg vanoak győződve, 

hogy egészségem, vagyonon! és ‘ tekinté
lyem mi kivánui valót sem hagynak tönn ?

— Ezt merészen állíthatjuk, — ki- 
altak kezüket esküre fölemelve, mint három 
Horatius.

— Épen oly határozottan állíthatják, 
hogy ez a boldogság, mely tételemnek 
minden ablakán bemosolyg, mindig fog 
tartani ?

— De — — szólt suttogó hangon 
szír Richard.

— Az ember remélhet---------- dör*
mögé Clinton ur.

-- Semmi de és hanem. Igent vagy 
nemet mondhatnak, biztosithatnak-e arról, 
hogy mindig boldog leszek? Becsületükre 
mondhatják ?

Ez bolondság volna — kiáltott föl 
a baronet, poharát azt asztalra helyezve.

-̂ 7* iga'7* — szólt helyeslüleg szír 
Richard ön az élet változó eseteiben 
elvesztheti vagyonát.

egyéb körülmények (gözhajózás, vasút) tekintjük, hogy évenkiut szt.-István nap
szerencsés összetalálkozása folytán kultur-1 ján*) az isteni tisztelet magyarul tartatik 
missiót is teljesítsen. Népe azoubau ma is magyar hitszónoklattal. De ez csak egy 
szegény, nemcsak hogy kultur-niissiót nem esi t. A belvárosban vau (>253 kát. lélek, 
teljesíthet, sőt még önmagát sem műveli; ! egyházi nyelvül használtaik a magyar, 
az intéző körök pedig teljesen érzékedé | horvát és német. Itt találjuk azonban a 
nek. hogy a kultúrát előmozdítsák, killő- legnagyobb anomáliát; ugyanis minden 
nősen pedig hogy magyarosítsanak : nem- i vasárnap és ünnepen reggel fél 8 kor kor
csuk hogy előmenetelt nem tapasztalhatunk, vát nyelvű isteni tisztelet tartatik hitsző- 
lianein épen retrograd irány észlelhető. A ' noklattal kapcsolatban, pedig ezen plebá- 
magyarosítás terén egyedüli dicséretes ki-  ̂ niához nagyon kevés sokaez tartozik, csu- 
vételként emelhetjük ki dr. Serli úr ön- pán egyik utcza, hol tisztán sokaezok 
feláldozó törekvését és crnyedetlen bűz- laknak, de ezek is a külvárosi plebáuiá- 
galmát. Serli úr Mohácson az ovoda-llgy hoz vaunak közelebb, s más nem is jön 
élén áll, s már eddig is szép eredménye- czeu isteni tiszteletre, mint a sokaez öreg 
két tud felmutatni. Csak a tavaszban nyit- anyókák, kiknek egyéb dolguk sincs, mint 
látott meg a sokaez gyernick-nienhely, s mind a három templomot összejárni, no 
örömmel konstatálhatjuk, hogy azok az apró meg tracscsolui. Ugyancsak a belvárosi 
sokaez gyermekek, kik nagy ritkán hulla- templomban minden vasárnapon és Huné
nak magyar szót, s annál kevésbbé tanít- pen 9 órakor német nyelvű istenitisztelet 
ják őket a szülök, alig nehány hó alatt tartatik: ez az intelligcnczia miséje, nem 
értelmesen gagyognak magyarul, sőt még azért, mintha németek volnának, hanem 
büszkeségüket is találják benne, ha szu- mivel a legalkalmasabb időben tartatik, s 
bad e kifejezéssel élnünk. ■ ekkor nincsenek sokaezok.

E téren tehát örvendetes az irány, de Ha most már veszszük, hogy Mohácson
kevésbbé örvendetes az iskola ügy terén, summa-summáruui 3000 sokaez van, ezek- 
s egészen elszomorító és sötét képet nyújt nek a kedvéért három templomban tarta- 
a templom. A belvárosban a legújabb tik horvát nyelvű isten-tisztelet, inig a P>0(MI 
schematizmus szerint van 944 tanköteles katolikus kedvéért csak egyben, de még 
gyermek; tan-nyelv egyedül a magyar, a itt sem kizárólag: látszik, hogy mennyire 
mi különben helyén van, daezára annak, szivükön viselik a magyarosodás ügyét főt. 
hogy ezek között sokaez gyermekek is Rónay Sándor esperes és Kovacsics quar- 
vannak : a külvárosban van 248, vagy diánus urak, épen azok, kiknek a rnagya- 
kerckszám 250 tanköteles gyermek s tan-, rositás élén kellene államok! 
nyelv a magyar, német és horvát, pedig i 
örömmel konstatálhatjuk, hogy Mohácson 
a német elem teljesen beolvadt a magyarba, 
úgy hogy egyetlen egy családot sem ta- 1 
láthatunk, melynek tagjai magyarul nem 
tuduáuak, s mégis azt tapasztaljuk, hogy j 
a külvárosi elemi iskolában a német nyelv I 
hivatalos. A német elein beolvadását egye- I 
dűl fajuuk s z í v ó s  assimilálő képességének ' 
köszönhetjük, a nélkül, hogy valaki csak ! 
lépéseket tett volna is ez irányban ; s fáj
dalom, azt tapasztaljuk, hogy ezt az ille
tékes helyen észre nem veszik, miért, miért ‘ 
nem? — ne kutassuk. Az elemi közoktatásügy 
még mai nap is, a mi elég sajnos, az egy
ház kezében van; de ha már az íuonopo-

— Ön nincs vasból, az ördögbe is
— vágott közbe Clinton ur — a bál után 
meghűlhet vagy vadászatnál . . .

— Önök még feledik, hogy hajamat 
elveszíthetem — folytatá Belfart ur üres 
hangon. Lady Belfart egy napon beval
lotta nekem, hogy épen ezek a buja nö 
vésü kékes fekete fürtök képezték az okok 
egyikét, melyeknél fogva kezét ajándékozta 
nekem. Ha most megkopaszodom, úgy 
mint Clinton ur, akkor tizenöt fokkal szál
lók le lady Belfart magas véleménye laj
torjáján — legalább testemre nézve. Ha 
most elveszteni vagyonomat -- parókát 
kell viselnem vagy megbetegszem — min
den esetre m.*gszüuök teljesen boldog lenui!

— Ez igeu logikus — veté közbe a 
baronet.

— No j ó , becsületemre biztosítom 
önöket kedves barátaim és derék szom
szédaim, hogy nem élhetek azzal a gon
dolattal, hogy jó csillagom clhomályosod- 
hutik Érzem,, hogy a legcsekélyebb bo- 
szusagot sem viselhetem cl, a legcsekélyebb 
baleset egészen ki-kihozna sodromból, a 
valódi szerencsétlenség pod*g megőrjítene. 
Lételem mostanáig lánezolata volt az örö
möknek, boldogságnak és sikereknek, ez 
nem tarthat igy tovább, ez a természet 
törvényei ellen volna. A változás borzasztó 
les/, arról már most biztosíthatom önöket. 
A szerencsétlenség megjü, meg kell jöuuie,
— — én azonban kitérek Htjából.

— Ön megnkarja magát ölni, Bel 
fart! — kiáltott föl a báró, székéről 
felugorva.

Mint említettük, nemcsak haladás nem I 
tapasztalható, hanem inkább visszaesés; 
ugyanis a szt.-Fcrcnczicknél ezelőtt ma
gyarul is tartatott isten-tisztelet, hanem ; 
mintegy 10 év óta tökéletesen megszüli- j 
tettetett, valósziuüleg azért, mert keveset 
jövedelmezett.

Sajnosán konstatáltuk, hogy Mohácson 
a magyarosítás ügyében semmit sem tesz
nek, a kiknek a mozgalom élén kellene | 
államok, teljes apathiába sülyedtek, a kor I 
intő és hivó szavát figyelembe épen néni ! 
veszik, s most csak arra vagyunk kiván
csiak, hogy fog-e akadui oly magyar lap, [

“) A szt.-Ferencxiek templomában

— Boldogságommal akarok meghalni, 
szólt a házi gazda prófétai hangon.

Es tanácsunk meghallgatására hi
vott ön meg bennünket theára? — kérdé 
Clintou úr.

— Nem, — viszonzá Belfart úr, mert 
határozatom másithatatlan, csak azt akar
tam önöknek bebizonyítani, hogy nem va
gyok őrült és hogy a spleennek semmi 
része sem lesz halálomban.

— Óh, én miudezt bizonyilni fogom, 
amit ön akar, — szólt jószivüleg a volt 
sebész; ami azonban véleményemet illeti 
az ön által elkövetendő cselekményre 
nézve, azt eugedje elhallgatnom!

— Nem, nem, szóljon ön először, 
Clinton úr.

— Szóljon ön, sllrgeté a két másik 
úr most szintén.

— Valóban nem tehetem.
— De kérjük!
— No, ha épen meg kell lennie, be

vallom, hogy teljesen felfogom tiszteletre 
méltó ^barátunk e határozását és méltány- 
lom. Önzés az, monománia, minden, amit 
önök akarnak, de egyszersmind antik 
stoicizmus is !

— Clinton úr, — szólt pedánsul a 
baronet, ez az én nézetem is.

— Szerencsés vagyok, hogy csatla
kozhatom önökhöz, — monnogá sir Ri 
ehárd, barátjai előtt meghajtva magát.

Belfart a meglepetés s csodálkozás 
vegyületével szemlélte őket.

— így tehát neui marad más hátra, 
kedves barátaim, miut kérni önöket, hogy

mely e jámbor uraknak mosakodásait
közzétegye, ha az eszmecserének még oly 
barátja is? Mi megtettük a magunk köffe- 
lességét, mert ezzel tartozánk a haza szem 
ügyének, csak eredménye lenne!

Juvenalis

Az apatini dalárda fönnállásának 
25 éves jubileuma.4-)

F. hó 8., 9. és 10. napjain szomszéd 
megyénk egy kiváló szép ünnepélynek 
volt színhelye; mely ünnepélyről, tekintve 
azon benső viszont, melylyel városunk dal
egylete viseltetik az apatini dalárda irá
nyában másrészt pedig, mivel ily ünne
pély igen ritkáu fordul elő — lapunk is 
szívesen emlékezik meg.

Az ember életében is kiváló helyet 
foglal el a 25. év, mely a férfi első nagy
korú évét jelöli; mennyivel inkább neve
zetes ez egy egyesületnél, kivált a mai 
időben, midőn a lelkesedéssel megkezdett 
legszebb intézmények és eszmék kivitele 
csakhamar szalmatűz fellobbanásáuak bi
zonyul be.

Az apatiui dalárda a mellett, hogy a 
társadalom hathatós előmozdítója, nem- 

ízeli missiót is teljesít; mert a nagyrészt 
német községben magyar dalaink áltál 
meghódítja a sziveket. Az egylet történe
téből jól esik constatáluuuk, hogy inig az 
első évben az ének előadások tisztán né
met nyelven tartattak, később feles szám
ban, ma már csak egy harmad részbeu 
német s két harmad részben magyar. 
Lássuk most az ünnepély lefolyását.

I. n a p.
Az. első nap a vidéki vendégek fo

gadtatására és az ismerkedésre volt szen
telve. A fogadtatást megnehezíté a hajó
nak nem rendes időben való jövetele, 
úgy, hogy a felső hajó 5 órai késedelem 
mel érkezett meg, mely valamint az érkező 
vendégeket boszantá, úgy a rendező-bi
zottságot is kifárasztá. Eltekintve azonban 
ezen kellemetlenségtől a fogadtatás sike 
rült. Megjelent két egylet testületileg a 
„zom bori casinó-dalárdau 25 taggal, a 
hodsághi dalegylet 22 taggal), 3 egylet 
képviseletileg (az újvidéki 5-, a pécsi 3* 
és a bajai 1-taggal). A zomboriak kocsin, 
a többiek hajón érkeztek. Azon vonalon, 
melyen a vendégek érkeztek, valamint 
az útvonalak, úgy a házak is fel voltak 
lobogózva. Este ped:g a dalárok tisztele
tére a községben igen sikerült kivilágítás 
történt, mit az ismerkedési estély követett, 

i Az ismerkedési estély alatt meggyőződ- 
j tünk arról, hogy Bácsuicgyében a dal 
művelése jó kezekben van, mert az egyes 
dalárdák előadásai a legszebb sikert 
aratták.

II. nap.
Reggel 7 órakor és d. e. 11 órakor 

összpróba volt; 10 órakor pedig ünnepé
lyes hálaadó sz. mise tartatott, melyen az 
apatini dalárda énekelt. Délután 1 órakor 
kezdetet vette a dí sze  bed,  melyen kü- 
i üllődül 300-an vettek részt. A diszebéd 
alatt az apatiui zeue játszott s tudomást 
szerezhettünk arról, hogy a zene is kellő 
ápolásban részesül Végül megeredtek a 
pohárköszöntések. Igen sikerült pohárkö 
szűnt ést mondott Schmausz E megyei 
alispán, mint a dalegylet elnöke, ö felsége 
a király és királynénkra, nemkülönben a 
megjelent dalárokra Az apatiui dalárdára 
a pécsi dalárda képviselője emelt poharat. 
Az országban létező dalcgylctckct össze
hasonlította egy ültetvényhez, mely külön
böző minőségű talajba s különböző időben 
ültettetett: továbbá összehasonlította egy 
nagy családhoz, mely csalod gyermekei 
különböző testvéri szcrctetet tanúsítanak 
egymás irányában. Ebből kifolyólag ecse
telte a pécsi dalárda szerencsés helyzetét 
8 hivatását. Kicmelé, hogy minden időben

*) Lapunk múlt számából téi-8/.üke. folytán 
kimaradt.

némi emlékeket fogadjanak el tőlem, szólt 
Belfart.

— íme, Nithsdale baronet egy lő
fegyver, százötven lépésre hord; ha ismét 
krokodilus vérre szomjuhoznék, csodákat 
fog vele művelhetni. Ha ön, szír Kichárd 
visszatér Indiába, ezt az úti készletet aján
lom, valódi uuivcrsalis bazár. Ami önt 
illeti, kedves Clinton úr, fogadja ezt a 
füstölőt Van Ostendetől, legjobb munkái
nak egyike. És most fogjunk utoljára ke 
zct és váljunk cl.

— Szerencsés utat, — mormogó a 
baronet, szemét törölgetve.

— Gondoljon olykor reánk, kedves 
Belfart, — sóhajtott sir Richárd.

— Ha netán a lőfegyver iránt visel
tetnék előszeretettel, — suttogó Clinton 
úr; óvakodjék a megcsonkítástól; helyezze 
a csővet jobb halántékára — ue nagyon 
közel — ez a legbiztosabb mód.

Vidám mosoly lebbent el Belíart 
ajkáról.

— Köszönöm, szólt szobája ajtaja 
télé fordulva, — fölösleges lesz önöket 
még arra kérnem, hogy ne kövessenek; 
vannak dolgok, melyeknek a színfalak 
közt kell végbein enniük s melyeket a 
közönségnek nem szabad látnia.

— Adieu! Belfart, adieu! — zoko
gott a három úr, midőn az ajtó függönyét 
fölemelte.

— Adieu! — viszonzá Belfart »
eltűnt.

(V é g e  k ö r  )



gi volt törekvése, miszerint a dalegyletek 
miliőn szakok szerint ne kUlönittessenek 
el hanem egymás mellett buzgólkodjanak 
u nemzeti dal művelésében. Fölhozó, mi- 
sierint volt idő, midőn egyes egyletek 
mostoha testvéri érzelmet tanúsítottak irá
nyában ; de itt is szerencsés volt, mert édes 
testvérei többségben lévén, őt diadalra 
buzdították. Ezek után Udvözlé az apa- 
tini dalárdát, mint a pécsi dalárda é d e s  
t es t vér ét ,  mely egylet nemcsak nem 
nézte irigység- és féltékenységgel az egy
let emelkedését, hanem bátorságra és ki- 

' tartásra buzdította, sőt a harcztéren mell- 
j védül is szolgál. A nagy lelkesedéssel 
| fogadott üdvözletre az apatini dalárda 

eryik tagja emelt szót és a leghizelgöbb 
kitüntetésekkel lialmozá el a pécsi dalár
dát és anuak további föumaradására 
emelé poharát Volt még felköszöntés az 
apatini dalárda elnökére, anuak karmes
terére. mint az Ültetvény ápolójára, to
vábbá az egyes jelen volt dalárdákra.

A diszebéd befejezte után következett 
a d i s z-k ö zgy UI é 8. A dalárok az elnök 

| vezetése mellett fülvoultak a felső-népis
kola helyiségébe, hol a közgyűlés tartatott.

Az elnök érzelemtől áthatott bevezető 
I beszédét lelkes éljenzéssel togadták a 
I jelenlevők.

Ezt követte az egylet 25 évi törté- 
I nete rövid kivonatának felolvasása. Érde- 
I késnek tartjuk fölemlíteni hogy az alap- 
I szabályok 1859-ben a szerb-bánsági hely- 
I tartóság által lettek megerősítve; alakulása 
I alkalmával volt 34 mUködő, 97 pártoló 
1 és 7 alapitó tagja; a mUködő tagok szór- 
I valutára évenkint 3 jutalom (Űzetett ki, az 
I első 3 drb arany, a második 2 drb s a 
I harmadik 1 drb arauynyal jutalmaztatik 
I Az egylet története igen tapintatosan volt 
I összeállítva s érdemlil szolgál l)r. Scbmausz 
I Antal Ügyvéd ur, mint a rendező bízott- 
I ság jegyzőjének, ki máskülönben is fárad 
I ságot nem ismerő munkásságáért és rokou- 
I szemes modora, nemkülönben nagy figyel- 
j uieért a jelen voltak szeretetét teljesen 
f kiérdemelte.

A ilisz-közgyIllés alkalmával egy uieg- 
I hatott jelenetnek is taimi voltunk s ez 
j akkor volt, midőn a megye köztisztelet

ben álló alispánja, mint az egylet elnöke, 
remek beszédben emlékezik meg az egy
let karmesteréről InglUckhotfcr József úrról,

| ki kezdettől fogva a mai napig, teljes 25 
I évig szellemi vezetője volt az egyletnek.

Ezt megörökítendő, az egylet nevében 
I egy csinos és értékes ezüst serleget nyuj 
I tott át a nevezettnek, kit az eluök szili- 
I téu mint jubilánst mutatott b e ; mert az 
I egylet 25 évi fennállásával a karmester 
I ’J.'t éves működése is Ünnepeltetik. A je 

lenet oly megható volt, liogv soknak sze
mében ott ragyogott az ör öm- köny.

A disz-közgyűlés befejezte után */,6 
órakor kezdetét vette a n a g y  ö s s z e l ő  
adás. melyben 90 tag vett részt.

Az összelöadás teljesen sikerült s e 
helyütt is csak elismerésünket nyilváuit- 
baijnk úgy az apatiui, mint a zombori és 
bodsághi dalárdák irányában; de nem 
feledhetjük ki ez alkalommal sem az apa- 
tini zenekart, mely kifogástalan játéka 
által méltán kiérdemelte figyelmünket A 
műsorból ki kell emelnünk különösen a 
rKiraly-induló'-t és „Oseiuk-emléké"-t, 
mint kiválóan sikerült előadásokat. Az 
■többi magán részét nagy hatással Pribil 
Eni". a zombori dalegylet derék elnöke s 
egyletének éltető szelleme énekelte. Az 
előadásokat a jelen volt közüuség rokon- 
s/' iivos tapssal jutalmazta.

Este t á n e z-c s t é I v rendeztetett. Ha 
elmondjuk, hogy a táncz alatt a zombori 
nem/, zenekar Hcrczcnberger jeles kar
mester vezetése mellett játszott és hogy 
úgy az apatini, mint a vidéki szép nem 
teljes számban jelen volt és eltartott a 
mulatság reggelig, úgy más mondani va
lónk nincs; mert ezzel kimutattuk, hogy a 
tánczestély is sikerült.

Ili n ap
Mit mondjunk a III. napról? Ezen 

■■pun „li u l p a p r i k á s "  adatott a vidéki 
vendégek tiszteletére a baranyai szigeteu. 
Hol kezdjük? Talán ott, midőn két zene 
bar kísérete mellett a vendégek egy része 
a rendes kijelölt helyről, a másik pedig 
a 'ánc/mulatság helyéről iudult a bara
nyai szigetre. ? Vagy ott, midőn a két ze
nekar játéka közbe a „duda"  is beleszólt 
és három zene emelő hangjai hatása alatt 
szemléltük, hogy' fogdossák a halászok a 
ticzkúudozö halakat és dobják bográ
csukba, hol a lobogó tUz lángja szerel
mesen nyaldosta azok oldalát! Nehéz 
feladat! Ezt leírni bajos. Tehát csak azt 
niondjuk, hogy „h a I p a p r i k á sa volt és

„ ha l á s zok"  főzték. De végre is 
•egfött a hal s erre mindannyien letele
pedtünk s egyszerre mintha csuda történt 
volua, oly csöndesség lett, csak a zene 
és egy-egy rendező kellemes „ t e s s é k "  
kangja hallatszott. De mint a vihart a szél
csend jelezi, ugv a hallgatást is a vihar kö- 
veMc, uiert alig, hogy a test kívánsága 
a „halpaprikás" által kielégittctett, kö
vetkezett a b a r a n y a i  s z i g e t e n  az 
rít- * c 8 ^ a * Ul u * a *8 * £-w Volt annyi 
".köszöntés, hogy’ embernek kellett lenni, 

••szerint ezen fölköszöntések eredményé
nek, bácskai értelemben véve inegfelelhes-
* “k. Baranya megállta itt is helyét, mit
* bácskaiak elismerni kényszerültek.
föl u,i*,, szükségesnek tartjuk még
”e*ulitcui , miszerint ezen Ünnepélynek 
f“e* volt az erkö esi haszna is. Bácsuiegyc 
,eu*utatta, hol a dal művelése náluk nem

ismeretlen talaj, sőt szép eredményeket 
is tud bemutatni, másrészt erősebb szövet
ségre léptek velünk és igy közös erővel 
szolgálhatjuk azon Ügyet, melynek zász
lójára a haza-szeretet van írva.

VégUl kötelességünk megemlékezni a 
rendező-bizottságról, melynek élén Ribiczey 
szolgabiró ur állt, mely bizottság fáradsá
gának s lankadni nem tudó munkásságának 
méltó jutalmát az Ünnepély fényes sikeré
ben találja. Isten velUuk.

Kö s z ö n e t !
Bukkösdön f. hó 8-án ifj. Jeszenszky 

Ferencz képviselő űr vendégszerető házá
ban tudvalevőleg műkedvelő szini-elöadás 
tartatott a Szily, Nádossy és Jeszenszky' 
családok nemestörekvésU ifjú tagjai által, 
mely erkölcsileg ép ügy mint anyagilag a 
legszebb eredmény nyel végződött.

Igen kellemesen érintett bennünket a 
rendezőség azon nagylelkű elhatározása, 
hogy az előadás jövedelme az abaligeti 
barlangban még visszalevö megnyitási mun
kálatokra fordittassók. A befolyt meglepő 
nagy összeget, százharminczegy frt és 32 
krt kézhezvettem és ideiglenesen a pécsi 
takarékpénztárban elhelyeztem.

Midőn ezt a nyilvánosság terén is há
lás köszönettel konstatálom, egyúttal ked
ves kötelességemnek tartom a kegyes ada
kozók névsorát is mellékelni: Talliáu An
dor (Somogy) 11 frt; Somsicb Andor 
(Somogy), Hirseh Lajosné (Dárda), Perczel 
Vilmos (Tnrbék), ifj. Kammerer Ferencz 
(Somogy), Vermes Györgyné (Turbék), Szily 
Antal (Fest), Deutseh Lipót, Perczel Béla 
(Péesvárad), 5—5 frtot; — Knap József 
és neje, Ország Lajos 4—4 frt; Pitz Fe
rencz (Bűkkösd), Vanis Sándor (Pécs). 
Vecsey Sándorué (Pest), Purgely Sándor 
(Veszprémi, id. Jeszenszky Ferencz, Szily 
László, Marton Gyula (Somogy) 3 —3 frt;
— Ballus Zsigmond (Pécs), Kovácsy Sán
dor (Pest), dr. Györy Elek (Pest), Galamb 
Gyula (Pécs). Seeli Károly (Pécs), Trixler 
Károly (Szt-Löriucz), Jobszt Béla, ifjú 
Krasznay Mihály, Polgár Jenő 2 — 2 Irt; 
Gosztouyi Béla (Pest), Szily Ferencz (Pest), 
Jeszenszky Imre (Somogy), Nádossy Kál- 
mánué, Polgár Jenöné (Pécs),özv. Jeszenszky 
Józsefné (Pécs), Sey Lajosué, Németh Ignácz, 
Jeszenszky Géza, Szabó Imre plébános 1 1
frt; Sárközy Béla (Somogy) 1 frt 10 kr; Je 
szenszky Dezső, Jeszenszky Iván, Jeszenszky 
Andor, Nádossy Pál, ifj. Nádossy Kálmáu, 
Németh Margit, Németh Janka, Weidinger 
Jenő, Ticbi Károly, Szily .vdám 20 — 20 kr t ;
— gróf Laszherg Arthur, Szily János, Je
szenszky Tódor, Gálovics Arthur és Zoltán, 
Nagy Jenő, Nádossy István, Batyók Aladár 
és Löfler testvérek összesen busz frt és 22 
krral járultak hozzá, — a pénztar ostro 
inánál azonban az illetők adományait ren
desen feljegyezni nem lehetett.

Tisztelt Ugybarátaiuk tájékoztatására 
megérintem még, hogy az abaligeti bar
lang jelenleg százkilenczvenegy frt és 32 
kr. készpénzzel rendelkezik és igy azon 
kedvező helyzetben vagyunk, hogy az egy- 
időre abbanhagyyott munkálatokat legkö
zelebb ismét megkezdhetjük és tán he is 
fejezhetjük.

Chalupni János.
abaligeti plébános.

Különfélék.
— Szent-lstván ünnepe. „Egek király

néja vedd oltalmad alá e hont s kedves 
népemet !“ E fohászszal hunyta le szemeit 
örök álomra István király, a kinek emlékét 
most Ünnepeltük. Szivének végső dobba
nása is a hazáé volt, legutolsó gondolata 
is a magyar népet ölelte körűi szeret été
vel. Századok óta évről évre megünnepel
jük áldott emlékezetét Városunk hallgatag 
utczái megnépesültek, a középületek föl- 
lobogóztalak. Ezernyi ember dicsőítette 
nevét. Ha a katholikus egyház a szentek 
dicsko8zoruját nem övezte volua is Istváu 
király homloka köré: még úgy is megér
demelné, hogy minden jó magyar illő ke
gyelettel goudoljon reá. Az ö elévűlhetleu 
érdeme, hogy élünk most is. István király 
adott először állami tormát nemzetünknek, 
ö vezetett be az európai népek sorába. 
Iskolákat alapított, elvetette a művelődés 
magvait. Szervezte az igazságszolgáltatást; 
oltalmába vette a szegényt a gazdagok 
túlkapásai ellen. Még most is él a króni
kusok ajakán a bölcs tauáes, a mit sze
retett fiának, Imre főberczegnek adott : 
„Harag, gőg és irigység nélkül uralkodjál 
békén, alázattal. Ha e tanácsomat köve
ted, királynak fogsz mondatni 8 szerettetni 
valamennyi vitézektől. Ha gőgös, irigy, dúló- 
fuló leszesz, a vitézek ereje királyi méltósá
god tompaságává fog válni s országod ide
genekre fog szállaui. Valahányszor ítélet- 
hozás végett valamely főbenjáró bűntettes 
elődbe kerül, ne heveskedjél, ne hozz ten- 
magad ítéletet, hanem hízd meg vele az 
illetékes bírákat, ítéljenek ők felette a tör
vény értelmében. Ha pedig olyan ügy kerül 
elődbe, mely felett magadnak kell bíráskod
nod, türelemmel s könyörülettel hozz ítéletet." 
Arany szavak, melyek a gyöngéd atyát s a 
dicső fejedelmet egész nagyságában tüntetik 
fel. — István király országa nem múlik el 
soha, István király kedves népe élni fog 
örökké !

_ Ö felsége a király születése napj .1
városunk is hozzá méltóan ülte meg. Nagy
ban emelte az ünnepély fényét a katonai 
disz, mely az idei nagy-gyakorlatok vé
gett összpontosított három gyalogezred s 
a különféle fegyvernemek által iuipozáussá

vált. Már hétfőn este kezdődtek meg az 
clöUnnepélyek u. ui. a nagy takarodó, a 
24 ágyulüvés s a tűzijáték a sátortábor
ban, hol két század gyalogság tréfás já
tékokat s görögtüz világítása mellett szép 
tableaux-kat rendezett. A városban kevéssel 
9 óra előtt az 52-ik gy. ezred zenekara 
a krajezár-kaszárnyából lampion-világitás 
mellett kiindulva a nagyobb utczákon vé
gig harsogtatta publikum-csalogató indu
lóit 8 a helyben tartózkodó három tábor
nok, valamint Stanger és Pokorny ezre
desek lakása előtt szerenádot adott. Más
nap reggel ismét ágyülövések s disz-éb- 
re8ztö zavarta fel a várost. Ekkor az ün
nepélyességek központja a sátor-táborba 
húzódott, mig a városban a püspök által 
mondott nagy misén csak a városi és me
gyei tisztviselők, hivatalnokok s egyesü
letek vettek részt. Annál nagyobb számmal 
tolakodott a katonai parádé után áhítozó 
közönség a sátortábor felé, hol tábori 
mise volt, melyet Mcndlik Ágoston apát
kanonok mondott két papnüvendék segéd
lete mellett. A tábor előtti térnek a város 
felöli részén volt fölállítva az oltár-sátor, 
mig a gyalogság ezredenként — oszlopok
ban fölállítva — továbbá a lovasság, tü
zérség, egy diszszazad gyalog- s egy 
század lovas-honvéd — az oltár-sátorral 
szemben helyezkedett el. A mise folyamán 
zászlóaljanként és ütegenként bárom disz- 
lövés dördült el, majd az istentisztelet 
végeztével az összes kivonult katonaság 
— két egymást fölváltó zenekar hangjai 
mellett — diszmenetet tartott a táborkar 
előtt, mely fényesen sikerült.

— Lajos napja. Lajos napja a magyar 
kalendáriumban a nemzet vörös-betűs ün
nepnapja. E napon fülgvül a hazafiság 
szent tüze. s bevilágítja a paloták termeit 
és kunyhók rejtekét. A palotákat is? . . . 
Nem. Itt uincs Lajos-uap. Hanem világit e 
téuy a magyar nép tömegének lelkében, 
szivében. A függetlenségi körök megyénk
ben rendesen megünneplik augusztus 25- 
ikét. Üsszccsoportosuluak az elvtársak s 
szeretettel a szívben, künynyel a szemben 
egy „Isten éltessen !"-t imádkoznak Turin 
felé. Az imádság oda ér s visszhangot ad 
a nagy szívben, a melybe belefér nagy 
Magyarország egészen. És jön vissza a hang 
8 c szó rezgeti meg lelkünket: — „Re
m é l j e t e k  !“..  . Mi remélünk !

— Hymen. Dr. Feszti György köz- és 
váltóügyvéd eljegyezte Ma r e n e t z  Rózsa 
kisasszonyt, Marenetz Veuczel horvátországi 
földbirtokos és fakereskedö leányát.

— A föispáni állás reformjára vonat
kozó törvényjavaslat állítólag már elkészült. 
A Tisza által kieszelt s a minisztertanács 
által elfogadott tervezet főbb pontjai ezek : 
A főispán fog állani a törvényhatóság te
rületén mind az állami közigazgatásnak, 
mind az önkormányzati hatósági működés
nek élén s azért ü lesz rendes elnöke a 
megyei összes állandó bizottságoknak; a 
megye területén működő összes állami és 
megyei tisztviselők közvetlenül alája lesz
nek rendelve; ö lesz valamennyinek hiva
tali főnöke; bizonyos esetekben reudeletet 
bocsáthat ki mindannyihoz s ezek annak 
engedelmeskedni tartoznak, pusztán az al 
ispánnak levéli megengedve, hogy az ellen 
fellebbezéssel élhessen ; minden állami hi
vatal a törvényhatóság területén az ö meg
hallgatásával s az ö ajánlatára töltetik be, 
s minden hivatal működését ö ellenőrzi s 
azért joga és feladata a hivatalokat idöu- 
kiut megvizsgálni. Hatásköre nem terjed ki, 
vagy csak kevés esetben a bíróságok mű
ködésének ellenőrzésére, /vllandóan a me
gye székhelyén köteles tartózkodni s ren
des bírója lesz megfelelő személyzettel és 
ügyvitellel. Egyik említésre méltó pontja 
s rendelkezése lesz még a novellának, hogy 
a szolgabirói segéd helyett alszolgabirói 
állomás szerveztetik s ekként fog törvé- 
nyesittetni az az állapot, mely a most 
fennálló törvény ellenére több megyében 
tényleg fennáll s mely szerint most a 
szolgabirói segédek is bizonyos mérvben 
önálló hatáskörrel rendelkeznek. — A 
törvényjavaslat csakis az országgyűlés 
összejöttékor fog napvilágra bocsáttatni.

— Ki-é lesz a színház ? A fővárosi 
lapokban olvassuk, hogy A r á n y i  Dezső, 
kiuek a szinügyi bizottság a jövő saisonra 
kiadta színházunkat, visszalépni szándéko
zik a szinigazgatástól, s helyeiie Mé s z á 
r o s  Kálmán, a budai színkör titkára jön 
városunkba a budai sziukör tagjaival. 
Arányink ügy látszik hamar meguiita a 
dicsőséget. Mészáros Kálmán két ízben 
szinészkedett városunkban s mint „lyrai 
szerelmes" a közönség kedvencze volt. 
Bizou-bizon csaknem zavarba hoz bennün
ket az a sok hir, mely jövő színészetünk 
tárgyában szárnyal szerte-szét. Azt is mond
ják, hogy S a á g b y  Zsigmond sziuigazgató 
hozza be társulatát a jövő saisonra.

— Két uj vásár. Többen, nagy részt 
budai külvárosi iparosok és földművesek, 
kérvényt intéztek a város hatóságához az 
iránt, hogy rendszeresittessék még k é t 
országos vásár, és pedig egyik a szent- 
Mihály, a másik pedig a busvét előtti hét
ben tartassék meg.

— A választók névlajstroma. A sza
vazati joggal biró képviselő-választó pol
gárok uévsora összeállitiatván s kihirdet
te) vén; csak n é g y  reklamáczió érkezett 
be. A négy közt dr. D i e t r i c h Ignác/. 
>s reklamált, nem mintha „választani a 
vagy mogválasztalni akarná magát" — 
mondja ö maga, hanem csuk azért, hogy 
megtudja az okát a — mellőzésnek. —
A lajstrom szerint vau a belvárosban 840

szavazó, a siklósi és szigeti külvárosban 
356, a budai külvárosban 487 választó 
polgár.

— A pécsi kér. polg. társalgó kör szent 
István napján banquettet s tánczestélyt 
rendezett saját helyiségében, mely igen 
fényesen sikerült. A bauquett 50 terítékű 
volt; ré8ztvettek a kereskedők s iparosok 
legelőkelőbb tagjai. A mulatság éjfél után 
2 óráig tartott.

— A ..Dunántúli közművelődési egylet"
javára Vaiszlún mű köd velő előadást ren
deztek, melynek tiszta jövedelmét (5 frt 
24 krt) Bo d o n y i  Nándor azzal küldte 
be, hozzánk, hogy juttassuk illetékes he
lyére. Minthogy az egylet még nem alakult 
meg s nincs illetékes hely a hova átszol- 
gáltatnók az összeget, — takarékpénztárba 
helyeztük s anuak idején átadjuk az egye
sületnek.

— Közjegyzők gyűlése. A Baranya-, 
Somogy , Tolna- és Zala-megyék területén 
lévő s egy közjegyzői kamarához tartozó 
közjegyzők a héten évi rendes közgyűlé
süket tartották. A közgyűlést banqnett kö
vette a „Hajó"-ban.

— Közbiztonság a hegyekben. Mond
hatjuk jó lábon áll városunk területén a 
személy- és vagyonbiztonság. Nincsen egy 
nap, hogy betörés, lopás ne törtéujék. 
Legújabban a szőlőhegyekben táboroznak 
a csirkefogók s intéznek rejtekeikből tá
madást a szőlőtulajdonosok ellen, a midőn 
azok esténként ki- vagy be közlekednek. 
A héten Bi bi  i ng József ügyv. kamarai 
írnokot támadta meg négy útonálló s 
erőnek erejével kiakarták zsebelni, ö 
azonban erélyesen védte magát a táma
dók ellen, mi közben egy kapás közeledett 
a dulakodás színhelye felé. Ez volt Rib- 
ling szerencséje. A gazok megszeppentek 
s kereket oldottak. Ribling a városba 
érkezve, azonnal a városházára sietett, 
hogy jelentést tegyen; de — fájdalom — 
ott nem talált az örtálló Buczkón kívül 
— senki t .  — Ebhez azt hisszük nem 
kell kommentár.

— Megyei vándortanárunk, Liebbald 
Béni — írják nekünk Magyar-Egregyröl — 
a vidékünkön járván, könnyen érthető elő
adásaival a nép osztatlan tetszését meg
nyerte. Szavait feszült figyelemmel hallgat
ták, sőt sikerét már is észlelhetni, a meny
nyiben a fákat meszelik, a férges gyű 
mölcsöt naponkint szedik s nem egy helyütt 
láthatni, hogy a javasolt mód szerint a 
gyümölcsfáknak hig trágyát is aduak. 
Ürömmel közölhetjük mindezeket, mert a 
nép bizalma amúgy is inog van ingatva s 
minden idegenben legalább is adóvégre
hajtót lát s igy erős lelki és testi erőre 
van a vándortanárnak szüksége, hogy mind
ezt leküzdje.

— Fürdői tudósítás. Harkány, 1885. 
augusztus 19-én. Fürdő vendégek száma mai 
napig 1461 személy ; átutazó vendégek 
száma mai napig 441U személy.

— A pécsi kereskedelmi és iparka
mara 1885. évi augusztus hó 24-ik uap- 
jáu (hétfő) d. u. 4 órakor saját helyisé
gében (Anna-utcza 4. sz. I. cm.) ren
des közülést tart. A napi rend tár
gyai: 1. Elnöki előterjesztések 2. A ka
marai iroda jelentése. 3. A fölöm, ipar 
és keresk. m kir. minisztérium leirata az 
osztrák-magyar vámterület általános vám
tarifájának szövegét és dijtételeteit ille
tőleg a kamara részéről adandó vélemé
ny es jelentés tétele iránt. 4. Ugyanazon 
minisztérium leirata a Rumániába küldendő 
árukhoz szükséges származási bizonyítvány 
tárgyában. 5. Az országos gazdasági egye
sület átirata a folyó évi október hó 3-án 
és következő napjain Budapesten tartandó 
gnzdnkoügrcsszusou leendő képviseltetésc 
iránt. 6. Az országos iparegyesület átirata 
a budapesti országos kiállítást látogató 
iparossegédeknek a Vogl Emuiméi buda
pesti fehérnemű gyáros állal felajánlott 
10 000 írtból való segélyezése tárgyában.
7. 14 iparossegédnek folyamodása a buda
pesti orsz. kiállítás tanulmányozására le- 
eudö kiküldése iránt. 8. A budapest-pécsi 
vasút válaszirata a fel* és lerakodási il
letmények s a szállítási dij többletek 
visszatérítése tárgyában tett kamarai meg- 
kere8véuyrc. 9. Somogymegye alispáni hi
vatalának megkeresvénye a nagy - atádi 
ipartestület békéltető bizottsága alapsza 
bátyainak véleményezése iránt.

— Tűz a vidéken. Csütörtökön este 
háromnegyed kilenc/ órakor tűz ütött ki 
Mohácson a temető utczában; a néhai Vin- 
cze Sáinuel-féle ház udvarán a pincze-tetö 
gyuladt ki ismeretlen okból. A tűzoltó egy
let tagjai az első számú szivattyúval cs egy 
lajttal lehető gyorsasággal megjelentek a 
vészhelyen, noha igyekezetükben néhány 
perezre meggátoltattak az ordinánezok tá
volléte miatt, kik az őrtanyáról vucsorálás 
ürügye alatt távol voltak. Nagy akadályul 
szolgált a bősz elem lokalizálására az is, 
hogy az utezai kutakban a viz kevés volt, 
a lakósok pedig lovaikat nemhogy befog
ták volna, de azoknak otthonlétét is meg
tagadták. Három lakház melléképületeivel 
lett a lángok martalékává, melyek bizto
sítva voltak. Egyik szomszéd, Harczi Sán
dornak udvari magtárában 53 zsák búza 
semmisült meg, mely nem volt biztosítva.

— Uj olvasókör. Hidasdról írják la
punknak : Községünkben, komoly fiatal 
emberek kezdeményezése folytán, a ha
zafias szellem, az értelmiség és a társas 
élet ápolása tekintetéből „Polgári olvasókör" 
czimü egylet alakult. Egyletünk föczélja 
a nép számára alkalmas könyviárt léte- 
siteni, miután eddig egyáltalán mindenféle 
könyvtárnak kiáuyábau voltunk. Csupán

nagylelkű adományokból már is száz kö
tetnél több könyve van az egyletnek és 
tagjaiuak száma szintén megközelíti már 
a százat. Alapszabályainkat most terjesztet
tük fel a minisztériumhoz jóváhagyás végett.

Gabona árjegyzék.
Pécs sz. kir. városában 1885. évi augusztus hú 
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A szerkesztőség postája.
— Lapunk fómunkatársa, VARADY FE

RENCZ Budapestre utazott s a vidéki hírlap 
Írók országos kongresszusán képviselni fogja 
lapunkat.

— Juvenialis- „Viszonválasz Tárnái Károly 
drámáaz untak Jerem iás siralm aira'1 czimii közle
m ényét vettük ; de sajnálattal kell kijelentenünk, 
hogy azt nem közölhetjük. Pompás fricskák van
nak a két ív terjedelmű válaszban s igen ügyesen 
leczkézieti meg a ,,gentleinau“-t ; liánéin maga az 
ügy jelentősége sokkal silányabb, mintsem hogy 
a ira  annyi nyomda-festéket pazarolni érdemes 
volna. Szívesen nyitanánk teret, ha egy elismert 
színműíró alkotásáról volna sző, de a midőn csak 
holmi kutya-bagosi titkos drámairó haszontalan 
irk-tirkája kerül a játék  asztalra •• nagyon nevet
séges volna, ha elfogna bennünket a c zik kezesi 
buzgóság. A „P  i r  i p ó c s é s  V i d é k e“ meg
teheti, de mi nem.

— D-N. A P M o h á c s i  t a  r-n o k e d 1 i k“-at 
átadtuk a „ V e r é b  J  a u k ó“ -uak. A mi pedig a 
mohácsi gentleman eskedéseket illeti, kérjük, le
gyen szives velünk tudatni, ha azok a „hosszú 
csizmás — szabiin lovag urak* nem férnek meg a 
bőrükben s vagdalják egym ást, majd mi me -te*/.- 
szük a kir. ügyészségnél a jelentést. Már a minap 
szóltunk a kir. ügyész úrnak s azt a választ nyer
tük, hogy irásbelileg tegyünk jelentést s azonnal 
intézkedik. Neui á r'an a  a XV. századról álmodozó 
lovag uraknak a XIX. század kóterjében (mseim 
h a vérszom jat egy kis „h ű v ö n “ vízzel enyhí
teni. E z  egészséges a pötfcszUedö pökhendi frá
teroknak !

— Mohács. Majd a hírlapírók kongresszusán 
bekötjük a koszorúját azokuak a biztosíték nélküli 
társadal.ui s mégis politizáló — „ k i t a r t o t t *  
zug-lapoknak. Maholnap Á r p á d o n  is jelenik meg 
egy társadalm i lap. Ha-ha-ha! Ordíts kapu, bámulj 
város ! . . . A szellemi nyomorékok ! . . .

— C K A jövő számunkban helyet szólítunk.

2 T̂ 3^Ilt-tér.*)
Válasz „egy utas -nak.

A „Pécsi Figyelő • múlt számában ön uram 
„figyelm eztetésinek czimzett ákoin-bákomot tett 
közzé, a melyet bizton — bátran — a sokkal 
czifrább „hazugság, avagy ártani akarás* felírás
sal is láthatott volna el. Ez a czim lett volna a 
találó, ez a felirat lett volna az igazságnak (!) 
megfelelő. Uram, ön a társadalom olyan tisztes 
osztályába tartozik, a mely minden egyes tagjától 
leginkább szokás lovagiasságot, becsületességet 
és . . . igaz szót elvárni. Teljesen otthon voltak-e 
önnél uram, midőn ön vendéglőmben velem á llí
tólagos rosszulléte felől beszélt. Alig tudom el 
hinni. Vagy akkor neiu tudta, mit beszélt velem,
— vagy most jobb tudomása ellenére — valószí
nűleg nem a legdelikáhabb okok miatt — tette 
közzé „figyelmeztetését* . . . csak azéif, hogy jó 
hírnevemnek ártson. Uram. ön engem soha fel 
nem szólított, hogy önt az orvoshoz, vagy a gyógy
szertárba  kísérjem, vagy házi szolgám által k í
sértessem  Ön csakis azok lakását tudakolta 
tőlem, s én a kért útbaigazítást s a já t  beismerése 
szerint készséggel meg is adtam. He miért is 
szólított volna ön fel, hiszen ön Mohácson nagyo.i 
is otthonos?! Jobban ismeri Mohács mi idén ze- 
gét-zugát mint talán én. Ha esetleg azouhau lel- 
szólitott volua, bizonyára rendelkezésére bocsáj- 
tom házi szolgámat, vagy amilyen ember-barát 
vagyok — talán még magam is elkísérem — önt ; 
bár nincs talán a világon vendéglős, ki éjjeli 2 
óra körül, inidőu hozzá má.' egészen szőrére vet
kezve véletlenül ágyából kikel, ezt önnek, ki 
pityókosnak igen, de betegnek épen nem látszott 
m egtette volna. Uram legyünk őszinték ! Az ön 
nagy betegségének rémes éjszakája utánei napon
— délben — még jó  barátságot volt kegyes irán 
tam mutatni s csak azuláu jö tt meg önnek a „bo
gara." ö n  amaz ominózus éjszakán sokáig já rt-  
kelt vendéglőm udvarán, hogy miért — azt ön 
tudja legjobban, régül kiakart jutni vendéglőmből. 
Miczélból ? — talán „keresd az  asszonyt.* Adieu 
uram !

Mohács, 1885. augusztus 11-én.

P ra u d a  J ó z s e f.

A pécsi nyilvános 3 osztályú

keresk. középiskolában
a beiratások f. hó 30-tól kezdve na
ponkint 9 —12 és 2 — 4 óráig esz 
közöltéinek.

A kereskedő tanonezok behatása 
pedig szeptember hó 1-én veszi kez
detét s szeptember 6-ig naponkint 
9— 12 óráig fog eszközöltetni.

Az intézet helyiségei Mária-utcza 
8. sz. a. házban vannak

A z  ig a z g a tó s á g .

*) Ezen rovat ala tt m egjelent-kórt nem vállal 
felelőséget a szerkesztőség



Jó keretet. Egy szerény, jó bizo
nyítványokkal ellátott fiatal ember, ki ma 
gát helyi Ügynökké kiképezni akarja; 
ajánlatos feltételek mellett azonnal alkal
mazást talál Hol? megmondja e lap kiadó
hivatala.

N A 3 Y  r B B B lfO Z ,
laptulaidonn*.

K I S  J Ó Z S E F ,  VÁKADV FERERCZ
felelőn is«rk«Kiittí. főmunk*iArs.

Hirdetések.

E g y  jó karban levő

vízi malom
élénk lisztforgalommal, lakás
sal együtt kedvezi! feltételek 
mellett bérbe adandó. Érte
kezni lehet a tulajdonos

Erreth Károlynál
Pécsett malom-utcza 4. szám.

Lakás bérbeadó.
Pécsett az Ágoston-tér 1. számit 

házban az. emeleti lakás, mely áll 3 
szobából, 1 konyhából s 1 éléskamrá
ból, f. évi október 1 -töl bérbe adatik. 
Bővebben tudakozhatni ugyanott özv. 
Sirisaka Andrásáénál. 242. (0-8)

E l a d ó !
A Mária-utczában, a 31. az. bűz uj 

minőségben, előnyös feltételek mellett — 
szabad kézből eladó. 253. (0— 2)

H o l  ?  megmondja a kiadóhivatal.

Ezennel bátorkodom a n. é. kö
zönségnek szives tudomására hozni, 
hogy Pécsett (József-utcza 5. sz. a .) 
fenálló

szoba, ezég  és 
tem plom  festészeti

Üzletemet a jelenkor követelményei
hez képest oly dúsan rendeztem be, 
hogy e téren a legnagyobb igények
nek megfelelhetek. Az egyezményre 
vonatkozólag könnyebbségül szolgál
hatok a legdíszesebb damask- olasz, 
franczia és német reneainse stilben 
kiállított és kidolgozott plaíond és fali 
mintákkal.

Jó anyag valamint a munka tiszta
ságáért mindenkor kezességet vállalok.

Mindennemű mázolási munkák a 
lehető legjutányosabb ár mellett leg
pontosabban teljesítetnek.

Számos megrendelésért esd

VADÁSZ BÉLA
. . , . 1 .0  I Í . M / . . I .V

2 4 5 . (12— 2) József utcza 5. szám alatt.

Mária-celli 
g y o m o r - c s e p p e k

jeleB hatású gyógy szer a gyomor min
den bántalmai ellen

és fölUlmullintKtlan az ét- 
' ágy h iány, gyom or 
gyengeség, ro*zM/.agu 
lehele t, szelek , sav a 
nyú fc Ibii fogós, kri
tika  , gyoiiiorliiii ni, 
gyom orégés, liugy kő- 
képződés, tú lságos 

uyá lk a  képződés, s á r 
gaság, u n d o r én h á 
nyás, fő fá jás  (Iih sz H
gyomorból ered), gyo- 
n iurgörcs, székszoru- 
In t, a gyom ornak  tú l 
te rh e ltsé g e  étel és ita l 
á lta l , g il is z ta  lép és 
m ájbetegség . arany- 
eres lián tál inak ellen . 

[^7*  5 g y  ü v o g o s e  úx*a h a s z n á 
l a t i  u t a s í t á s s a l  e g y ü t t  3 5  U r .
K ap h a tó : Pécsett Halán Ödön, Kovács M i
hály cn S iv á r t István qi/óqyszei ész urálinál. 
Pécsvárad: D oorszky B éla  gyógyszerésznél. 
S zig^ tváro tt: Visy Sándor gyógyszerésznél. 
Siklóson : R ónai gyógyszerésznél. S á s d : 
Keller G yula gyógyszerésznél. S zá szvá r  : 

B alt ha L ászló  gyógyszerésznél.
Valamint az osztrák-m agyar Iliiotlalom minden 
nagyolib gyógyszertnrábai én Icereakedéüébeii. 
K özponti szétküldést ra k tá r  nagyban és 

kicsinyben. (13—8)
i m A D i  i t Á n o L V ,

az „ő r a n gy  a 1 h o z “ czim zett gyógyszertárába* 
K ren iz ie rheu , M orvaországban.

Iskolai jelentés.
A t. ez. szülőknek ezennel szives J 

tudomására hozom, hogy a

17 éven á t fenálló
n y i lv á n o s  jo g g a l  f e l ru h á z o tt

•< leán yn eve lő 
tan in tézetem ben

Hunyady utcza 6. szám  
a beiratások az 1885/86-iki tan
évre f. é. augusztus 30, 31-én és 
szeptember első napjaiban eszkö
zöltetnek : a rendes előadások pe
dig szeptember hő 2 á l l  veemlik 
kezdetüket.

Midőn az eddig irányomban ta
núsított bizalmukért forró köszö- 
netemet nyilvánítanám, ajánlom 
magamat a t. ez. szülök nagy
becsű hajlamába.

Pécsett, 1885. augusztus 15.
J52. 1,2—2 ) Tisztelettel

W e r n e r  M a g d o ln a
leány-tanintézeti tulajdonos.

Malom eladó.
A 8Órósi határban egy két kerekű 

lelülcsapó malom a hozzá tartozó 
földekkel, réttel, szellővel s nagy
házikerttel együtt — előnyös fel
tételek mellett eladó. Értekezhetni; 
Scliult/mann János ott lakó tulaj
donossal. 240. (:(—3)

: j  E l a d ó  ■:
• a a Harkányi hegyen egy ■*

■ " 4 holdas szőllö, ■ "
_■ _■

■ négy hold parlag föld. egy Ba
aa hold akáe-erdö egy tagban, Ba 
a* emeletes présházzal, istáié- aa 
*■ val. edényekkel és termés aa

■ scl együtt jutányos áron és ked aa 
^K vező feltételek mellett, (melyek aa

■ Hegedűs Imre azámtnrtónál aa
■ Pécsett Szepesi utcza 10 meg- ■
■ tudhatók) eladó. _ *■■ > KM. (0 2) ■

Agyag-kályhák,

takarék tűzhelyek
(Sparherdé) és különféle agyag edé
nyek, az üzlet megszüntetése miatt, 
jutányos áron kaphatók

P i k l e r  P á l
fazekas mesternél. Pécsett, pálya-nt- 
cza 52. szám. 247. (2—2)

L e án y -n ö ve ld e i je len tés.
Van szerencsém tudatni a t. ez. szülök- és gyámokkal,

h o g y  (í o s z t á l y ú

leányuevelö és tanintézetem,
mely eddig János utcza 7. szánni házban volt,

m ost M ária u tcza  13. számú (M ajláth ) házba
! tétetett át, hol tágas helyiség és világos tantermek, azonkívül nagy udvar és 
! szép kert áll a növendékek rendelkezésére.

Növendékeket, mérsékelt feltételek mellett, ez évben is teljes ellátásra 
fogadok fel, szives megkeresésre a feltételek azonnal közöltéinek. ^

A rendes tanfolyam f. é. Hxeptembei* 3-án  lóg kezdődni, a beiratások Jy 
pedig a u g u sz tu s  RÓ és 31-én , szeptem ben 1. és 2-án  eszközöltetnek.

Midőn a t. ez. szülök és gyámoknak az eddigi szemelem és intézetein 
' iránt tanúsított elismcrésökért a legforróbb köszönetét szavazom, magamat ki
tűnő tisztelettel további kegyeikbe ajánlom.

Pécsett, 1885. jnl. 23-án.
Liebscher Vilma g.

221). (3_3.) intézet-tulajdonoMiő. ^

► .< M  M  >.i Ki M  ►.< M \:m +k :

Alulírott bátorkodom

festő- és mázolási-üzletemet
a t. ez. közönség figyelmébe tiszteletteljesen ajánlani.

Elvállalok minden, a festés és mázolás körébe tartozó munká
kat. u. m. temploT-, szoba-. czég~festést, mázolást és fa erezést —
Folyton a legújabb és legcsinosabb szőnyeg-és mennyezet minták bir
tokában, azon kellemes helyzetben vagyok, hogy minden megrende
lést, a legegyszerűbbtől a leggazdagabb kiállításig, pontosan és ol
csón teljesíthetek. Az általam készített munkák tisztasága-, csinossága- 
és tartósságáért a felelősséget minden tekintetben magamra vállalom.

IF J .  b u d a y
P écsett, Jó zse f-u tcz a  35 sz

241. (5—5)

xixixixixixixixix :***:ixixixixixixixix

Baranyavóri járás szolgabiráj
1343. nzámhoz 
l '- : .  k. i.

Pályázati hirdetmény.
«/ t '

Bárány aniegye 'óarany a vári járásába kebelezett Magyar-Bóly, 
Lapánesa, llloeska. Német-Marok, Lőcs, Szent-lstván, Villány, Virágos 
és Szent-Marton kis községek csoportosításából áll*'* 300 frtnvi évi javadal
mazással egybekötött

magyar-bólyi körorvosi állomás
lemondás folytán végleg megörültnek nyilváníttatván, annak az 187(1. 14. t# 
ez. 144. §-a értelmében leendő választás utján betöltésére határidőül folyó 
1885. évi augusztus hó 29-ik napja d. e. 10 órája tűzetik ki Magyar 
Boly községébe úgy is mint a jelzett köroivosi állomás székhelyére a kör
jegyzői lakhoz.

Felhivatnak, mind azon pályázni óhajtó orvos tudorok és okleveles 
sebészek, miként okmányaikkal kellőleg felszerelt kérvényeiket a fenti időig 
alulírottnál nyújtsák be.

Kelt Dárdán, 1885. augusztus hó 18.

(P. H.) Mayer Béla, s k.
szolgaimé.258. ( 1 -1 )

LEGJOBB 8ZERKEZETP

B O R S A J T Ó K A T
S Z Ö L Ö Z Ú Z O K A T
SZ E C SK A V Á G Ó K A T
R É P A V A G Ó K A T

OLCSÓN ÉS GYORSAN SZÁLLÍT

Grossmann és Rauschenbach
(‘Ibíí magyar gazdasági gépgyára

BUDAPESTEN.

Á r j e g y z é k e k  k í v á n a t r a  hér-  
>n< nf re  k i i  1(1 e ln e k

Ma szombaton augusztus hó 22-én

megnyitási ünnepély
a Sillay-féle sörcsarnokban

3 23 ik gyalogezred zenekarának
közreműködése mellett.

K ozdelu  7  ós fél ó ra k o r .
Melyre a n. t. közönséget tisztelettel meghivja

Zádria Vilmos.
vendéglős.

:

J I i  Ildii/  l e g jo b b a n  f e l s z e r e l t  l e g n a g y o b b  r a k t á r .
E l s ő  ni a g  > a r  Ii a 7. a i

in. k. és o. cs. kir. szabad.

bőr- és gépszij-gyár

KRAUSZ JÓZSEF FIA
M aiczali, déli vasutálloni. Keszthely.

Alapittatott 1850-ben.

Ajánlja 1883. évi február 23-án szabadalmazott imprngnált forrasztott 
géps/.ijait és oroszul gyárto tt varró- és kötöszijait. — melyek a keres
kedelmi téren a legjobbaknak bizonyult kül- vagy belföldi gyárimányok ellen 
még senkitől el nem érteket biztosítanak. Ezen szíjak nem nyúlnak semmit és for
rasztásuk oly szilárd, hogy gőz vagy nedvességben használva, éveken át dől- 
doznak a nélkül, hogy rongálódnának.

Javítások gyorsan és legolcsóbban eszközöltetnek 
Á r je g y z é k e t  é s  m in tá it k ív á n a t r a  d í jm e n te s e n  k ü ld ö k .

O rsz á g o s  Magyar Gazdasági Egyesület Budapest. (Köztelek.)
265. sz/884. BIZONYLAT. KrausE Jősaef fin Somogyinegye inarczali gyáros á lu l  nz 

országos m agyar gazdasági egyesület elé bírálat vége.t beküldött imprágnált és forraszto tt 
gépszijak a m agyar államvasutak gépgyárában és a királyi József műegyetem mechanika: 
laborntór'nm ában aa orsz. gazd. egyesület gépészeti szakosztálya íészére kiküldött b izott
sága előtt szakszerűen m egvizrgállatván, a következő tulajdonok k o n s ta tá lta la k :

1- ször. Az imprágnálás teljes lévén, a szíjak mindenütt ott. a hol nedvesség és gőz 
befolyásának voltak kitéve — a befolyásoknak sikeresen ellenállottak

2- szor. Csekély nynlékonysággnl bírván, e szíjakat kurtítani nagyon ritkán szükséges 
— úgy hogy az állami gépgyárban 34 napon állandóan működésben tarto tt két s/ij közül, 
ezen idő alatt csak az egyiket kellett 30 mmtrel megkuri itaui.

3- szór. A szíjak végeinek a megerősítés m elletti összeforraszlása csekély nyulékony- 
sága mellett előnyösnek mondható — s ez összefoirnsztás oly szilárd, hogy □  milimeterenkint 
2,505 kgr. terheltetésnél a szíj elszakadt, de a forrasztás mi változást sem szenvedett.

4 szer. A szíjak □  milimeterenkint átlag  2'4K kgr. terheltetésl á llottak ki.
Kelt Budapesten, 1883. márcz. 19-én.

184. (10—8)
Az országos m agyar gazd. egyesület nevébe

Korizmics László «. k , alelnök.
Kivonat az országos iparegyesület gyáripari szakosztályának 1882. október hó 10-én tarto tt 

üléséről felvett jegysóküuyvböl.
6. pont. Krausz József fia m arczali gépszijgyáros által bemutatott ragasztott és íor- 

ce satott gépszijak, melyeknek tartóssága mellett számos bizonylat mulattatott föl. olcsó
ságuknál fogva is az érdeklő iparosok és iparvállalatok figyelmébe a ján la tnak .

Kelt mint fent. K iadta: Országos Iparegyesület
Q e 1 I é r i M ó r  s. k., szakosztályi jegyző és egyesületi titkár.

M i n d i g  le g jo b b a n  f e l s z e r e l t  l e g n a g y o b b  r a k t á r .

IVIC ANTAL mechanikus.
Pécseit, Budai külváros, fnutczu 111. sz.

I zletem megnagyobbitása folytán azon kel
lemes helyzetben vagyok, hogy fülUhnulhatlan 
és ismétellen kitüntetett tömör, és hivatalosan 
megvizsgált mindennemű mérleget, súlyokat, bor- 
sajtókat. szölömalmokat. különlegességeket és 
minden egyéb e szakmába vágó czikkeket a lég 
olcsóbb árért adhatom. — Ezenkívül elfogad
tatnak és pontosan teljesittelnek midenféle mal
mok készítései és javításai is.

Tisztelettel

IV I C  A N T A L
257. (o— l)

Q f í o o o e e o É X X j t x x x x  x  y o o o o & t x z Q o o o o e C
Pécsett, 1885. Nyomatott Taizs Józsefnél (ezelőtt Madarász E.)


