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Tisza Kálmán.
Nem maradhat!
Akármit mondjon a kormánypárti 

sajtó, nem hisszük, hogy minden a 
réginél maradjon azok után, mik az 
utolsó hetekben történtek.

Tisza Kálmánról tudta mindenki, 
hogy s z ív ó s  természetének minden 
atómjával fog ragaszkodni a hatalom
hoz és addig le nem mond, mig csak 
felülről ki nem adják neki az útleve
let és azért senkit se lepett meg a 
miniszterelnök szószegése sem, mit a 
szabadelvű-kör keddi ülésén elköve
tett, midőn kijelenté, hogy mos t  már  
hajlandó a véderőjavaslat 14. szaka
szának megváltoztatásához is hozzá 
járulni, holott még csak egy pár nap 
előtt esküdözött, hogy ő az illető sza
kaszból e g y e t l e n  b e t ű t  s e m  
e n g e d .

Egy miniszter, ki a nemzet alkot
mányos jogaival ily könnyelműen 
játszik, a ki csak a pressziónak enged, 
a nemzet szuverén kívánságát azon
ban bűnös gőggel megveti, a ki egyik 
napon ünnepélyesen esküszik, hogy 
ő nem képes a sérelmes szakasz meg
változtatását kieszközölni, másnap 
pedig odaáll és pártját maga kínálja 
meg a „ vál toz hatat lan naku állított 
szakasz elejtésével, az olyan ember 
nemcsak Magyarország miniszterel
nöke nem lehet, de mint boltos-segéd 
se szolgálhatna becsületes üzletben, a 
hol a kimondott szóra még adni szok
tak valamit.

Hová jut majd a politikai és a 
társadalmi morál, ha maga a kormány 
feje az adott szó szentségét oly kevésre 
becsüli, mint Tisza Kálmán ?

Nem, nem maradhat a magyar 
kormány élén; mert nem lehet tűrni, 
hogy a hatalomhoz való lázas ragasz
kodás tűhegye magát a politikai er
kölcs legelemibb követelésein. A füg
getlenségi párt meg fogja tenni köte
lességét és fel fogja hívni a miniszter
elnököt annak igazolására, hogy nem 
az ő makacssága, hanem csakugyan 
más tényező akadályozta meg őt a 
nemzeti óhajok teljesítésében.

Felfogják hívni, hogy tegyen val
lomást a nemzet színe előtt, hogy ki 
az oka annak a komédiának, melyet a 
nemzet legdrágább kincseivel játsza
nak és hogy ki akadályozta meg őt 
abban, hogy nem mindjárt — a nem
zeti felháborodás első nyilatkozatai

T Á R C Z A.

A dunai ligetek Bécstül a magyar 
határig.*)

R udolf trónörököatöl.

A duna valamennyi ága a düs csa
padék által minden évben olyan nedves 
levegőt idéz elő, mely az édesvíz tevékeny
ségével egyetemben érthetővé teszi azt a 
bujaságát és változatosságát a növényzet
nek, melylyel az állatvilág gazdasága is 
összhangban áll. A rovarok, különösen pe
dig a szúnyogok valóságos caapisaá vál
nak itt a meleg évszakban 8 vannak olyan 
meleg esték, melyeken a pocsolyáktól kör
nyezett bozótok némelyikébe csaknem le
hetetlen embernek behatolnia. Csúszómá
szók kétlakuak is vígan és meglehetős 
számos fajjal tenyésznek itt; a magas fű
ben sziszegő kígyók és gyikok, valamint 
a megszámlálhatatlan vízi és száraz békák 
egy csöppet sem emelik t  táj kecsességét. 
A békákról, a gyakran roppant nagy har
csákról, a termetes stUlékrííl, csókákról s 
egyéb effélékről, melyek langyos nyári 
estéken, sőt a téli zivatarok idején is száz 
meg száz halászt foglalkoztatnak a Duna 
partjaio, ne szóljunk itt többet.

Egy szép, de Közép-Európában már 
mindenütt ritka állat, a szorgalmas hód, 
1850 ben még előfordult a dunai szigete

• )  Rudolf trónörökös „Az o.ztrik-m .gyar no  
Dsrchi. írásban ós képben- cnimn munkába^hosa- 
■zabb czikket irt e czimen a dunai ligetekről. Az 
érdekes leiriaból köaöljük azt a réezt, mely Lo- 
bau és az albern-mannewörthi ligetek közt kez
dődd nagy szigetekről vagy nedves ligetekről 
(Haufen) szól.

után — adta meg azt az engedményt, 
a mit kedden a szabadéivüpárt érte
kezletén bejelentett?

Mert nem csekélység ám, ha egy 
miniszter azt mondja: E z t én k e 
r e s z t ü l  n e m v i h e t e m ,  i n k á b b  
l e m o n d o k !  és  m á s n a p  meg az
za l  k ö s z ö n t  be, hogy  mé g i s  i n
k á b b  k e r e s z t ü l  v i szem,  m i n t 
sem l emo nd j  ak.

A miniszter, kinek kezében óriási 
hatalom és a nemzet egész bizalma 
központosul a haza iránt annyi sze
retettel tartozik, hogy megkíséreljen 
minden módot a nemzeti jogok hatha
tós védelmére.

Tisza Kálmán azonban bebizo
nyította, hogy neki Magyarország 
bliktri, hogy lelkében egyetlen egy 
húr sincs, melyet hazafias érzelmek 
mozgatnának.

Ha ő első sorban magyar ember 
és nem a bécsi katonapárt magyaror
szági helytartója, akkor megkísérelte 
volna saját jószántából azt, a mire a 
nemzet — úgyszólván — korbácscsal 
kergette és csak akkor mondott volna 
le, ha legnagyobb erőfeszítése is du
gába dől, anélkül, hogy a nemzet szá
mára ki tudta volna vívni jogainak 
elismerését.

De a mit ő cselekedett, épp az 
ellenkezőt tanúsítja. Nem a nemzet, 
hanem a bécsi katonapárt érdekében 
tette meg a legnagyobb erőfeszítése
ket, hogy a nemzeti akaratot a szolda- 
teszka igájába hajtsa.

És csak most, mikor kiderül, 
hogy a nemzet Tisza Kálmán fondor
latainak nem ült fel, kezdenek enged
ményt tenni, még pedig olyant, a miről 
Tisza Kálmán azt állította, hogy azt 
kivívnia lehetetlenség.

Hogy ezzel Tisza Kálmán álha- 
zafiságáról végre lehullott a lepel és 
cselekedeteinek rút önzésen alapuló 
rugói egész meztelenségükben állanak 
a nemzet előtt, azt ma már átlátja 
mindenki.

Épp azért felesleges bővebben fog
lalkoznunk azzal az engedménynyel 
is, mit porhintés gyanánt a nemzet 
félrevezetésére a szabadelvű-körben 
akkora zajjal bejelentett.

Mit ér a 14. §-nak minden alkot
mány garancziája, ha ugyancsak a véd
erő-törvényjavaslat 25. §-át csonkit- 
tatlanul fentartják és egész leplezet
lenül a magyar nemzeti szellem elosz- 
trákositását készítik elő?

ken. A Kreuzgrund és Rohrwürth közti 
csendes magányos Duna-ágakban, az úgy
nevezett oldal-siókban (nEinrinnenu) állot
tak az ntolsó kódpaloták, de e sajátszerü 
gyarmatok és furcsa lakóik már régen el
tűntek örökre. Űzet itt is látni mindenütt, e 
gyöngéd vad azonban sokat szenved szi
gorú teleken a jégzajtól és az áradások
tól. Mint minden ligetben, agy különösen 
a szigeteken jóval nagyobbra és maga
sabbra nö az öz testben is, szarvait ille
tőleg is, mint a hegységekben s más vi
dékek erdőiben. Ugyanez az eset a nagy 
vadaknál is. A széles és dús ágbogu agan 
csókkal ékesített szarvasoknak igazi dísz
példányai népesítik a zátonnyoknak sürü 
sarjerdőit és szellős nádasait. Idegen ván
dorok is mutatkoznak olykor olykor e te
rületen; a legutóbbi tizenöt év alatt még 
vaddisznót, farkast és vadmacskát is ej
tettek itt zsákmányul, de ezek csak ritka 
vendegek.

Az évszakok hatása alatt gyökeresen 
meg-megváltozik a ligetek jelleme, melyek
nek arcznlata első sorban a növényzettől 
függ. Hogy e vidékek típusáról az olvasó
nak röviden képet nyujthassuuk, járja be 
velünk e csöndes tájakat tavasz nyiltakor, 
nyár utolján és télben.

Tavasz van; világoskék az ég s me
legek a napsugarak, melyeknek a homok
padokon elömlö fényében ezernyi apró 
kagyló csillog kristály tisztasággal; zölde
sen villog a Duna s alacsony benne a 
vízállás. Kaviostorlatokon át s lenge sarj- 
füzesek közt, melyekből nagy szemű par
lagi szalonkák, apró homoki libuezok és 
lilék röppennek fel hosszasan nyújtott ki
áltozással, vizágak és pocsolyák mellett 
haladunk el: a nád már magas s a nagy 
bokrétáju vizi virágok, meg az üde zöld

Mi nem az o s z t r á k  b i r o d a l m i  
n é p  számára akarjuk megmenteni az 
alkotmányt, h a n e ma ma g y a r  ne m
ze t  s z á má r a .  És hogy a magyar 
nemzet fennálljon, fejlődjék és erős 
legyen, ahoz első sorban a véderőja
vaslat 25. §-ának megváltoztatása 
szükséges, mert az fosztja meg a 
magyart legdrágább kincsétől: hazai 
nyelvétől és az szolgáltatja ki ifjúsá
gunkat a bécsi katona-párt elosztrá- 
kositó törekvésének.

_______ -"yi

Tisza visszavonulása.
Budapesten a „s/.abadolvüa(?) párt keddi 

értekezlete, melyet az egész ország méltó 
érdeklődéssel várt, a mennyiben ez alka
lommal kellett Tiszának nyilatkozni s egy
szersmind aunak is eldőlni, hogy lemoud-e, 
vagy sem — azzal kezdődött, hogy Ivánka 
Imre tiltakozott a klub konferencziáinak a 
nyilvánosság elé való hozása ellen. Hasonló 
értelemben szólalt föl Yisy Imre is, a ki 
bünbánólag vallotta be, hogy az ö félhiva
talos lapja is közölt eddig más lapok 
példájára klub - híreket, de ezután nem 
teszi. Ezzel vége is szakadt az inczidens- 
nek. Az értekezlet lefolyásáról nem agyán 
közvetlenül a kormánypárt köréből, de 
azért mégis feltétlenül hiteles forrásból a 
következőket jelenti a „Budapesti Hírlap.“

A vitát Tisza Kálmán miniszterelnök 
nyitotta meg és a kővetkezőket mondá: 
Tisztelt értekezlet! Mielőtt visszatérnénk 
a 25. §. tárgyalására, a hol legutóbb el
hagytuk, szükségesnek tartom nyilatkozni 
a 14. §ról. Én nekem ugyan ma is szent 
meggyőződésem, hogy ebben a §-ban nincs 
semmi alkotmányjogi sérelem s ha hajlandó 
vagyok módosításra, ezt nem az ellenzék 
meg az ntezai tüntetők pressziója alatt te
szem, de tisztán a szabadelvű párt iránt 
való tekintetből, a mennyiben beláttam, 
hogy e pártban is többeknek aggodalmaik 
vaunak. Mielőtt azonban a módosításról 
nyilatkoznám, tadnom kell, hogy a párt 
minő állást foglal el a 25-dik §-sal szem
ben. Azt mar a honvédelmi minisztert 
megelőzve kijelenthetem, hogy a nyelv
kérdést, miután az felségjog, törvénybe 
venni nem lehet, de egy most beadandó 
határozati javaslat és a honvédelmi mi
niszter által ismertetendő utasítások, re
mélem, elosztják az aggodalmakat s a párt 
sem ellenszavazatukkal, sem semlegessé
gükkel nem járulnak ahhoz, hogy e §. a 
képviselöházban megbukjék.

A miniszterelnök e kijelentése után 
Csáky László gróf előre is köszönetét 
szavaz a miniszterelnöknek, hogy bajlaudó 
eloszlatni alkotmányos aggodalmaikat s 
remélve, hogy a honvédelmi miniszternek 
is sikerül ez a 25. §-nál, lelkes szavakat 
intéz a párthoz, hogy feledve a közel-mult 
félreértéseit, egy szívvel és lélekkel sora
kozzék Tisza személye körül.

Ivánka Imre, mint a párt egyik leg
öregebb tagja, hasonló értelemben nyilat-

levelek közt a halak és számtalan békák 
surrannak ide-oda; lépteink alatt itt forró 
kavics ropog s odább egy lépéssel már 
mély iszapba süppedünk. Itt vadkacsák 
kelnek szárnyra, mind párostul, ijedtük
ben fészküket odahagyva, amott egy-egy 
fölriadt vidra siklik be a tiszta vízbe. Egy 
meredek esésű parton felkapaszkodván, be
hatolnak a ligeti erdő titkaiba. Magas nád- 
füvek, sürü bozótok, iszalaggal és vad 
komlóval körülhálózott égerfák akadályoz
zák haladásunkat lépten-nyomon.

A nyárfák oly sajátszerüen erős illa
tnak, az ntolsó ibolyák már sápadoznak, 
az első gyöngyvirágok most kezdenek il 
latozni, a medvehagyma és egyéb hagy
más növények most nyitják virágaikat, 
minden fakad és zöldéi, sürü lombsátor 
terjeszkedik fólöttüuk, melyben fülemilék 
csattognak és aranyos sárga rigók surrog
nak süvöltözve, szerelmes gerliczék és ör
vös galambok tnrbékolnak a magas fehér 
nyárfák koronái közt és varjak ülnek ká
rogva fészkeik mellett.

Most egy tisztásra érünk.
Karcsú szürke törzsek nyúlnak föl 

magasra, tetemes száma ragadozó madár 
fészkeket tartva villaszerű ágaikon; vörös 
és fekete kányák, ölyvek, rárók és kisebb 
sólymok pompás életet élnek itt; a nős
tények fészkeiken élnek, mig a hímek fent 
az éther-kék levegőben gyakorolják repü
lésbeli ttgyességöket; imitt-rmott még egy- 
egy félrefitult régi nagy sasfészek is fityeg 
egy-egy vastag ágon, mint bizonysága an
nak, hogy itt hajdan még nagyobb ra
gadozó szárnyasok is tanyáztak. Odább 
a szálerdő szélén tüskés bokrokkal, ma
gas füvekkel és egyes nádcsomókkal be
nőtt vágáson kell áthaladnunk; itt faczá* 
nők röppennek föl kiabálva és mindenün-

kozván, Gajáry Ödön hosszabb megokolás 
kíséretében adta be határozati javaslatát, 
melyet a véderő bizottság kifogásolt javas
lata helyett elfogadni kért. Ez a határo
zati javaslat arra utasítja a honvédelmi 
minisztert, hogy tegye meg a szükséges 
lépéseket, mely szerint a t i szt i  v i z s g a  
mi n d e n  t á r g y b ó l  az  á l l a m n y e l 
vén is l e h e s s e n  f el  élni  az e s e  tben,  
ba  az i l l e t ő k  n é me t ü l  k e l l ő k é p  
ne m t u d j á k  k i f e j e z n i  ma g u k a t ,  
továbbá a v i z s g á l ó  b i z o t t s á g o k  
e Sy e S y  t a g j a  m a g y a r u l  t u d ó  
t i 8 zt l egyen .

A hat. javaslat felolvasása ntán Fe- 
jérváy honvédelmi miniszter kijelentette, 
hogy a maga részéröl elfogadja azt, egy
úttal kötelességének tartja nyilatkozni az 
utasításokról is, melyek — sajnálatára — 
még nem készülhettek el, de azok amúgy 
sem képezhetnék diskusszió tárgyát, miután 
az utasítások végleges megállapítása ö 
felségének a joga. Mindazáuáltal a párt 
aggodalmának eloszlatása végett közli a 
fontosabb elveket, melyek az utasítások 
elkészitésénál irányadók lesznek. Ezek az 
elvek a következők: A nyelvet illetőleg a 
hat.-javaslat tendencziáját követik. A mi a 
tiszti képzést illeti, ennél a gyakorlatra 
fektetik a fösulyt s nem csakhogy a lé
tező tantárgyakból hagynak el, de a meg
hagy ottakból is csak a legszükségesebbe
ket fogják előadni. A vizsgáknál ki lesz 
zárva a szűkkeblű megbirálás s az össz
benyomás lesz a határozó. Úgy a tantár- 
tárgyak előadásánál, mint a vizsgáló bízott 
Ságokban idősebb tiszteket alkalmaznak. 
A vizsgáló bizottságok ezntán nem bad- 
testenkint, de badosztályonkint lesznek 
szervezve. Azokat, kik a tiszti vizsgán 
megbuknak, nem szorítják a második év
ben alantos szolgálatra s ha magaviseletük 
kielégítő, módot nyujtnak neki arra, hogy 
részt vehessenek a tiszti tanfolyamban. A 
tankönyvek magyarra és horvátra le lesz
nek fordítva. Ennyi, a mit jelezhet s ki 
is jelenti, hogy a képviselöbazban csak 
nagy általánosságban fogja jelezni az uta
sítások e főbb pontjait, mert a felség jo
gába tartozó utasításokat nem szabad dis
kusszió tárgyává tenni. A mit mondott e 
pártban, azt csak bizalmasan mondta, de 
meg van győződve, hogy a párt tagjainak 
aggályait sikerült eloszlatnia.

Vargics elnök erre, miután a párt 
tagjai közül senki sem tett megjegzést 
a miniszter nyilatkozatára, batározatkép 
kijelentette, hogy a párt elfogadja a 25. 
§-t 8 vele a határozati javaslatot.

Most njra Tisza miniszterelnök állott 
föl, mély csend közölt. Meggyőződvén 
arról a párt hangulatából, hogy hajlandó 
a 25. §-t megszavazni, elmondja, miként 
véli eloszlatbafénak az aggályokat a 74. 
§-nál. E §. ugyanis az első bekezdésében 
az ujouczjutaléko. 103.100 főben állítja 
meg a monarchia mindkét államra nézve, 
az utolsó népszámlálás eredménye alap
ján. Ezt kiegészíti ezzel a mondattal: „E 
jutalék megállapitása a legközelebbi tiz 
évre érvényes." Ezzel a sérelmesnek vélt 
§. vissza van állítva a régi alapra s azt

ncn tánezoló repüléssel szállouganak föl a 
földön fészkelő kéklö réti, fehéres mezei 
és rozsabarua nádi örvölyök: amott egy 
Öz néz félénken az idegen betolakodókra 
s a közeli széles schönaui Duna-ág fölött 
zsákmányra lesve kereng egy-egy halászsas.

Most pedig a bennük elénk táruló sa- 
játszerü élettel két, nem igen nagy erdő- 
részlel köti le figyelmünket; mind a kettő 
magas nyárfákból áll, melyeknek vaskos 
törzsei közt sürü al-növényzet van és apró 
iszapos vizerek kanyarognak. A fákat 
mindenféle kerek és lapos fészkek lepik 
el, a földet pedig vastag guanó-réteg bo
rítja; félig rothadt, részben már kikezdett 
halak fertőztetik itt a pohos legyekkel és 
zümmögő szúnyogokkal telt levegőt. Fent 
a fatetökön élénk élet nratkodik, teljes 
nászi díszben levő szürke gémek s zöldes 
szint játszó esetlen kárókatonák álldogál
nak fészkeiken s a faágakon, vagy ide- 
oda röpkédnek zajosan és rikácsolva. Sza
kadatlan nyüzgés-mozgás tölti be az egész 
erdőt, hajnal'ól estig száz meg száz együtt 
fészkelő madár vonni vadászó helyéről a 
Danához és más széles folyamágakhoz, 
hogy költő nőstényeiket vagy éhes fiókjai
kat eledellel ellássák. Halászat és evés az 
egymásra örökké gyorsan kővetkező alap
elvei e madárnépséguek, s alig képzelhető 
el, hogy mennyi halat kénytelen itt a Duna 
a tavasz folyamán, kivált pedig nyárban 
szolgáltatni, mikor már az uj madárnem 
zedék is kijár a kéklö vizekre.

A fehér csüllök alvó helyeikre, a fö
vénytoriatokra szállingóznak: egy falka 
bibicz visongva röpdösi körül az iszapos 
helyeket, halak szökdelnek ki magasan a 
hullámokból legyek után kapdosva § üde 
esti szellő subog végig a Duna mentén; 
bealkonyodott s minket egy csónak szál

hiszi, hogy nemesak a párt, de általában 
az egész nemzet alkotmányjogi aggodalmai 
el lesznek oszlatva.

A párt élénk éljenzéssel fogadta a 
miniszterelnök e nyilatkozatát, habár, mint 
a következő szónok: Hegedűs Sándor is 
kifejté, e §-nak régi alapra való vissza
állítása fejében nagy áldozatot hoz a párt 
is. Ő neki a 25. §-nál most is meg van
nak aggodalmai, különösen társadalmi 
szempontból, a 2-ik évi fenyítés miatt, de 
mintán a miniszterelnök a pártjáért meg
tagadta meggyőződését, a pártnak is vi
szont áldozatot kell hoznia s impozáns mó
don kell megmutatnia, hogy erősebb, ösz- 
szetartóbb, mint valaha.

Még csak György Endre szólalt fel s 
mondta kívánatosnak, hogy a honvédelmi 
miniszter a házban is ismertesse az utasí
tásokat, hogy ezáltal némileg könnyítve 
legyen a szabadelvüpárt helyzete az ellen
zékkel szemben.

Fejérváry újólag ismételte, hogy ezt 
nem teheti, mert a felség joga nem lehet 
diskusszió tárgya.

A pártelnök erre kimondotta, hogy a 
párt úgy a 14-ik, mint a 25-ik §-t elfogadja.

Erre az értekezlet el akart oszlani, 
de Tisza kívánságára folytatták tovább a 
részletes tárgyalást. A képviselők figyel
mét azonban nem lehetett lekötni a további 
paragrafusok részére. Nehányan felszólal
tak egyik-másik §-náI, de általános figyel
metlenség közt s egy §-nál Tisza meg is 
kérte a felszólalókat, hogy lehetőleg a 
házban ne szóljanak fel, ezzel is nyújtani 
a vitát, mely különben, reméli, egy hét 
alatt véget ér. Végig is szaladtak hamar 
a 80. §-ou s az értekezlet, mely este 6 
órakor kezdődött, 9 órakor ért véget 

•
A hangulat a kormánypártban az ezeu 

értekezlet után is még rendkívül nyomott 
Azok, a kik a legerősebb aggodalmakat 
tápláltak, első meglepetésükben nem is 
tudták, mit tegyenek : szóljanak-e, nem-e. 
As elnök meg hirtelen kimondásával a 
„párthatározatnak" igyekezett elébe vágni 
az esetleges felszólalásoknak. A hangulat 
olyaD, hogy még mindig sokan vannak, 
kik a 25. §-nál nem találták meg az 
aranyhidat a tisztességes visszavonulásra 
s ezek egyszerűen nem fognak szavazni. 
Mintán Tisza elég okos volt addig nem 
nyilatkozni határozottan a 14. §-nál, mig 
a 25. §-ra nézve tisztában nines a pártié
val s ezzel mintegy fölvetette a pártkér
dést: most csak arról lehet szó, hogy so
kan nem szavaznak. A ki ellene szavaz, 
az nem tagja többé a pártnak. Szóval ki
sült a végén is, hogy a kabinetkérdés egy
értelmű a pártkérdéssel.

Színház és erkölcs.
Városunkban, midőn oly örven

detes lendülettel indalt meg az uj 
színház építésére a mozgalom, a lel
kes polgárság hazafias áldozatkész
sége oly meglepő eredményeket igér: 
minden jóravaló városi polgár az

lit át a fő íolyamág rengő árjain; a li
geti erdők zöldelő falakként szegélyezik 
mind a két partot, a meddig a szem el
lát: mély csöndesség uralkodik, csak oly
kor-olykor szakítja meg egy egy gőzhajó 
az este nyugalmát.

A kavicsos partokon halászok állnak 
szoborszerü mozdulat!anságbar, szájukban 
pipa, rajtok rongyos ruha, arezuk naptól 
barna, kezükben kis báló, — tengeri rab
lóknak nevezi őket a nép e vidékeken. 
Fökeresetforrásak a halászat, mely, hiányos 
szerszámaikat tekintve, tiszta szerencse-já
ték ; tőrrel való madárfogás, a nagy szám
mal ide kerülő hullák fölkutatása, famá
szás és fészekszedés pedig a mellékes jö
vedelemforrásaik ; s a nyomorúságos csó
nakokokon bármilyen időben való evezés, 
az alig egygyéállott jógtorlatnak hid gya
nánt való használása olyan ügyességek, 
melyekben a félig vizben, félig szárazon 
élő kétlaku-féle emberek valóságos mes
terek.

Hűvös, teljesen sötét nyárutói éjszaka 
borul a környékre; egy csónakon gyorsan 
siklunk tova a Dunán. A folyam fölött alá 
és fölhuzodó nedves köd hidege csontot 
és velőt átjár s a part magas nádftivét 
harmat lepi meg, mely itt minden éjjel 
dbsan borít el mindent.

Távol keleten lassankint virradni kezd, 
az ég egyik felét mind hosszabbra-hosz- 
szabbra nyaló világos sávok futják be, 
mig a másik fele még ólombarna szinben 
úszik. Csak az erdei bagoly kiáltozása, a 
parlagi szalonka hosszan nyújtott füttye, 
az éjjel halászó gém rikácsolása, valamint 
a szántóföldekről s kis patakoktól a lige
tekbe hazatérő baglyok végtelen soráuak 
surranó szárny csapása zavarja föl a szep
temberi éjszaka (bőséges nyugalmát
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őszinte örömtől áthatva bizalommal 
néz a közel jövő elé, melyben a n e m- 
ze t i  k u l t ú r á n a k ,  a ma g y a r  
s z í n é s z e t n e k  me gf e l e l ő  c s a r 
no k o t  emel  P écs  vá r os  k ö z ö n 
s é g e s  társadalom erkölcsi és anyagi 
hozzájárulásának segítségével.

S mi történik most?
Egy megdöbbentő hang rázza 

meg a kedélyeket, melyet a kósza hir 
szárnyra kap s visz a szélrózsa min
den irányában s mi kénytelenek va
gyunk pirulni; a megsértett polgári 
önérzet s erkölcsi érzék jajdul föl 
benntlnk.

Azt mondják, hogy a pécsi kápta
lan azt határozta volna a város és 
megye hazafias mozgalmával szemben, 
hogy egy krajczárt sem ad a város uj 
színházának fölépítéséhez, m e r t  a 
s z i n h á z a t e r k ö l c s t e l e n  i n t é z 
mé n y n e k  t a r t j a .

Lehetetlen, hogy a pécsi káptalan 
ezt mondotta volna.

Mi nem hisszük!
Nem hihetjük, mert mi a pécsi 

káptalani sokkal jobban ismerjük s 
egyes ténykedéséből, melyben a szép, 
jó, nemes iránti hazafias buzgóság és 
áldozatkészség nyilvánult, sokkal in
kább megtanultuk tisztelni és becsülni, 
mintsem ilyen lelki sötétséget, baza- 
fiatlanságot föltehetnénk róla.

Rágalom, hogy a pécsi káptalan 
visszavonja jótékony kezét s még na
gyobb rágalom, hogy a magyar szín
házat erkölcstelen intézménynek tartja.

Ez nem lehet.
Ország, világ elismeri, hogy a leg- 

hathatósabb kulturális tényező a szín
ház s ki merészelné tagadni, hogy a 
színház nem az élet iskolája? Igenis 
a magyar szinház egyik leghatható- 
sabb fejlesztője a nemzeti nyelvnek, 
nemzeti kultúrának. Halhatatlan em
lékű Kölcseynk a nemzeti kultúra hő
mérőjének nevezi a színészetet. Mit 
látunk a színpadon ? Az élet hu képét.
S minden dráma cselekményéből a 
közmorál a nap ragyogásának tiszta
ságával tör elő. A jó  g y ő z e d e l 
mes ked i k ,  a b ű n ö s  e lbuki k .  
Hát a szinház, a hol az emberi élet 
különböző hibáit, bűneit állítják szem
közt a világrenddel s közerkölcscsel 
csak azért, hogy tanulságul az emberi
ség javára, az örök igazság törvényei 
szerént elérje a bünhődés keze a bű
nöst s a jó elnyerje földi jutalmát, a 
sikert, a czélt, a miért küzdött; hát a 
szinház, a hol ilyen tanulságot merít
het a társadalom, kérdjük: h o g y a n  
l e h e t n e  e r k ö l c s t e l e n  i n t é z 
mény? !

Igaz, nem tagadjuk, mindenütt le
het visszaélés; vannak ledér operettek, 
erkölcstelen férczmüvek; de képzel
hető-e, hogy valaki kivágná dúsan 
termő gyümölcsösét azért, mert ab
ban f é r g e s  g y ü m ö l c s ö k  is t e 
r e mnek? !

Az erkölcssértő színművek ellen 
van orvosság. Ott a szinügyi bizottság, 
ennek jogában áll ellenőrizni, hogy a 
színházban mit adnak. Kérje be a 
szinügyi bizottság pontosan a szinigaz-

Menuél iokább közeledik a nap föl
kelte, aoDál hűvösebben tapad rá a Dana 
ködje az átoyirkosodott ruházatra. Rövid 
szüneteket leszámítva, unos uutalau orgo
náinak a szarvasok. Keleten mindinkább 
vidal az ég; még nincs agyán a lövésre 
kellő világosság, de azért csak előre, hogy 
annál közelebb legyünk, ba majd teljesen 
megvirrad.

Egy szakadékos magas part fölött, 
égeríák és nyárfa csalit közt siklónk előre 
té dig fölázva a harmatban aszó széles 
levelű magas növényektől bokros csalánok 
és szálas dudváktól. Egyszerre csak lövés
sel hasonló durranással szöknek szárnyra 
egy pillanat alatt a vigyázatos kacsák; 
észrevették bennünket s a bizalmatlan gé
mek is hosszan nyújtott figyelmeztető ki
áltozással lebegnek el a viz tükre fölött. 
Ilyenkor mozdulatlanul kell várakozni, mert 
a hirtelen zajtól magzavart szarvasok fél
beszakítják reggeli dalukat. De ez nem 
igen soká tart; a távolban megint megszó
lal egy hang, majd egy második, azután 
megint egy s végre közel hozzánk ismét 
megzendül a szarvas-vezér búgó mély 
hangja is, a reggeli csöndben. Most vi
gyázva, egy ágacska letörése nélkül sur
ranjunk az égerfa berken át; a hang zen
gése után ítélve helyünkön vagyunk meg
lapulva nehány ugrással túl jutunk a csaliton 
s ott térdelünk a meredek esésű part 
szélén.

A vízben csobogó lépteket hallunk: 
vad jár ott, mely a sekély folyamágon 
gázol keresztül, s rövid szüneteket tartó 
bögö ordítással ugrat meg a vén bajnok 
egy-egy gyönge tolakodót. Tisztán hallha- 
tólag nyikorog a kavics a kemény csül
kök alatt. Most ideje áttekintenünk a

gatóktól a repertoárt; olvassa át a da
rabokat s ha olyanok, melyek sértik a 
szemérmet s vétenek a közerkölcs ellen, 
ne engedje szinpadra vinni. Ha maga 
a színész viselkednék illetlenül , vagy 
erkölcstelenül, ott a rendőrség érvé
nyesítse a törvény szigorát s büntesse 
meg az olyan szinészt, a ki letépi 
Tália szeplőtlen homlokáról a tiszta 
pártát.

Kivételes esetekből indulni nem 
lehet 8 egyesek hibájáért az erkölcs
telenség bélyegét nem szabad a magyar 
színészetre sütni.

Ezt csak rossz akaratból tehetné 
valaki; a káptalanról azonban a rossz- 
akaratnak hala vány árnyéka sem te
hető föl.

A rosszakaratú hir ellen tiltakoz
nunk kell.

Mert rendkívül sérelmes volna Pécs 
város és Baranyamegye hazafias pol
gárságára, ha a kósza hir, mely már a 
helyi lapokban is tudomásul vétetett, 
valahol a könnyen hívők közt hitelre 
találna.

Sérelmes, mert úgy tűnnék föl a 
helyzet a káptalan ajkára rosszakara- 
tulag ráerőszakolt kijelentésből, mintha 
a város és megye polgársága egy e r 
k ö l c s t e l e n  intézményre gytíjtené 
össze véres verejtékkel szerzett fillé
reit. Nagyon természetes! A káptalan 
az odiózus hir szerint azt mondja, hogy 
nem ad egy krajczárt sem az uj szín
házra, mert erkölcstelen intézménynek 
tartja s a város és megye közönsége 
lelkes odaadással fáradozik, hogy az 
uj szinház fölépítésére, ha csak egy 
téglával is hozzájáruljon.

Ezt elhallgatni lehetetlen volt; 
vissza kell utasítanunk a csúf ráfogást.

Ha azt mondják, hogy a káptalan 
elhatározta, hogy nem ád s ezen min
denesetre leverő határozat indokául 
akármi mást mondanak, akkor nem 
volna oly kínos hatású, noha ehhez 
is szó férne, mert a káptalan tekinté
lyes vagyonát valamikor arra kapta, 
hogy annak a jövedelméből templo
mokat, iskolákat építsen és tartson 
fenn, a közművelődést segítse elő, 
a hadsereg létszámát gyarapítsa stb., 
ma azonban az iskolák hitoktatóit 
is a város fizeti, hát méltán elvárható, 
hogy saját bölcs belátás s nemes 
szive és lelke sugallata szerént já
ruljon a közügyek előmozdításához, 
a közczélok elősegítéséhez. De ismé
telve mondjuk, nem volna oly lesújtó 
a ráfogás, ha azt nem fogták volna a 
káptalan ajkára, hogy azért nem járul 
a város lelkes, hazafias mozgalmához, 
az uj magyar szinház létesitéséhez: 
me r t  a s z i n h á z a t e r k ö l c s t e l e n  
i n t é z m é n y n e k  t a r t j a .

Mi azzal a meggyőződéssel, hogy 
ezen rágalom sehol sem talál hitelre, 
elvárjuk, hogy a pécsi káptalan, mely
nek szép, nemes, magasztos és áldásos 
cselekményeiből a társadalom hálája 
a halhatatlanság örök zöld koszorúját 
már rég összefűzte a szeretet, tiszte
let és nagyrabecsülés szent köteléké
vel: nagylelkűségével s hazatiságával 
el fogja venni a rosszakaratú rágalom

csöndes víztükrön át a szemközti kis zá
tony fehéríti homoktorlatára és alacsony 
tüzesére; néhány darab ünő jár-kél tel s 
alá a gyér bokrokon levelészve, s a vé- 
nebbje, úgy tetszik, a vadakat előlünk el
fedő bozóthoz közeledik. De hát hol a 
szarvas ?

Most a földön valami alaktalan törne 
get veszünk észre s hatalmas agancsokat, 
melyek ide-oda mozognak; a szarvas az.
A viz partja mellett a bűvös iszapban 
hentereg, hogy uj erőt merítsen; majd 
föláll s indul figyelmesen az ünő után. Itt 
a kellő idő, de, fájdalom, még nagyon 
homályos van. Minden perez egy-egy örök
kévalósággá válik, a szem szorongva lesi 
a virradó nap közeledtét; a falka mind 
belebb-belebb nyomul a füzesbe s mind 
ritkábban-ritkábban zendül meg a már 
eltompuló hang. Ekkor egyszerre csak fel
harsan tőlünk balra egy hatalmas kihívó 
bögés. Magas, dús elágazásu agancsok 
tűnnek elé lassan a Bürüsből; a verseny
társ ez, mely az elvonuló ellenségnek bő 
szülten lopódzik utána. A hatás nem 
marad el. A falkabeli szarvas megáll, dü
hösen visszafordul, egy tompa kiáltással 
ad kihívó jelt a csatára, s magasra emelt 
fővel nyomul vissza kevély léptekkel imént 
elhagyott üzekedő helyére. Most itt a pil
lanat; vigyázva puskát emelünk, a czél 
pont már látható, lehet lőni; ekkor a 
szarvas megáll, hogy agancsát erősen hátra 
hajtva még egy utolsót bőgjön, hanem 
most szaporán és habozás nélkül eldördül 
a harsány puska zó 8 messzire elhangzik i 
a csöndes ligeteken. Egy hosszú futamo- 
dás jelenti, hogy a golyó talált; nagy 
szökéssel rohan a megrémült szarvas-suta I 
a rejtekhelyét adó füzes szigetbe, mig a |

fulánkjának mérgét s ő is részt vesz 
Pécs város és Branyamegye közönsé
gének hazafias nagy munkájában, 
melylyel a nemzeti kultúrának, az er
kölcsös magyar múzsának templomot 
igyekszik emelni a magyar nemzefr, 
a magyar társadalom dicsőségére.

Ügy legyen!
V á r a d y  F e r encz .

K ü l ö n f é l é k .
— A királycsalád Budapesten. A meg

próbáltatások nehéz napjaiban hü magyar 
ország fővárosába héttőn érkezett a koro
nás király családjával. Budapest főváros, 
az ország szive, megmutatta, hogy 
királyi család gyászában mily igaz, őszinte 
részvéttel osztozik s olyan tüntető rész
véttel és szeretettel fogadta az uralkodó 
családot, amely bizonyára enybitö balzsa 
múl szolgál a király atyai szivének. A 
főváros lakossága megható módon tüntette 
ki, hogy él-hal koronás királyáért s vi
szont a király is meggyőződhetett arról, 
hogy sehol sem ragaszkodnak úgy hozzá 
és családjához, mint éppen itt, az udvari 
körök által oly méltatlanul mellőzött ma 
gyár fővárosban. Hétfőn délben már az 
egész főváros készülődött a király foga
dására. Valóságos emberáradat indult a 
pályaház felé; a lóvasúti kocsik az utolsó 
helyig megtömve, alig bírtak előre nyo- 
mului s déli 1 órától kezdve megkezdődött 
a magánfogatok és bérkocsik felvonulása 
is. A váczi-köruton, Arany Jáuos-utczáu, 
akadémia utczáu, lánc/hidou és Albrecht- 
utón diszl ivasroudörök voltak felállítva, 
mig a járdákon a polgárság képezett sor
falat. A pályaház előtt óriási embertömeg 
verődött össze, melyben a kivonult 80 
rendőr csak nagy Ugygyel-bajjal tudta 
feutartani a rendet. A külöu udvari vonat 
pont 2 óra 40 perczkor érkezett meg. A 
harmadik szaloukocsiból mindjárt a meg 
állás uán ő felsége a király szállt le, aki 
huszár táboruoki egyenruhát viselt, karján 
8 karbojtjan a gyász jelvényeivel. A ki
rály, bár a kiállott szenvedések nyomult 
hagytak arczau, friss és jó színben vau. 
Az uralkodót az egybegyűltek levett kalap
pal s néma hódolattal fogadták. A király 
a perronou egy pillanatig megállt s lese* 
gitette a uyomába lépő királyasszouyt, 
aki fekete ruhát és talpig érő gyászfátyolt 
viselt szintúgy, mint az utana következő 
Mária Valéria kiralykisasszony, kinek ar- 
czát hasonlóan elfödte a sürü fátyol. A 
király karján vezette az udvari váróterem 
felé a királynét. E közbeu Tisza Kálmán 
minisztereluök mély főhajtással üdvözölte 
a királyi párt. A király szótlanul melegen 
megrázta jobbját, a királyné kezét uyujtá 
s Tisza tiszteletteljeseu csókolta meg. Töb
bek tisztelgését fogadva kocsira ültek. A 
királyi csalad kocsijai csak lépésben ha
ladhattak előre s az óriási közönség ka- 
laplevéve keudulobogtatassal üdvözölte a 
királyt, ki meghatottan köszöutgetett jobbra- 
balra. Az egész menet a mély gyász 
jellegét viselte rnagáu. Nemcsak az udvari 
fogatok lovai voltak feketék, de a máskor 
oly fényes szerszámok, udvari cselédség 
aranyos díszruhája is mind feketével volt 
bevonva. Az a közönség, amely a perio
non összegyűlt, tudott uiagau annyira ural
kodni, hogy csupán néma csöndességgel 
fejézte ki hódolatát a királyi pár iránt es 
velük együttérzését az ö nagy gyászukban.
A pályaudvaron azonban már megkezdő
dött a v i s s za  nem t a r t h a t ó  é l j e n 
zés, mely aztán zúgott, harsogott mindig 
jobbau, olyan arányban növekedve, amint 
a királyi pár közeledett a várpalota felé. 
Közben pedig Tiszát „abzug“-oltak.

— Kossuth a király gyászáról. Kossuth 
Lajos hosszabb és rendkívül érdekes le
velet intézett Helty Ignácz képviselőhöz

I A levél annyira magánjellegű, hogy 
egészében nem hozható a nyilvánosság 

! elé. Egyes részleteit a következőkben is- 
■ mertethetjük: Kossuth nagy érdeklődéssel 

s szakadatlan figyelemmel kisérte a véd
erőjavaslat felett lefolyt vitát. Nagy elis 
méréssel szól az ellenzék „dicsőséges par
lamenti viadaláról", a hatalmas beszédek
ről, melyet „parlamenti mestermtt“*nek 
nevez. Maga is szándékozott e nagyfon- 
tosságu tárgyban nyilatkozni, de aztán 
czélszerünek találta bevárni a fejleménye
ket, a közbejött tragikus esemény folytán. 
Ez eseményről, ismert inkompatibilitási 
elvénél fogva, politikai szempontból uem 
szól, de mint ember — igy ir — meg- 
illetődéssel értesült róla s ő s z i n t e r é s z -  
v é t e t  é r ez  a t r a g i k u s  e s e m é n y  
f el et t ,  mely csakugyan megrendítő sze
rencsétlenség a családra. Ha reá kellene 
mutatnia, hogy hol kereshető a vig asz 
ta  lód ás, azt kellene mondania, hogy az 
atya keressen vigaszt az uralkodó hivatá
sában s mint Lucius Emilius Paulus Róma 
népéhez a forumou, mondja: „Hanc cladem 
domus meae vestra felicitas consolatur.u 
(„Házam e vesztességeérí vigasztaljon a 
ti boldogságtok.") Nagy hazánkfia, mint e 
levélből örömmel értesülünk, jó egészség
ben van s habár lassabban s gyakori meg
szakítással, mégis folytatja „Iratai" ren
dezését.

— A képviselöház csütörtökön kezdte 
meg a véderő javaslat részletes tárgyalá
sát. Ami a véderő-javaslatot illeti, ha Ti
sza azt hiszi, hogy sima vitára van kilá
tása, alaposan csalódik. Az ellenzék, amint 
kötelessége is, el fog követni miudent, 
hogy a javaslatot törvéuynyé lenni ne en
gedje. Természetesen különösen a 14. és 
25. §-ok körül fog a vita legnagyobb hul
lámokat csapni. A 25. § hoz, mint értesü
lünk, uem kevesebb, miut hatvan ellenzéki 
képviselő készül szólaui. Ezenfelül erős 
vita lesz a függetlenségi párt két főindit 
ványánál, mely közül az egyik a katona
ságnak az alkotmányra való fölesketését, 
a másik a hadseregben a nemzeti színek 
és jelvények használatát követeli. A két 
ellenzék a harezot közösen folytatja s egy
más határozati javaslatait és módosításait 
szavazatával támogatni fogja. Mindenesetre 
a vita olyan lesz, aminöre még uem volt 
példa a magyar parlament történetében; 
de hát ilyen gyalázatos törvényjavaslattal 
nem is sértették még meg soha a magyar 
nemzet önérzetét.

— A pécsi izraelita hitközség gyásza.
A Májláth-téreu emelkedő díszes imaház 
felszentelése óta nem gyűlt oly fényes és 
nagyszámú közöuség egybe a pécsi izra
elita hitközség templomába, mint csütörtö
kön e hó 13-an délelőtt 11 órakor, mikor 
Rudolf szerencsétlen trónörökösünk emlé
kezetének tartottak gyászistenitiszteletet. 
Az egesz templom fel egészen tetőig fe
kete posztóval volt bevonva, mely még a 
hatalmas vas oszlopokat is folyondárként 
ölelte; fekete színbe borúit a főoltár, a 
szószék, a gyertyacsillárok, melyek búsan 
pislogtak arra a nagy embertömegre, mely 

templomot rniuden zúgában betöltötte. 
Az első uégyszeres 6 sor a meghívott ven
dégeknek volt föntartva, kik teljes szám
ban jelentek meg. Ott volt valameuynyi 
városi és állami hatóság testületileg illető 
főnökeikkel, élükön K a r d o s  Kálmán me
gyei és városi főispán, ott volt az összes hely
ben álomásózó tisztikar ezredeseikkel, fényes 
nagy számú, különböző vallás felekezethez 
tartozó hölgyközönség, mely az 5 emeleti 
karzatot töltötte meg. Pont 11 órakor 
megszólalt a hatalmas orgona, melyre a 
templomi kar elénekelte szívhez szoló al
kalmi gyászkarát. „Ha az Isten ked
vesünket éltükből kiszólitja“, C a r m i o 1 
Albert főkántor óriási hanganyagával betöl
tötte a tág templomot, mire Dr. B á r á n y  
József, fővárosi taufelügyelő lépett a sok 
éveu át elárvűlt szószékre, hogy Rudolf

hatalmas agancsos him a magasan föl 
habzó vizen át, egészen mellettünk a me
redek partoldalou keresztül, égerfák és 
nyárfabokrok közt nagy csörtetéssel a 
szálerdő felé iramodik.

Kékes füst ül a csöndes viz fölött, 
összeolvadva a reggeli könnyű párázatok- 
kai; távol keleten ragyogva kél fői a nap 
a Kis Kárpátok csipkézetes csúcsai mögül, 
megaranyozva a tájat s távol a folyamon 
túl a bécsi medenezé tar lapályai mögött 
a bécsi erdő hossza lánczolatát, mindezek 
fölött pedig a Schneebergnek magasra 
nyaló csillogó csúcsát látjuk.

A szarvas nyomán széles vörös vona 
lat vesz észre szemünk: a golyó megtette 
hatását; most már oda kell visszasietnünk, 
a hol a vadász a kutyájával várakozik ; 
csak most következik a legnehezebb mun
ka, a zsákmány fölkeresése. Eltelt egy 
óra, a nap már becsületesen süt s a forró 
sugarak ezernyi ezer szúnyogot csaltak elé 
rejtekhelyeikről, arczunk s kezeink körül 
minduntalan ott rajzanak ezek az alkal
matlan vérszopók. Ismét helyünkön va
gyunk, a kutyát nyomra vezetjük s ö 
izgatottságtól remegve szimatolja a sötét 
piros vércsöppeket, melyek félig megszá
radva tapadnak a széles lapukra, ekkor 
a vadásztól hosszú pórázra eresztve, neki 
iramodik, mi pedig nyomon követjük.

A keskeny égerfa berken hamarosan 
átjutunk, a ritkáé szálerdőben csak itt-ott 
akadályozza egy-egy alj-bozót a gyors 
keresést; mos azonban a nyom egy csöndes 
érhez vezet, egy álló vízhez, melyet nád és fe
hér virágok lepuek el. Térden fölül érő po
csolyában gázolunk, melyből iszapos part 
emelkedik; pompás egy hely; kéklő szita
kötők czikáznak a víztükör fölött s lom

bos ágak csUngenek alá mélyeu a magáuos 
hely fölé.

Ez időtájban minden a legdúsabb zöld
ben áll, az elérés már közel van, nomze 
dékek kerekednek egymás fölé, a tavaszi 
növények elsenyveduek a nyár elhatal
mazó gyermekeinek nyomása alatt, a talaj 
nedvessége párolog s a növényélet buja 
pezsgése dohos, egészségtelen gázakat szül. 
A sekély viz is rósz büzü posványképzö- 
désekre szolgáltat alkalmat az utolsó hó
napok forrósaga alatt.

A vaduyom a legsűrűbb bozótba ve
zet bennüuket; égerfa berek ez emberma- 
gasságu dudvákkal, náddal, csípős csalá
nokkal s tövises bokrokkal; kúszó növé
nyek fonják körül a fákat s bonyolódnak 
testUuk felső részére, megállásra kénysze
rítve bennüuket.

A kutya mind jobban húzza a pórázt 
s mi mind lassabban tuduuk utána menni. 
A vadászkést elő kell veuuüuk s azzal 
váguuuk utat lépésröl-lépésre.

Neszünktől itt egy magas szarvú kar
csú őzbak ugrik föl ijedten csöndes ta
nyájáról, amott a vadgalamboknak, me
lyek szeptemberben gyülekeznek össze, 
nagy rajai szállnak föl csattogó repüléssel 
az égerfák korouáiról.

A kutya mindinkább serénykedik, ma
gasra emelt orral kezd szimatolni; ügyelui 
kell, — amott a lombokon keresztül, tő
lünk csak nehány lépésnyire a szarvas 
vörhenyes teste ötlik föl.

Még él ! —
Alig vette észre közellétünket, már 

fölugrik 8 galjakat tördelve, fákat magá
val ragadva hangos csörtetéssel iramlik 
előre; a kutyát szabadon eresztjük; ne-

trónörökösről emlékezzék meg, és az Ég 
áldását könyörögje le az uralkodó ház, g 
trónörökös özvegyének és kis leányának, 
Erzsébet főherczegnőnek. Dr. Bárány, kit 
a hitközség rabbinjának akar szerződtetni 
szép és értelmes előadásával, tartalomdús 
beszédével nagy hatást ért el, és igy 
valószínű, hogy meg is fog választatni. S 
fél óráig tartó beszéd után a főkántor 
elénekelt még egy gyászdalt, a kar is el
énekelte gyász kórusának utolsó szaka- 
szát, mire a fényes istentisztetet, mely tel 
jesen magyar nyelven tartotott meg, 
véget ért.

— Gyászisteni tisztelet a vidéken. Ru
dolf trónörökös ö cs. kir. fensége lelki 
üdvéért gyászisteni tisztelet tartatott a btt- 
dösfai helv. hitv. egyház templomában 
épen a temetés napján és órájában. Reg
gel és délben a bar. ngok érez nyelve és 
a gyászlobogó hirdette a nagy ünnepet 
méltó komolyságával, felhiváu a lakossá
got a hódolat teljes részvét kifejezésére. 
A temetés napján délután 124 órakor volt 
az első harangozás a beharnugozás pedig 
pontban 4 órakor. Egy alkalmi ének szo
morú elzengése után az egyház érdemek
ben megőszült, de még mindig ifjú lelke
sedéssel bíró lelkipásztora lépett a szó- 
ssékre és meghaló alkalmi beszédet tartott; 
ezt követte a szépen átgondolt ima, mely 
uek szívhez szóló igaz részvét hang
jai a zsúfolásig megtelt templom hallgatói
ban őszinte részvét könyeket gerjesztettek. 
Isteni tisztelet után ismét egy óráig haran
goztak 8 ezzel az ünnepélyesség véget ért.

— A pécsi kiállítási sorsjáték húzása 
f. é. február hó 10 én tartatott meg a 
városház közgyűlési termében. A kiállítási 
végr. bizottsági tagok, a pénzügyminisz
térium részéről kiküldött Wittmayer pénz
ügyi titkár és a helyi közig, hatóság meg
bízottja Vaszary kapitányon kívül — kik 
hivatalos minőségben szerepeltek, szép 
számú közönség volt a sorshúzás tanúja. 
Miután az 5 ezer sorsjegyszám jelenléte 
konstatáltatott s azok az urnába tétettek, 
egy árvabázbeli kis fiú megkezdte a 
számok kihúzását. Az elsőnek kihúzott 
számra (115.) esett a főnyeremény. To
vábbá kihúzattak a következő számok: 
1273—3524— 3601— 4382—2552—756— 
387— 2883— 3717 -  911 — 2855— 4021— 
4060—1381. — A kihúzott számok mind
egyike a szétküldött sorsjegyek közt volt, 
de ismét visszaküldettek. Így a siklósi és 
barcsi takarékpénztárnál, a paksi pósta- 
hivatalnál stb. megfordult, de onnan visz- 
szaküldött sorsjegyek közt volt egy egy 
olyan, melyre nyeremény esett. A kiállí
tási bizottság által igy megnyert festmé
nyek e hó 24-én (vasárnap) d. e. 10 
órakor fognak Holló Zsigmond műtermé
ben (főtér, Oertzen-féle ház, I. emelet) 
nyilvánosan elárvereztetni.

— Fölolvasási cziklus a pécsi szinház 
javára. A fölolvasások e hó 17-ikétől 
kezdve minden vasárnak (farsang vasár
nap kivéve) estve 6 órakor tartatnak meg, 
mikor a közönség legkevésbbé van más 
irányban elfoglalva. A nöegylet e czélra 
nagy termét kiváló készség és elüzékeuy 
séggel teljesen ingyen bocsátotta a föl
olvasók rendelkezésére. Mivel e mellett 
másnemű kiadások sem igen fogják a jö 
vedelmet terhelni, a szinház-alap előre lát
hatólag szép összeget nyer. E czélra való 
tekintetből a fölolvasások dija a lehető 
legcsekélyebbre van szabva, a mi ingyen 
ruhatár mellett tömeges látogatást biztos .. 
A fölolvasások tárgya a következő : Ge 
recze Péter dr. Madách J . ; „Az ember 
trágédiaja". Hekiuger I.: „A bolygók lak 
hatósága." Lövy L. dr.: „Élményeim Bag
dadban és Babilonban." Kosztka Gy.: „Goe
the és Schiller." — Párhuzam. Maksay 
Zs.: „A galván áramok főbb hatásai." 
(Physikai kísérletek bemutatva.) Katona 
Lajos d r.: „Moliére otthon és a társaság
ban." Hekinger I . : „Az égés tüneményei."

hány izgalmas pillanat telik el, mig a vad- 
állító harsány csaholása örvendetes hangja 
füleinkig h a t; — most már a lehető leg
szaporábban kell felé sietnünk. Teste egész 
súlyával tör, furakodik s nyomul az em
ber a sűrűn á t ; végre egy tisztás villan 
elénk.

Egy széles, félig náddal lepett viztó- 
csában áll nehézkesen s betegen, inas 
lábaitól alig bírva, a szarvas, agancsai 
tele vauuak a letépett kúszó növényekkel 
s közömbösen tartóztatja föl a túlságosan 
vitézkedő kutyát. Egy rövid puskalövés 
dördül végig a ligeteken s a hatalmas vad 
élettelenül rogy össze.

S minő állat egy ilyen öt mázsás du
nai szarvas! Hosszú vaskos test, vastag 
nyak, hatalmas szügy, rövid fej hajlott 
kosorral, a bikáéhoz hasonló göudör szőr 
az agancs-rózsái közén és a homlokán, 
magas, szélesen szétálló barna agancsok 
elefántcsont fehérségű végekkel és lapiczka 
alakú koronákkal, ezek bélyegzik öt még 
Ős szarvassá, a milyen kint a sik földöu 
és az állatkertekben már régóta nem ta
lálható többé.

Később, még októberben is, mikor 
fönt a fák koronáin a vadszőlö lombfüzé
rei már piroálanak, a lombozat szint vál
toztat és egyes levelek az első fagyoktól 
lehámolva a földre hullonganak, van szép
ség a ligetekben. A terjedelmes homok- 
toriatokon ezer meg ezer vadlud álldogál 
pihenőt tartva, de az első hideg nap tova 
hajtja őket a Duua melletti rövid tanyá 
zásból délibb tájakra.
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(Vegytani kísérletekkel bematatva.) Szemák
A. dr.: A föld történetéből: „A vulkanis- 
mus és a földrengés." Belépő jegy egy 
fölolvasásra 50 kr. Mind a nyolczra 3 frt.
E jegyek tulajdonosai számára az első so
rokban számozott helyek tartatnak fenn. 
Tanulójegy: 20 kr. Mind a nyolcz fölol
vasásra 1 írt. Jegyeket előre is lehet vál 
tani Valentin K. fia, Engel L. és Weidin- 
ger nrak könyvkereskedéseiben és a föl 
olvasások estéin a nöegylet helyiségében.

— Fölolvasás az állatvilágból. Lapnuk 
mait számában jeleztük, hogy szerkesztőnk 
V á r a d y  Ferencz, ki szenvedélyes orny- 
thologus, holnap, azaz február hó 17-én, 
vasárnap délután 5 órakor fölolvasást fog 
tartani a kereskedelmi ifjúság önképző és 
betegsegélyzö egyletének helyiségében (az 
„Európa" kávéház fölötti emeleten). Föl- 
olvasásának tárgyát az állatvilágból vá
lasztotta. Szándéka volt a majmokról, azok
nak életéről, szokásairól, az exotikus ma
darakról, különösen a kajdácsokról és szövő 
madarakról, továbbá a hazai madarakról 
általánosságban elmondani egyetmást. Mint
hogy azonban ugyancsak e napon 1 órá
val később, azaz 6 órakor kezdődik meg 
a nöegylet helyiségében az építendő uj 
sziliáz javára rendezett főtőlvasási cziklus, 
tekintettel azon körülményre, hogy lehet
nek hallgatói közt olyanok, akik ezen föl- 
olvasáson is jelen óhajtanak lenni; rövi- 
debbre szabta fölolvasását s csak a m a j 
m o k  r ó 1 tog ez alkalommal fölolvasni. A 
kik a fölolvasás iránt érdeklődnek, igen 
szívesen láttatnak a kereskedelmi ifjak 
egyletének helyiségében.

— A „Nemzeti kaszinó" igazgatósá
gának íölkérésére kijelentjük, tévedések 
es félreértések elkerülése végett, hogy a 
„Nemzeti kaszinó" folyó hó 23 ára hirde
tett bálja az országos gyász miatt nem fog 
megtartatni. Kérjük tudomásul venni.

— Az uj véderő törvény és a tanítók.
A „Pécsi tanító egylet" és a „Barauya- 
megyei tanítótestület" Schueider István egy
leti elnök indítványára megkeresték Bara- 
nyamegye 8 országgyűlési képviselőjét 
miként hassanak oda, hogy az egy évi 
önkéntesség kedvezménye a tanítókra és 
tanítójelöltekre is kiterjesztessék ; nem kü
lönben mód nyitassék, hogy azon tanítók 
kik e kedvezményben nem részesülhetnek, 
legalább altiszti vizsgára bocsátassanak. 
Lesz-e eredménye a tanítóság e mozgal
mának, nem tudjuk 8 őszintén megvallva 
nem is sok reményt kötünk hozzá, daczára 
annak, hogy több oldalról értesítenek, mi
ként a honvédelmi miniszter az ügyre nézve 
nem éppen kedvezőtlen nyilatkozatott tett 
volna. Megyénk egyik képviselője adott vá
laszt, melyet a következőben szószerint ho 
znnk t. olvasóink tudomására. Igen tisztelt ta
nító ur !Vettem megkereső sorikat a taní
tókra vonatkozó egyéves önkéntes intéz
mény behozotalára, a jelzett értelemben 
értésükre adni van szerencsém, hogy azon 
esetre, ha a véderő-törvényjavaslat általá
nosságban elfogau'atik a részletes tárgya
lás alapjául, akkor feltétlen proponálom a 
részletnél az illető helyen kívánságukat. 
Azonban épp a inasain részéről is az ál
talános vitában ellenzem a véderő-javaslat 
elfogadását s annak elvetését javaslom. 
Legyen kegyes eme körülményt a pécsi 
tanitótestületi elnök és jegyzőjének is rö 
vid utón tudomására hozni. Tisztelettel, 
Székesfehérvár, 1889. évi január 17-én 
Szendrey Gerzsou országgyűlési képviselő.

— Hymen. Liszkay Bálint m. kir. 
pénzügyigazgatósági fogalmazó, ki az ille
ték kiszabási hivatalnál vau alkalmazva, 
tegnapelőtt, csütörtökön jegyezte el ünne
pélyesen Vizeki T a 11 i á n Czili kisasz- 
szouyt, özv. Vizeki Taliián Károlynó leá
nyát.

— Pénzügyi szervezés. A pénzügy
miniszter törvényjavaslatot nyújtott be 
a képviselőházhoz, melyszerint a pénzügy
igazgatás uj alakot nyer. Megszűnnek az 
eddigi kerületi pénzügyigazgatóságok, ille
tékkiszabási hivatalok és adófelügyelősé- 
gek. E hatóságok helyett megyei pénz
ügyi igazgatóságok szerveztetnek minden 
megye székhelyén ; csak a kisebb megyék 
nem nyernek külön igazgatóságokat.

— Gyorsított személyvonatok. A buda- 
pest-pécsi vasút menetrendjében május 
hótól kezdve kédvező reformot fognak lé 
tesiteni. E szerint a Budapestig menő 
utat, melyet eddig 10—12 óra hosszat 
tettünk meg, csak 6 óra aialt fogjuk be
utazhatni. Budapestről és Pécsről napon 
kint két gyorsított menetű személyvonat 
fog közlekedni és pedig nem úgy, miut 
eddig, midőn az éjjeli vouatokat a téli 
időszak alatt beszüntették, hauem egész 
éven keresztül. Az iudulás és érkezés is 
kedvezőbb időpontra fog tétetni. így Pécs
ről körülbelül reggel 7 órakor Budapestre 
érkezik, onnét pedig d. u. 2 órakor indul 
és este 8 óra felé érkezik Pécsre.

— Vám- és sóhivatal Pécsett. Keres 
kedelmünkre nézve e két fontos hivatal
nak Pécsett való fölállításához mindinkább 
nagyobb és nagyobb a remény. A pénz
ügyminisztérium ugyanis helyeslőieg fo 
gadta az eziránt hozzá terjesztett kérel 
met s a város a legközelebbi közgyűlé
sen már részletesen tárgyalás alá fogja 
venni a két intézmény fölállításának ügyét. 
A két hivatal egyesítve a vasúti állomás 
közelében, a város által birt s töltés által 
fölemelt térségen állitatik föl, ott a ho la 
a bérkocsik állomásoznak.

— A magán torna-társulat jelmez es
télye, mely eleintén február hó elejére tüze 
tett ki, de a trónörökös halála folytán el 
halasztatott, e hó 17-ikén tartatik meg a 
Scholtz-téle sörfőzde termeiben, a katona
zenekar közreműködése mellett. 11 éra
kor a tornászok föllépte. Kezdete 8 óra
kor. — Belépti dij 50 kr.

— A színház építésére a gyűjtés javában
folyik, Reberits Imre és Szieberth Nándor, 
kik a János- Nagy és Kis-florián utczá- 
bán eszközlték a gyűjtést, eddigelé 272 
frtot gyűjtöttek, de azt még nem fejezték 
be. Az adakozók között van Körösztös 
Imre építész 100 frttal, Zelms György 80 
írttal, Dömötör Zsigmond 30 frttal. Az 
egész névsort csak is a befejezés után 
hozandjuk. — Újabban Littko József 200 
frtot adott az ujsziubázra s Cseh kövér 
Anna úrnő 100 frtot. A pécs néptanítók 
200 frtot írtak alá.

— Az ipariskolából. A folyó tanév
ben az iparos tanonezok oly szorgalmasai) 
járnak az iskolába, hogy alig térnek el 
egyes osztályokban. A rajz iskolában pe
dig oly anyira tódulnak a tanonezok, hogy 
az ipar és kereskedelmi iskolai bizottság 
előterjesztésére a városi tanács párhuza
most osztály felállítását engedélyezte, mely 
vasárnap délutánonként a belvárosi nép
iskolában tartatik. A tanítás vezetésével 
Soostó Gyula rajz • tanár bízatott meg. 
Örvendetes esemény. A múlt években az 
ipar tanoncz iskoláról az ellenkezőt írhat
tuk Ezen eredmény nagy részben a ren
dőrség erélyes tellépésének köszönhető.
A kiállítási jutalmak és okmáuyok az 
iparos tanonezok között ünnepélyesen fog
nak kiosztatni. A napról a közönség ér
tesítve lesz.

— Közvacsora. A pécsi jótékony nö
egylet saját pénztára javára 1889. évi 
márczius hó 4-éu a „Hattyu“-terem összes 
helyiségeiben tánczczal egybekötött köz
vacsorát rendez, melyre külön meghívók 
küldetnek szét. Belépti jegyek a meghívó 
elömutatása mellett martius 2—4-ig dél
után 6 óráig Valentin Károly fia könyv
es zeuemükereskedésébeu és este a pénz
tárnál személyenkint 2 forintért (ejegyek 
rózsaszínűek) — a közvacsorához járuló 
családok tagjai részére pedig személyen
kint 1 frtjával a közvacsora napján az 
ételek átadásakor a meghívó bemutatása 
mellett (ezen jegyek, kékek) kaphatók.
Az ételek és borok minden dij nélkül, s 
csakis a fagylalt, thea és ehez való süte
mények fognak mérsékelt áron kiszolgál
tatni. Felülfizetések a jótékony czél érde
kében köszönettel fogadtatnak és birlapi- 
lag nyugtáztatnak. Kezdete esti 8 órakor.
Ez alkalommal a cs. k. 52. gyalogezred 
zenekara és a helybeli nép-zenekar fog 
közreműködni. Felkéretuek mindazok, kik 
a meghívásra igényt tartanak, de meg
hívót kézhez nem kapnának, hogy e miatt 
Magyarly Róza aleluök úrnőnél jelenkezni 
szíveskedjenek.

— Czithera tanár Pécsett. Vörös Géza, 
ki hosszabb időt töltött Kasán és Buda
pesten, mint czithera tanár s működése el
ismeréssel találkozott; a múlt héten érke
zett Pécsre, hogy itt letelepedjék s a czi
thera játék művészetébe beavassa a zene 
kedvelőket. Lakása: ferencziek-utcza 26-ik 
szám.

— Lewinszky jön ! A németek világ
hírű szavalója, Lewinszky, márczius hó ele
jén városuukba jő s nagy művészi előa
dást tart a „Hattyúdban. Petőfiuek né
hány remek költeményét fogja, természetes
sen, német forditásbau szavalni. A kik a 
művészt hallották, elragadtatással beszél
nek csudás művészi erővel párosult gyö
nyörű előadásáról. Nagy érdeklődéssel né
zünk az estély elé.

— Halálozás. Czink János folyó hó 
11 én életének 69-ik évében jobb létre 
szenderült. Hűlt hamvai 13-án délután té
tettek örök nyugalomra. — Idősb Soiuo- 
g y i Lajos földbirtokos f. hó 12 én esti 7 
órakor szenderült jobb létre életének 74-ik 
évében. Temetése lő-én ment végbe. Béke 
poraikra !

— Adakozás. Lapunk múlt számában 
Kérelem" cziméu fölhívást bocsátottunka

közönséghez, hogy egy végtelen nyomor
ban szeuvedő család segélyezésére a jobb 
sorsnak adjanak pár krajezárt. Vannak ne 
mes és jó szivek ? A fölhívás nem hang
zott el eredménytelenül. Adakoztak. Eddig 
a következők járultak a nyomorúlt család 
segélyezéséhez: Szeifritz István kanonok 
2 frt, Hajmássy Iguácz 2 frt, Mendl Ma 
thild úrnő 3 frt, Hoffmann Károly 2 frt, 
Buzagits Béla 2 frt, N. N. 1 frt, N. N. 1 
frt, Kiss Lajos 1 frt, Hipan Ferencz czi- 
pész 1 frt. Osszeseu 15 frt. Köszönet érte 
a nyomorban sinlök nevében.

— Pécsiek Budapesten. Roth Samu 
orvosnövendék a következőket írja nekünk. 
A „Pesti Hírlapu-nak f. hó 10 én, azaz 
múlt vasárnap megjelent számábau ezt ol
vassuk : „Pécsiek egyesülete. Mindazon 
Budapesten tartózkodókat, a kik tanulmá
nyaikat Pécsett végezték, vagy ugyanott 
ily czélból hosszabb ideig tartózkodtak, dr. 
Glass Izor felhívja, hogy f. hó 11-éu dé
lután 6 órakor a Reuter-féle kávéház 
(András8y-ut) félemeleti 5. sz. termében 
jelenjenek meg, vsgy lakczimüket közöl
jék." Daczára annak, hogy a felhíváshoz 
viszonyítva az összejövetel ideje igen rövid 
terminusra volt kitűzve, az érdeklődők (na 
gyobbára orvosok, ügyvédek, egyetemi hall
gatók és hivatalnokok) mégis szép szám
mal jelentek meg, kik valamennyien a lég- 
őszintébb örömmel és lelkesedéssel fogad
ták az eszmét is Ígéretet tőnek, hogy az 
eszmét szivvel-lélekkel diadalra juttatják. 
Dr. Glass, a mozgalom lelkes megindítója 
fölvetette a megjelentek előtt azon kér
dést, vájjon az egyesületnek tagjai kizá
rólag tudományos pályán haladók lehes- 
senek-e, vagy más pl. kereskedelmi, köz
pályán haladók is. Az egybegyűltek egy
hangúlag kinyilvánították, hogy az egye
sületi tagság nincsen pályához kötve. A

, tanácskozás további folyamán a megjelent 
tagok tekintettel arra, hogy a Budapesten 
tartózkodó pécsiek legnagyobb részének

figyelmét a felhívás kikerülte, vagy arról 
későn értesültek f. hó 18-ára újabb össze
jövetel kitűzését indítványozták, mely napra 
az egyesület megalakulása is egyhangú 
lag kitüzetett. Hogy pedig az egyesület 
megalakulása iránt érdeklődök teljes szám
ban jelenhessenek meg, az előkészítő bi
zottság megbízta dr. Glast, hogy az alább 
emliteudö felhívást hirlapilag közölje, Roth 
Soma III. orvosnövendéket pedig, hogy a 
felhívást a decanatus látamoztatása után 
az egyetem összes faculásain egy-egy pél
dányban kifüggesztéssé. A felhívás igy 
hangzik: „Mindazokat a Budapesten tar
tózkodó barauyamegyei származásukat, kik 
egy „Pécsi kör" megalakítása iránt érdek
lődnek, tisztelettel felhívjuk, hogy f. hó 
18-án esti 8 órakor a Reuter-féle kávéház 
(Audrássy-ut) félemeleti 5. sz. termében 
megjelenni szíveskedjenek. Az előkészítő 
bizottság." Továbbá a megjelentek azon 
óhajnak is adtak kifejezést, hogy a meg 
indult mozgalom szeretett szülővárosunk
nak is tudomására hozassák. Ezen rövid 
értekezés után a gyűlés egy közeli viszont
látás reményében feloszlott.

— Meghívás A pécsi dalárda csütör
tökön, azaz f. hó 21-én, saját helyiségé 
ben, esti lj,9 órakor évi rendes közgyűlé
sét tartja, mely gyűlésre az egyesület 
tiszteletbeli és működő tagjai, nomkülönben 
a pártoló tagok közül választott választ
mányi tagok meghivatnak. Tárgyak: 1. 
Évi jelentés; 2. az évi számadások beter
jesztése; 3. a költségálöirányzat megálla
pítása ; 4. tis/.tujitas; 5. notáu indítványok.

— Értesítés. Rudolf trónörökös ö fen
sége halála által hazánkat ért mérhetlen 
veszteség érzetétől megrendülve és áthatva 
a „Pécsi dalárda" választmánya határoza- 
tilag kimondta, hogy f. é. má r c z i u s  
4 - i g  tartó mély gyász ideje alatt semmi
féle estélyt nem rendez és igy az alap- 
s. abályszerü dalestélyt sem tartja meg. 
Midőn a választmány ezen határozatáról 
az egyesület tagjait értesítjük, egyúttal 
tisztelettel tudatjuk, miszerint ezen alap- 
dalestélyt a húsvéti idő után pótolni fog
juk. Tisztelettel Pécsett, 1889. febr. 15. 
Reberics Imre, titkár. Aidinger János, elnök.

— Kinevezések. A pécsi m. kir. péuz- 
ügyigazgatóság Haránth Szilárd díjtalan 
adóhivatali gyakornok-jelöltet a szigetvár 
kir. adóhivatalhoz díjtalan adóhivatali 
gyakornokká: Kelemen Gyula kir. adó
hivatali gyakornokjelöltet a pécsi kir. 
adóhivatalhoz díjtalan adóhivatali gyakor 
nokká nevezte ki.

— Az idei sorozás. A honvédelmi 
miniszter értesítette a hatóságokat, hogy 
az 1889 iki föaorozás a tervezett és re 
mélhetőleg mielőbb létesülő új véderötör- 
vény értelmében, e törvény, határozatai 
szerint ejtendő meg. Minthogy azonban 
teljes bizonyosságot e tekiutetben csak 
az alkotmanyszerü szankezionálás nyújt 
és csak ez alapján intézhető el az ujou- 
czjutalék - megszavazasi törvény, a tör
vény által előirt előmunkálatok még a 
fennálló védtörvéuy értelmében vieudők 
keresztül és egyelőre az új törvény ha 
tározata't illetőleg csak amaz előmunká
latok fogauatositaudók, melyeket a poli
tikai hatóságok maguk teljesíthetnek, hogy 
az új törvéuy létrejötte és íoganatositása 
közti szükséges időt lehetőleg megrövidít
sék. Miuthogy nem várható, hogy az em
lített törvény elég korán létrejöjjön, hogy 
rendelke ései, valamint a szükséges vég
rehajtási intézkedések a hatóságokkal és 
a lakossággal még márcz. elseje előtt 
közöl (essenek ás alkalmaztassanak, egy
előre közhírré vtétet% hogy az idei fő- 
sorozás április elseje előtt nem fog meg
tartatni és megkezdése annak idején, kü
lön hirdetményben fog küzzététetni.

— Az egyházmegyéből. A Troli féle 
kegyes alapítványból (beteg és kevésja- 
vadalmazásu papok fölsegélyezésre) 1888-ik 
évre részesültek (100 — 100 frtban) Fekete 
Sáudor monostori,Molnár János kis-székelyi, 
Nagy Lajos paári, Plosszer János nyugal 
mázott miszlai. Szabó Károly uyug. maisai, 
Szalczer Sándor baári, Uzsarevics Lukács 
petrievesi, Hangai Nándor ibafai, Szántó 
Zsigmond kajdacsi plébánosok, Takács 
Alajos csepini curatus és Koch Jenő, 
Niki Fereucz káplánok.

— Alapítvány tanítók részére. A Troli
féle (beteg és szegéuv tanítók javára tett) 
kegyes alapítványból 50—50 frt segélyben 
részesültek a múlt évre: Vexler István 
soorósi. Józsa József pellérdi, Király Ká
roly téseni, Pammer Péter siklósi, Oberrt 
János bellyei, Müller Antal monostori, 
Kiél Ágost dobokai, Farkas Kamill sze- 
benyi, Csekey Péter rácpetrei, Lutz János 
ó bányai. Huker Ádám köblényi, Páhok 
László tormási, Morvay Károly csebényi, 
Mesics József valpói, Seiler Gábor gabőci, 
Kétyi László szakcsi Németh Autal bedeghi, 
Schwarda Istváu kis-székelyi, Fent Lajos 
högyészi tanítók, Kauicsár Karolni mihol- 
jáczi, Trappéi Vincentía sororpaksi, és 
Magyar Eleonóra agárdi tanítónők.

— A pécsi pénzügyigazgatoság for
galmi kimutatása. A lefolyt évben (az 
igazgatóság hatásköre kiterjed Baranya, 
Somogy és Tolna vármegyékre) szeszadó 
ból elöiráuyoztatott 2<J0,000 frt, befolyt 
324,759 frt 79 kr., vagyis 142,750 frt 79 
krral (71°/0) több; söradóból előirányoz- 
tatott 36,000 frt, befolyt 31,342 frt 71 kr., 
vagyis 4,657 frt 28 krral (13%) kevesebb 
minek magyarázata, hogy e 3 megye ki 
válóképen borvidék ; borfogyasztásból elő- 
irányoztatott 342,000 frt, befolyt 453,500 
frt 95 kr., vagyis 194,500 frt 95 krral 
(57*/o) több; húsfogyasztásból előirányoz- 
tatott 94,000 frt, befolyt 102,850 frt 06’/, 
kr., tehát 8,850 frt 061/, (94%) több; 
ezukorfogyasztási adóból elöirányoztatott 
69,000 frt, befolyt 106,188 frt 65 kr., s

igy a többlet 37,188 frt 65 kr. (53*8*/0) ; 
sörfogyasztási adóból elöirányoztatott 30000 
frt, befolyt 60,382 frt 16 kr., vagyis 30,382 
frt 16 krral (101*2%) több; dohányjöve- 
dékböl elöirányoztatott 1.477,562 frt, és 
befolyt 1.617,327 frt 12 kr., többlet 45,765 
frt 12 kr., vagyis (3.1%); bélyegjövedék- 
böl elöirányoztatott 400,650 frt, befolyt 
450,673 írt, vagyis 42.023 frttal (13*/.) 
több; jogilletékböl elöiráuyoztatott 788,000 
frt, befolyt 905,036 frt 14 kr., s igy a 
többlet 117,036 frt 14 kr., vagyis (15%) 5 
dijakból elöirányoztatott 12,850 frt, be
folyt 12,151 frt 65 kr., kevesebb 598 frt 
39 krral. Só jövedékből elöirányoztatott 
364,822 frt, befolyt 318,027 frt 84 kr., 
vagyis kevesebb 46784 frt 16 krral (13%)) 
mely hanyatlás azonban csak látszólagos, 
miután a pécsi kereskedők egy jelentékeny 
része só-szükségleteit vasúton különböző 
helyekről hozatja és igy az ezen fogyasz
tásra eső jövedéa máshol vétetik számí
tásba. Külöuféle bevételekből elöirányoz
tatott 3,075 frt, befolyt 5,924 frt. 11 kr., 
s igy a többlet 2,8S9 frt 11 kr. Összesen 
elöirányoztatott 3.811,959 forint, befolyt 
4.495,726 frt 66 vagyis 9 tételnél több 
folyt be az előirányzatát 637,817 frt 40 
krral, 3 tételnél pedig kevesebb folyt be 
az előirányzatnál 52,049 Irt 83 krral és 
igy a bevételi többlet 583,767 frt 66 kr, 
a mi az előirányzathoz képest 15*3% 
emelkedés. A közvetett adók és jövedékek 
tényleges bevételi eredménye volt 1888- 
ban 4.727,398,398 frt 101/, kr., 1887-ben 
pedig 4.176,213 frt 31 és 1/t kr. és igy 
ehez viszonyítva az arány kedvezőbb 
551,148 frt 79 krral, ami a múlt évhez 
képest 13.2 */, emelkedés és ez a jövőre 
a legkedvezőbb kilátás.

— Az „Irgalmasrend" pécsi kórházá
nak évi forgalma. Beküldetett hozzánk az 
„Irgalmasrend" kórházi osztályának kimu
tatása az 1888. évi január hó 1-től deczem- 
bér hó utolsó napjáig, vallás- és nemzet- 
külöubség nélkül ingyen felvett és ápolt 
betegekről. E szeriut az 1887-ik évről ma
radt 32, az 1888-ik évben felvétetett 681. 
Összesen ápoltatotott 713; elbocsáttatott 
650, meghalt 29, ápolás alatt maradt 1889. 
évre 34. Az ápolási napok összege 10,667. 
Az újonnan fölvettek közt volt: 1. Vallásra 
nézve; római katholikus 595, görög egye
sült 3, görög nem egyesült 4, evangélikus 
21, református 45, izraelita 13. 2. Foglal
kozásra nézve: ács 1, asztalos 19, bábsütő 
1, bádogos 5, bányafelügyelö 1, bányász
7, béres 62, betűszedő 6, borbély 2, czi- 
pész 60, ezukrász 1, csizmadia 29, csősz
1, drótos 1, erdész 3, erdő-Ör 2, eszter
gályos 1, épitész-segéd 1, fazekas 2, festő
2, földműves 23, gazdatiszt 1, gépész 2, 
gyermek 5, gyolcskereskedö 8, harisnya- 
kötő 7, házmester 1, hentes 4, hivatalnok 
1, honvéd (altiszt) 4, honvéd (köz) 14, Ír
nok 3, juhász 5, kalapos 4, kauász 1, ká
dár 27, kefekötő 1, kereskedő 3, kerék
gyártó 5, kertész 2, keményseprő 3, ko
csigyártó 2, kocsis 34, koldus 2, kovács 
27, kőfaragó 4, kőműves 15, könyvkötő

kötélgyártó, 2, közszolga 2, lakatos 17, 
lelkész 2, lovász 1, mészáros 4, molnár 
19, napszámos 50, órás 3, pásztor 2, pénz
ügyőr 17, pinezér 18, rézműves 1, serfözö 
1, sütő 5, szabó 15, szappanos 1, szíj
gyártó 8, szitás 2, szobafestő 2, zzobrász 
1, szolga 42, szűcs 2, szürszabó 2, takács
8, tanuló 1, téglás 1, tímár 25, tüzelő 1, 
urasági szolgn 5, üveges 1, vinczellér 1, 
zenész 2. — 3. Származásra nézve: í 
gyarhoni 617, alsó és felső ausztriai 7, 
csehországi 10, galicziai 1, horvátországi 
5, karinthiai 2, krajnai 3, morvaországi 
10, németországi 2, olaszországi 2, slavo- 
niai 13, stájerországi 5, sziléziai, 4. — A 
kimutatás közli továbbá a rend magyar 
tartományának összes kórházaiban — Po
zsonyban, Egerben, Szepesváralján, Te- 
mesvárott, Pápán, Kismartonban, Nagyvá
radon, Váczot., Szakolczán, Zágrábban, 
Budapesten és Szatbmáron — az 1888-ik 
év lefolyása alatt ápolt betegek jegyzé
két is. Az összes kórházakban gyógyke
zeltetett 8547 beteg; ezek közül a legtöbb 
a zágrábira esik, a hol 3607 beteg ápol 
tatott s mig a többi kórházakban egyetlen 
nő sem ápoltatott, kivéve a budapestit, 
hol 23 elmekóros nő kapott ápolást, addig 
a zágrábiban 1038 az ápolt nők száma.

— Adóelengedés elemi csapások foly
tán. Az elemi csapások által okozott ká
rok felvételének megállapítása köröl köve
tendő eljárás szabályozása tárgyában s 
pénzügyminiszter körrendeletét bocsátott 
ki. E rendelet szerint az elemi károk 
esetei a káresetek bekövetkezésétől szá
mított 8 nap alatt mindenkor Írásban az 
illető földrészlet tulajdonosa által közvet 
lenül a kir. adófelügyelőnél vagy azon 
község elöljárósága utján jelentendők be, 
melynek határához a megkárosított birtok
részletek tartoznak. A szabályszerű határ
időben bejelentett valamennyi elemi kár
eset a helyszínén bizottságilag felveendő 
és szabályszerű tárgyalás alá vonandó. Az 
árvíz által okozott károknál a károsodás 
bekövetkezésének időpontjául az a nap 
tekintendő, amelyen a mederből kiömlő 
vizár az elborított ártéri területen legma
gasabb állását érte el, tehát a káreset 
bejelentésére kitűzött 8 napi határidő azon 
naptól kezdve számit A tartós szárazság 
és a rovarok pusztításai által okozott kár
esetek szántóföldeknél a károsult termés 
betakarítása idejének kezdetét megelőző
leg legalább is 15 nappal és a rovarok, 
miut jelesen a Tortrix pilleriana és Phyl- 
loxera vastartix által okozott károk sző- 

I löknél legkésőbb az illető év augusztus 
l-sö napjáig jelentendők be. A bejelentés 
vételétől számított 3 nap alatt tartozik a 

I községi biró (városi polgármester), a hely- 
| színén szemlej egy zőköny vet vétetni fel s

azt a kárbejelentés csatolása mellett, azon-
ual és legfeljebb 3 nap alatt a kir. adó- 
felügyelőhöz beküldeni. Az elemi csapások 
elbírálására nézve : a föld árja által oko
zott kár, valamint a tartós szárazság által 
okozott kár csak a szántóföldekre nézve 
jöhet figyelembe. A fagy által okozott kár 
a szőlőknél csak akkor szolgáltathat ala
pot az adóelengedésre, ha a fagy a nö
vényi élet megindulása után következik 
be. Az elemi kár felvételénél és megálla- 
)itása körül követendő eljárásra nézve.
Ja az elemi csapás valamely földrészle
tet csak részben károsított meg, a kár 
mérve csakis azon részre nézve állapítandó 
meg, melyet az elemi csapás ért. Az elemi 
csapások által okozott kár mérvét a kár- 
felvételi bizottság szótöbbséggel határozza 
meg. A kir. adófelügyelő köteles a beér
kezett jegyzékeket átvizsgálni s a kárfel
vételi bizottság elnöke által tett észrevé
telekkel való összevetése mellett, elbírálni 
8 ebhez képest az elengedendő adóösszeg 
mérvére vagy az adóelengedés megtaga
dására nézve első fokú határozatát hala
déktalanul meghozni.

— A pécsi posta és távírda-igazgató 
Ságtól. „A távirda, távbeszélő és egyéb 
villamos jelzőkről szóló 1888. évi XXXI. 
t. ez. 13. §-ba értelmében a magyar korona 
területén nétán már létező, engedélyezés 
alá eső és nem az idézett törvényezikk 
életbe léptetéséig vagyis 1888. évi augusz
tus 14-éig érvényben volt szabály-rende- 
letek alapján létesített távirda, távbeszélő 
vagy bármily más villamos jelző berende
zések birtokosai a törvény életbelépése 
napjától számítandó 45 nap alatt tartoztak 
volna a közmunka és közlekedésügyi m. 
kir. Miniszter úr ő Nagy méltóságához en
gedélyért folyamodni. Noha ezen határidő 
mái lejárt Miniszter úr Ö Nagyméltósága 
kivételesen megengedni méltóztatott, hogy 
az e tárgyban az illetékes posta és távirda- 
igazgatóság útján hozzá benyújtandó kér
vények még legkésőbb folyó évi márczius 
hó 15-éig elfogadtassanak. Ezen határidő 
esetleges elmulasztása esetén, a vagy ha 
közmunka és közlekedésügyi m. kir. Mi
niszter úr ő Nagyméltósága az engedélyt 
megtagadná, köteles a birtokos a fenti 
határidő lejártával, illetve az elutasító 
miniszteri rendelet vétele napjától számí
tandó 8 nap alatt az egész berendezést 
saját költségén eltávolítani, ellenkező eset
ben az 1888. évi XXXI. t. ez. 11. § ában 
foglalt büntető határozatok ellene teljes 
szigorral fognak alkalmaztatni.

— Egyleti élet. A vörös kereszt egy
let baranyamegyei választmánya és pécsi 
fiókegyle február hó 28-án d. e. 3 órakor 
a városi népiskola II. emeletének nagy
termében évi rendes közgyűlést tart. 
Tárgysorozat: 1. A beérkezett fiókegyleti 
és választmányi jelentősek. 2. A szám- 
vizsgáló bizottság jelentése a beérkezett 
számadásokra vonatkozólag. 3. Egyes fió
koknál fennforgó rendellenes állapotok 
iránti katározathozatal. 4. A választmány 
és pécsi fiókegylet jövő évi költségelő
irányzata. 5. A választmányból kilépő ta
gok helyeinek betöltése. 6. Indítványok.

—■ Egiplomi szembetegség. Minthogy 
a mohácsi járásban a szemcsés köthártya- 
lob (trachoma, egiptomi szembetegség) 
nyolcz esete merül fel — négy Borjádon, 
négy Német-Bólybau — ezen gonosz ter
mészetű betegség terjedésének megaka
dályozására vármegyéuk alispánja elren
delte , hogy a mohácsi járás minden 
községének összes lakossága a járásorvos 
s illetve a körorvosok által megvizsgáltas
sák s a netán szükséges óvintézkedések 
foganatosíttassanak. Az alispáni rendelet 
szeriut a vizsgálat lehetőleg még február 
hóban eszközlendő.

— Kúriai döntvény. A korcsmahelyi
ség a vendégek elfogadására szolgáló nyil
vános hely, tehát magánlak fogalma alá 
rendszerint nem vehető.

—  A „Pécsi keresztény polgári tá r
salgó-kör" az építendő uj színház javára 
február 16-án azaz ma a kör helyiségében 
(gyar-uteza Udvardy-féle vendéglő) zárt
körű tánczestélyt rendez. Ezen estélyen 
30 darab értékes tombola-tárgy, az első 
12 frt értékben, sorsoltatik ki. A terem 
szépeu diszittetik és a „padló kifényesít- 
tetik." Belépti dij: körtagnak 40 kr., nem 
tagnak 60 kr. Jegyek előre válthatók a 
meghívó elömutatása mellett Gyimóthy 
Hyula, Paczolay és Szeibert, Herdlein La
jos, ifj. Rézbányái János és Dobszay An
tal uraknál és este a pénztárnál. Jó ételek 
és hamisítatlan italokról, valamint jó zené
ről gondoskodva van, miért is tömeges 
látogatást kér a rendőrség.

—  A pécsi czipész ifjúság betegsegélyzö 
és temetkezési társulata saját pénztára ja 
vára folyó hó 24-én a Scholtz-féle sör
csarnok táneztermében tánczvigalmat ren
dez. A zenét Horváth Elek zenekara fogja 
teljesíteni. Belépti-dij előre váltva szemé- 
lyeukint 50 kr., este a pénztárnál 60 kr. 
Kezdete esti 8 órakor. Jegyek előre vált
hatók Reisch János, Gyimóthy Gyula, 
Lauber Mihály és Szigvárt Ádám uraknál. 
Felülfizetések és ajándékok a jótékony czél 
érdekében köszönettel fogadtatnak és bir- 
lapilag nyugtáztatnak. A rendező bizottság 
minden lehetőt el fog követni a nagyér
demű közönség megelégedéséért, a miért 
számos látogatásért esedezik.

— A hadmentességi díjkötelesek a 
törvény rendeletéhez képest tartoznak f. 
évi február hó folyamán a polgármesteri 
hivatalnál jelentkezni, külöuösen az állan
dóan itt tartózkodó hadmentességi díjköte
lesek pedig vallomás! iveiket benyújtani.
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C s a r n o k .

A megbünhödött kíváncsiság.
Pali! az Istenért mi történt veled — 

kérdém elrémülten barátomat, midőn az 
utczán vele találkoztam —  hiszen olyan 
az orrod, mint az érett patlizaau.

Ugyan hagyd el — feleié rá nagy 
búsan, majd elbeszélem neked lakásodon 
az én kényes esetemet.*

Csöndesen bandakoltunk tehát, míg 
lakásomra értünk. Itt aztán rögtön elővet
tem a vallatást, azaz, hogy hallgattam 
Pali barátom vallomását.

„Hát iszen ismered Sándor feleségét, 
azt a valóságos ördögöt.*

De igen kedves ördög ellenvetém én.
Csak nem ?! — -------

De igen feleié Pali szomorúan.
„A múlt kedden — igy beszéli bará

tom, elvoltunk Sándorral paszitán Gulcsy- 
óknál; ott igen jól mulattunk, no és mi
nek tagadjam, kissé felöntöttünk a garatra; 
csak éjfél után mentünk haza, persze 
együtt, mert hisz tndod, bogy nála lakom. 
Hát a mint jó darabig megyünk, veszem 
észre, hogy az én kedves Sándor barátom 
mindinkább hallgatag lesz, pedig Gulácsy- 
ékná!, ugyan csak pergett a nyelve. 

Sándor te félsz úgy-e kérdém tőle.
Mit! én ? — válaszolja vissza, gon

dolataiból felriadva, s vájjon kitől? 
íját a feleségedtől.
En!? — Csak nem hiszed, hogy 

papncs kormány alatt állok ?
De bizon nagyon is azt hiszem. 
„Bolond vagy Pali!“
De bizon magad vagy az, mert még 

be sem látod, hogy mennyire uralkodik 
feleséged fölötted.

Na Pali! ez nem igaz. Eltekintve 
attól, nem szép tőled, hogy feleségemről 
igy bes-élsz. De ez a hála — teszi hozzá 
keserűen, — hogy mindig oly szives irá
nyodban. De várj csak, majd elmondom 
neki, kiadja majd aztán neked az utat.

Pácscs! — — Sándor lecsúszott a 
járdáról, s hátán a sárban fekve nézte a 
csillagokat, azaz, hogy nézte volna, ha 
oly erősen nem havazik.

Ne bomolj Sándor, kelj fel! — biz
tatom öt, pedig, ügy látszott, ehez semmi 
kedve sem volt. Hiába erőlködtem, hogy 
majd felemelem, csak azt értem el vele, 
hogy magam is melléje feküdtem. S ha 
nem jön véletlenül arra egy nemes szivü 
ember-barát az éjjeli bakter személyében,
— úgy több, mint bizonyos, hogy ott vir 
radunk. Ez aztán valahogy haza szállított 
bennünket.

Másnap találkoztam a menyecskével 
a folyosón, no aztán megmondta, bogy 
mik vagyunk, már mint Sándor és én. 
Egy oly állatnak mondott kettőnket, mely
nek czombjait füstölt állapotban, sonkának 
nevezik. A mellett perelt erősen, szinte 
csodálkoztam, hogy az a sok szó, hogyan 
kerül ki, kis cseresnye szájából!

Nagyon elbúsúltam magam, s feltettem, 
hogy addig nem kerülök szemei elé, mig 
nem egészen tiszta lesz a láthatár.

Este midőn hazatértem, sompolyogva 
mentem szobámba, hogy ne vegyen észre 
a haragos asszonyka. Azaz, csak akartam 
menni, mert midőn az ebédlő ajtajához 
értem, hallottam, hogy nagyon kaczag ott 
ben az a kis ördög, szörnyen kiváncsivá 
lettem (bár ez szégyen egy férfinak) leha
joltam, s benéztem a kulcslyukon.

Hát mit látok ? — Sándor a parola - 
gon ül, s felesége az ölében és oktatja 
szörnyen a franczia nyelvben.

„Parié fu francé.* — Nem parié fu 
francé, hanem parié vous francaié, javítja 
a menyecske.

„Keszke fu fülé?*
Nem megmondtam már, hogy nem 

fu és fülé, bauem qu’ est ce que vous 
vouler? s e mellett szeretetre méltóan czi- 
balja Sándor üstökét.

Sándor tiltakozik, de ne hidd ám 
kedves barátom, hogy a czibálás ellen til
takozott, hanem az ellen, mintha ő, nem 
jól mondta volna ki a fu fülét.

Bebizonyítom,— mondja a menyecske
é s -------------- essz!!! — (ez orrom volt,
mely ily hangot adott) aztán — bum !! !
— ez meg én voltam, akkorát esve, rnek 
kora vagyok.

Hej barátom jobb lett volna vakon 
szülelnem, sem mint a kulcslyukon be
néznem.

Mikor a kis menyecske azt mondta, 
„bebizoayitom* — a franczia nyelvtannal 
akarva bizonyítani igazságát, hát éppen 
azt az ajtót nyitotta ki, melyen én benéz
tem (mert abban a szobában állott a 
könyvszekrény). Amint tehát az ajtót hir
telen rám nyitotta, az orromat úgy meg
lökte, hogy nagyot csisszent, jó magam 
pedig bányát estem. — S ö? — Nem 
hogy megsajnált volna, hanem egyet dob
bantott lábacskájával, s rám rivalt — 
„hát maga mit csinál itt?!*

Hej bezeg bajos ilyen kérdésre felelni! 
Hát aztán mit feleltél, kérdém Palit? 
Előtápászkodtam, s azt felelém, csak 

egy pár gyufát akattam kérni, mert itt 
nagyon sötét van, pedig égett a lámpa. 
Erre aztán természetesen pokoli gúnyka- 
czajban tört ki, amiért bizonyosan meg
haragszom, ha nem oly kedves szájacská- 
ból jött volna.

Persze, én is nevettem.
Pali erre fölkelt, s szomorúan 'rám 

nézett, még az a patlizsán is, oly keserves 
kékszint öltött, a milyent csak tudott.

Isten veled! — mondja Pali , s 
elsietett.

Hova mégy ? kiáltám utána.
„Megyek az orromat amputáltatni.* — | 
Férfiak ne legyetek kiváncsiak, mert { 

könnyen elveszíthetitek orrotokat!
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Gabona-árjegyzék
Pécs sz. k. városában 1889. évi febr. 

tartott hetivásárról.
) őszi . . .  100 kg. 
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) oj • • • • » »

K é ts z e re s^ . ■ • • •) UJ . - • • n
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Rozs:
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Hajdina:

Zab: 

Széna: 
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)  á g y  • 
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5.10
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3 — 
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s a s t  r E E B N O ®
laptulajdonos.

K I S  J Ó Z S E F ,  VÁRADY FERENCZ
lapvezér. felelős sierkesztő.

v r v v  v r i v r  V Y T

Jó tanács «6W»
aranyat ér! E szavak igazságát különösen 
betegségi esetekben lehet megismerni és ez 
okból jönnek -Richter kiadó intézetéhez a leg- 
szivélyesebb köszönőiratok „A Betegbarát1* 
czimű, rajzokkal ellátott kis könyv elküldéséért 
Mint a szerencsésen meggyógyultak hozzányom
tatott értesítései bizonyítják, a benne foglalt 
tanácsok követése által még oly betegek is 
gyógyulást nyertek, a kik már minden reményt 
feladtak. E könyv, melyben húszéves tapasztalat 
eredményei vannar letéve megérdemli & leg
komolyabb flgyele*..>evétett minden beteg részé
ről, bármi bajban is svenvédjen. Ki o becses 
könyvet megszerezni óhajtja az úja egyszerűen 
egy levelező lapra magyar nyelven „Egy beteg
barátot** és pontos czimót s czímozze a levelező 
lapot Bichter kiadó - intézetébe Lipcsében. — 

9 A megküldés ingyen történik.

az  1888-ik évi nem 
ze tk ö z i k iá llítá so n  

***»«»«.■»—  —— a r a n y  é r e m m e l  
k i tü n te te tt  gazdag széu sa v ta r ta lm u

a sz ta li  és gyógyvíz __

Brüsszelben £

’ s a  V  A  N V V  V~I *■
friss töltésben kapható at arsságos fóraktórbbn:

C,|a-1 i.jiT I magy.k és szerb k udv ásvány- 
GiUcbhUvJ L., vízszállítónál B u d a p e s t e n ,  
nemkülönben gyógyszertárakban, füszerke- 

reckedésekben és vendéglőkben

Árverési hirdetmény.
A pécsi kir. törvényszék mint telek 

könyvi hatóság közhírré teszi, hogy Kniesz 
György .bikali lakos végrehajtatnak özv. 
Parcz Örzse és társai bikali lakos végre 
hajtást szenvedő elleni 300 frt tökeköve 
telés és járulékai iránti végrehajtási ügyé 
ben a pécsi kir. törvényszék (a sásdi kir 
járásbíróság területén levő a bikali 286. 
sz. tjkvben felvett 177. sz. házra 200 frt 
becsárban ; agy */4 telekre 1573 frt becs
árban az árverést ezennel megállapított 
kikiáltási árban elrendelte, és bogy a fen 
nebb megjelölt ingatlan az 1889. évi 
márezius hó l-sö napján delelő 10 
órakor Bikái községházánál megtar
tandó nyilvános árverésen a megállapított 
kikiáltási áron alól is eladatni fog.

Árverezni szándékozók tartoznak az 
ingatlan becsárának 10%-át, vagyis 20 
frtot, 157 frt 30 krt készpénzben, vagy 
az 1881: LX. t. ez. 42. fi ában jelzett 
árfolyammal számitott és az 1881. évi 
november bó 1-én 3333. sz. a. kelt 
igazságügyminiszteri rendelet 8. §-ában 
kijelölt óvadékképes értékpapírban a ki
küldött kezéhez letenni, avagy az 1881: 
LX. t. ez. 170. fi-a értelmében a bánat
pénznek a bíróságnál elöleges elhelyezé
séről kiállított szabályszerű elismervényt 
átszolgáltatui.

A pécsi kir. törvényszék mint telek
könyvi hatóság.

Kelt Pécsett, 1888. évi decz. hó 17*ik 
napján.

Lukrits István,
kir. törvényszéki biró.

Bouillon.
E x tra c te , <*>--»

elvan ismerve, hogy a legjobb 
és a  legolcsóbb

Egy theáskauál kivonat egy 
edény forró vízben azon

nal minden más hozzávétel nélkül 
erős és jóizü húslevest szolgáltat.

Főraktár Au$ztria-Magyaromáyru :

Julius Maggi & Co.,
W ien, 1. Jasomirgottstrasse 6, 

Pécsett kapható, 
K o s z i  J á n o s n á l.

*  * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

É r t e s i t é s .  jt
Hogy igen tisztelt vevőim igényeinek minél inkább megfelelhessek ÍV

a  pellérdi uradalom tejárulásán kívül *

a görcsönyi uradalom tejárulását is *

S

megszereztem
a azon helyzetben vagyok, hogy a legkitűnőbb minőségű hamisítatlan 

tejet zárt palaczkokban házakhoz szállíthatom

l i t e i j é t  8 k í já v a l  s z á m ítv a
úgy télen mint nyáron

Mély tisztelettel

S c h e i b n e r  J .
füszerkereskedő-

H T  Eddig még föliilmulhatlan
a MA A GE R  W.- fé l e

cs. kir. szabadalmazott, valódi tiszta

Csukamáj-olaj
MAAGER VILMOSTÓL BECSBEN.

Az orvosi tekintélyek által megvizsgáltatott és könnyen 
emészthetősége folytán gyermekeknek is ajánlható, mert a leg
tisztább legjobbnak elismert szer: m ell-és tüdöbajok, görvély, 

daganatok, k ^ések , bői kiütések, m irigyek, gyengeség stb. ellen — egy 
üveg ára 1 fi j — kapható gyári raktárban: B ócsben, H eum arkj 3 . sz . alatt, 
valamint az Osztrák-Magyar birodalom legtöbb s jobb nevű gyógyszertáraiban.

P é c s e tt  k a p h a tó : Sipőcz István, Zsiga László Erreth János, gyógyszertárában; Reeh 
Vilmos és Spitzer fia kereskedésében.

^ y O O O O O O O O O O O O O D d l D

x Matros
I I I O O O O O O O O O O O O O O C i

János *
a  *vaskereskedö
j f  P é c se , a  K i r á l y - u t c z á b a n  *
JK ajánlja Dagyválaaztéku rak tárit,' melyben a lehető legjutinyoB»bb áron kaphatók X

X
X
X
X
X
X
X

korcsolyák,
gazdasági eszközök:

szecskavágók,
r é p a v á g ó k ,
ara tógépek.

X  a legjntányoaabb és legjobb 
X  rendszerűek.
X
X  2 v / £ I r r d . e r r r r e r r r T Ö .

szab. m o s ó g é p e k  x
facsaróvalj X

minden rendszerű ^

v a s k á l y h á k  X
fa-, szén- és koksz-intésre. X

Meidinger-féle kályhák és
központról fölök

több szoba fűtésére.

konyha-fölszerelések, vasak és szerszámok
nagy választékban kaphatók.

x
X
XX
X
XX
X

L A U B E H  R E Z S Ő

a k a p t a !
(P é c s e i t ,  M á r ia * u tc z a  4 . sz .)

i ii  I k o r o s  m  a  f ö l ö t t  j o b b r a  l e v ő

téglagyár tulajdonosa és cserepes
elvállal mindenféle cserepes munkákat és javításokat 3 vagy 6 évi szerződés 
mellett, valamint S S " uj te tőzetek  befödését 'W a  egy évi jótállás mellett. 

Szállít és árul téglát, cement lemezt, olloit meszel és homokot a ligáiéi lányosabban szabóit áron.
H ér- és f u v a r  k o c s ik

mindenkor a l e g j u  l á n y o s a b b a n  kaphatók.

A k ö z ö n s é g  k é n y e l m é r e  t e l e f o n - ö s s z e k ö t t e t é s  
a házzal és a téglagyárral.

„ c o i ^ í c
első pécsi temetkezési vállalat

m i s - t é r  s z á m
Vau szerencsénk a nagyérdemű közönség tudomására hozni, miszerint 

a legváltozatosabb ravatalozások felállítására — temetések rendezésére, — 
úgy a halottak szállítására létesített üzletünket ujjabb átalakítások, — min
dennemű igényeknek megfelelő felszerelések beszerzése, valamint tápintatos 
rendező alkalmazása folytan jelenleg oly helyzetbe hoztuk, hogy otinden osz
tályú temetkezéseket — úgy helyben mint a vidéken

a legnagyobb pontossággal s az eddiginél és minden 
temetkezési vállalatnál

sokkal díszesebben és olcsóbban
vagyunk képesek kiszolgáltatni.

Maradunk kiváló tisztelettel
„C ON C Ö R I )  1 A“ első pécsi ten ietkeési v á lla la t tu la jd o n o sa i:

Túrna. Yencxel,  K ris z tiá n  József, S ch u b á rsky  Já n o s ,
I fra n its c h  (György.

Üzlethelyiség változtatás.
Van szerencsém a nagyérdemű közönség szives 

tudomására adni, hogy 28 év óta a városház épületben 
fennállott

keztyfi-ttzletemet
saját házamban Király-utcza 5-ik szám

az „Arany-hajó“ szálloda mellé helyeztem át.

Az eddig tanúsított szives bizalmukért köszöne
téin kifejezve, kérem ezentúl is vele megtisztelni.

Kiváló tisztelettel

I la m e r li J .,
keztyű-gyáros.

Nyomatott Taizs József könyvnyomdájában.


