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Le a kormánynyal I
Hol van Árpád dicsó népe, 

Hol van a bőg magyar ? 
Mely oly vitézül forgatta 

A kardot, hol a kar ? . . .
A bátor, hős oroszlánról 

Lehullott a karom,
Lett belőle szelíd, jámbor 

Igavonó barom.

De megvillan az égi fény 
Az ébredés fénye 

És föltárnád Magyarország 
Haldokló reménye ; 

Egetrázó harsány dörgés 
Hangzik át a hazán : 

„Meddig hordja még az igát 
A magyar a nyakán ? !“

Kárpátoktól Adriáig 
Harsog a nép szava: 

„Kossuth apánk, édes apánk, 
Hi a nemzet haza !u 

Szent tűz gynjtja lángolásra 
Hazánk miuden fiát,

Nagy munkára készül a nép : 
Lerázni az igát!

Le vele az oly kormánynyal 
A bíboros székről,

Mely keserű könyet fakaszt 
A nemzet szeméből ;

Eleget tűrt, szenvedett már 
Hazánk járom alatt,

Le kell rázni a rab-igát,
Ha törik, ba szakad .'

Vagyont és vért áldoz a nép 
S mit tapasztal, mit lát? 

Fityma dölyffel vetik vissza 
Minden akaratát — — 

Ninc a népnek akarata,
Csak pénze és vére, 

Megrugdosás, megkőpdösés 
Mindezért a bére.

Meddig tűrjön hát még a nép ?
A türelem sok már . . .

Torkig van a keserűség,
Csordultig a pohár . . .

Elkeseredve a magyar
Régen volt már jobban —

Csak egy szikra kell él a tűz 
Lángot vet, fellobbau

Le vele hát a kormányosai !
Addig mig nem késő,

A vérvirág gyöke a mig 
Teljesen ki nem nő ;

A rossz kormány, zsaruok kormány 
Álljon önként télre;

Ne epedjen tigris-szomjjal 
Lázas magyar vérre !

Várady Fereacz.

emzet akarata.
Azok után, mik ez utóbbi napokban 

történtek, méltán felvethető a kérdés: 
mire való a képviselőház intézménye? 
Erre csak egy számbavehető válasz 
adható: a nemzet akaratának kifeje* 
zésére. Alkotmányos monarkiában a 
fejedelem és a nemzet együtt bírják a 
főhatalmat. Ha volna éssszerüleg elfo
gadható mód, mely szerint a nemzet 
közvetlenül gyakorolhatná befolyását 
a főhatalom irányzására, az államok 
ezt fogadták volna el mint legigazsá
gosabbat. Ilyenek hiányában fordultak 
a képviseleti rendszerhez, a népakarat 
közvetett kifejezésére. Ebből az követ
kezik, hogy minden képviselőház an- 
nál tökéletesebb, minél inkább közelíti 
meg a nép közvetlen, valódi akaratát, 
melynek tulajdonképpen csak pótlá
sára szolgál.

A mely pillanatban a képviselőház 
ellentétbe jut a nemzet vágyaival, ér
zésével, gondolkodásmódjával és aka 
rátával, megszűnt minden jogosultsága, 
ledőlt erkölcsi alapja ! Egy ilyen kép
viselőház lehet néhány száz gentleman 
gyülhelye, hol politikáról folyik a szó, 
de nem a nemzeti akarat kijelentésé
nek orgánuma, nem képviselet; mert a 
képviselethez nemcsak képviselők, ha
nem képviseltek is szükségesek !

Ilyen helyzetbe jutott a magyar 
képviselőház, midőn a katonai törvény- 
javaslatot óriási többséggel megsza
vazta. Ki merné, az ország valódi vé
leményének oly sok és különféle nyil
vánulja  után azt állítani, hogy a kép
viselőház szavazó többsége mögött a 
nemzet többsége áll? Ez ellen szói az 
ország egész ifjúságának egyhangú ha- 

1 tározata, a választók panaszló sürgö
nyei és gyülésezései, az a lázas izga- 

i tottság, mely erőt vett a kedélyeken, 
a szenvedély hallatlan kitörései, de fő
leg a magyar sajtó hatalmas többsé
gének megtartása. Magyarország hír
lapirodalmának minden közlönye, ki
véve természetesen azokat, kik meg
győződésüket a rendelkezési alap ren
delkezésére bocsájtották, a leghatáro- 
rozottabban állást foglalt a reakeziós 
javaslattal szén?ben. Ez olyan jelenség, 
melyet komoly és őszinte politikusnak 
számításon kívül hagyni nem lehet; 
mert a sajtó az országban uralkodó 
nézetekről becses tájékoztatást nyújt

és méltán tekinthető a nemzeti akarat 
közvetlen kifejezőjének. Kétségtelen 
és az összes európai államok viszonyai 
által igazolt tétel, hogy a mely ország
ban a sajtó túlnyomó többsége kor
mány hatalmát csak erőszakos és 
erkölcstelen eszközökkel tartja fenn! 
Senkisem fog minket túlzással vá
dolni, midőn azt mondjuk, hogy a 
magyar sajtó bármelyik független 
orgánuma jogosabban tekintheti ma
gát a nemzeti akarat képviselőjének, 
mint — a kaposvári mandátum bir
tokosa . . .

Midőn a képviselőbáz 126 szó
többséggel megszavazta a véderő tör
vényjavaslatot, mit sem törődve az or
szág, a választópolgárok akaratával 
— 126 szótöbbséggel megvetette alap
ját az abszolutizmusnak !

Mert az abszolutizmus lényege 
nem abban van, hogy a főhatalom egy 
személy kezében összpontosuljon! Ab
szolutizmus autokrácziában és respub
likában egyaránt lehetséges. Minden 
uralom, mely az ország közvéleményét 
figyelmen kívül hagyja, a nemzet va
lódi közvetlen akaratávál ellenkezik, 
abszolutisztikus ! Akár az államfő, 
akár a parlament nyomja el a nemzet 
akaratát, mindkettőt egyenlően meg
illeti az abszolutisztikus jelző. Ebben 
az értelemben 1889. január 29-én a 
magyar parlament többsége öt évre ki
kiáltotta a maga abszolút uralmát! És 
most Magyarországnak van példásan 
alkotmányos királya és példátlan ab
szolutisztikus parlamentje!

Hiúba hozzák fel a kormánypárt 
közjogászai, hogy a képviselő válasz
tások lezajlása után nem tartozik többé 
figyelembe venni a választók akaratát, 
mert hiszen a követrendszer, az utasí
tások korszaka lejárt, megszüntette az 
1848: 5. törvényezikk. Az 1848. 5. 
tcz. csak annyit változtatott a viszo
nyokon, hogy mig a követ felelősége 
választóival szemben jogi alapon nyu
godott, addig a képviselő felelőssége 
kerületének választó polgáraival szem
ben erkölcsi alapon épült. A képviselő 
ma is kötelezve van, bárcsak erkölcsi
leg, kerülete akaratát képviselni és ma 
is fennmaradt erkölcsi kötelessége le
tenni mandátumát, ha a választók bi
zalmatlanságukat nyilvánítják ellene. 
Világosan bizonyít e felfogás mellett 
a programm-beszédek és beszámolók

tartásának szokása. A programm, mely
nek elfogadásával a választók általá
nos irányt szabnak képviselőjük elé, 
az előleges utasítások helyébe lépett; 
a beszámoló pedig az utólagos felelős
ségre vonást pótolja. A kapocs képvi
selő és kerület közt nem szűnt meg, 
csak szabadabb jelleget és erkölcsi szi- 
'nezetet nyert! Az angol parlamentben 
mai napig fennmaradt a szokás, hogy 
a képviselőket nem a nevükön szólít
ják meg, hanem kerületük nevén. Ez 
annyit tesz, hogy a mi súlyt és jelen
tőséget tulajdonítanak a képviselő sza
vainak, azt csak részben közönheti sze
mélyének, legnagyobb részben kerü
letének, melynek véleményét kell kép
viselnie ! A választók ama követelése, 
hogy képviselőjük akaratukat fejezze 
ki, természetesen „jogilag nem perel
hető" követelés; ebben teljesen igazuk 
van a kormánypárt védekező jogászai
nak. De hiszen Thomasius, a ki kü
lönben nem volt miniszter, csak nagy 
jogtudós és bölcsész, azt mondja, hogy 
az erkölcs, a tisztesség, a politika alap
elve. Minő naivitás! Mentségére e naiv 
állításnak csak az szolgálhat, hogy a 
nagy tudós nem ismerte sem Tisza 
Kálmánt, sem a jelenlegi kormány
pártot! . . .

A parlamentáris abszolutizmus 
óriási veszélybe döntheti a képviselő
házat. Többsége már is gyülöltté tette 
a nemzett előtt, mely benne látja aka
ratának erőszakos elfojtóját. E gyűlö
letből két nagy baj származhatik.

Az első, készakarva említjük elől, 
mint távolabbit és alig lehetőt, a for
radalom, az erőszak alkalmazasa az 
akarat meghamisitói ellen, a valódi 
akarat helyreállítására.

A második és ez a veszély köze
lebbi, mert kedvez neki Európa poli
tikai áramlata, a visszatérés a személyi 
abszolutizmushoz. A népben, felis
merve a parlament abszolutizmusát, 
csakhamar feltámadhat az a gondolat: 
vájjon érdemes-e egy szóért, a „par
lamentáris" jelzőért olyan költséges 
organizmust fenntartani, mint a kép
viselőház ? És töprengni fog azon: 
nem lesz-e jobb egy abszolút uralko
dónak alávetnie magát, mintsem hogy 
néhány száz abszolút uralkodó hatal
maskodjék felette?

Isten óvja meg mindkét halálos 
veszélytől szegény hazánkat!

A ki a parlamentarismus igaz ba
rátja és nem akarja, hogy a képvise
leti rendszer, gyűlöletessé válván a 
nemzet előtt a képviselőház, lejárja 
magát, az csak egy alkotmányos mó
dot láthat, mely a kétségbeejtő hely
zetből kivezet: fel kell oszlatni a kép
viselőházat !

Midőn alapot kételyek merülnek 
fel, hogy a képviselőház valóban kife
jezője a nemzet akaratának, a minisz
térium kötelessége, a képviselőház mél
tóságának és tekintélyének megőrzé
sére, előterjesztést tenni ő felségének, 
hogy éljen az 1887: 10. törvényezikk- 
ben körülirt jogával, oszlassa fel a par
lamentet, rendeljen el uj választást! 
Ha a minisztérium ezt nem teszi, be
bizonyítja, hogy hatalmának fennma
radását többre becsüli a parlamentá- 
rizmus érdekeinél. Az általános válasz
tásoknál a nemzetnek nem volt al
kalma véleményét nyilvánítani a kato
nai törvényjavaslatról: hiszen még 
akkor nem is volt tudomása e javas
lat létezéséről. Adjanak neki erre mó
dot az uj választások által, ha kiván
csiak a nemzet valódi akaratára, a vá
lasztások utján meg fogják ismerni! 
Legyen bátorsága a miniszterelnöknek 
követni Gladstone példáját, kihez any- 
nyira szereti magát tömjénezői által 
hasonlittatni.

A feloszlatás jogával nem azért, 
ruházzák fel az uralkodót, mintha el
ismernék azt a jogát, hogy a neki nem 
tetsző parlamentet egyszerűen haza- 
küldje, ez esetben nem illetné meg e 
jog az államfőt még a köztársaságban 
is. e  jog monarKiaoan es respubliká
ban egyaránt azért illeti meg az állam 
fejét, mint az alkotmány legfőbb őrét, 
hogy a képviselőbáz meg ne hamisít
hassa a nemzet akaratát és kételyek 
esetén uj választások által nyujtassék 
mód a nemzetnek akarata nyilvání
tására !

Vázsonyi Vilmos.

Országgyűlés.
A rendőrség gyalázatosságai úgyszól

ván a szétrobbanásig bevitették múlt pén
teken a képviselőház hangulatát. A heves, 
szenvedélyes jelenetek egymást követték 
s e közben a véderö-javaslat tárgyalásának 
mindössze egy félóra jutott, melyet Czirer 
Ákos baranyamegyei képviselő tartalmas 
szép beszéde töltött be. Czirer azt indít
ványozta, hogy a sorbadbeli szolgálat ideje 
szállíttassák le három évről kettőre. Nem-

T Á R C Z A.

Az állatok világából.
— Irts és fól olvasta Várady Ferencz a pécsi ke

reskedő {fjak körében. —

Az örök szép, dicső természetűek 
zsenge gyermek korom óta nagy tisztolője, 
bámulója voltam. Az emberi észszel csak 
sejthető, de valójában beláthatatlan csu
da# alkotó erő, mely megteremtette a 
nagy mindenséget: a világosságot, sötét
séget, a földet, vizeket, dús növényzetet, 
az égi testek milliárdjait, az állatok ren 
geteg sokaságá s végül a teremtés koro
nájául az embert; ez az erő, mely évez
redeken át cs idus nagyhatalmával főn- 
tartja a világi endet: minden élő lényt 
áthat s benne a bála érzelmét kelti föl. 
A föl világosodó :t, müveit és vallásos em
ber „Isteninek nevezi s buzgón imádja. 
Az állatok királya, a libiai sivatag orosz
lánya megrázva hatalmas üstökét eget rázó 
hangon köszönti a hajnalt, igy dicsőíti azt 
a nagy erőt, melynek léteiét nem érti, de 
érzi. S a köszáli sas, a csonttörő keselyű 
a bérezek égbenyuló ormáról száll a vég
telenbe s ott keringve a nap körül néma 
imával üdvözli az örök erőt, a mindenható 
Istent. A kis pacsirta, a fülmile, a bájdalu 
zenér, s a tarka kis szárnyasok ezernyi 
faja dalos ajkkal fogadják a fölkelő 
napot, mintegy hálát adva a Mindenható
nak az ébredésért, az uj napért.

Csuda-e bát, ba én, az ember, ki 
nemcsak érezve, de értve is az örök erő 
létezését s remek alkotásait, a szeretet és 
a tisztelet meleg érzetével függök a bűbá
jos természeten ? . . . .

Nagyszerű! fenséges a természet!
A ki egyszer bűvös körébe jut s a

ki érzékkel bir a szép iránt, uem állhat 
ellent varázshatásának, lebilincseli a szivét 
s lelkét egyaránt csudabájával s gazdag 
kincseivel. Legszebb, legédesebb az élet 
ott az anyaföld keblén, a bűvös varázszsal 
megáldott természet ölén. Én legalább igy 
érzem, és gondolom.

Gyermekségem java részét künn a 
szabad természet öléu töltöttem, faluu él
tem 8 majd a csemely partján Űzve a 
rét tarka-barka virágainak édes csókjától 
mámoros játszi pillangókat; majd az er
dők bokrai közt fölkutatva a dalos ruada 
rak kedves otthonát, a piczi fészkeket, 
gyermek szívvel, ártatlan örömmel élvez
tem, a mint a madár igazi szülői szeretet
tel táplálta, gondozta kis fiait.

Így szerettem én meg a természetet 
s a természetnek élénk lakosságát, az 
emberiség után — az állatvilágot.

Ember és á lla t! . . . .
Mily messze állnak egymástól s mégis 

mily közel.
Az ember életében óriási fejlődés, 

teremtő erő van. Rohamosan halad; az 
emberi ész újabb és legújabb vívmányai
val a csudással határos dolgokat müvei, a 
földön, a földben a vizekeu alkot és te 
remt egy uj világot, melynek nagysága 
az emberi ész és emberi kéz dicsőségét 
és erejét hirdeti. Az állatok életében 
semmi haladás sem mutatkozik. A fecske 
ma is csak úgy rakja fészkét mint évez
redekkel ez előtt rakta, a róka most is 
csak a körmével ássa a lyukat, mint a 
hogy száz, meg ezer év előtt ásta; pedig 
neki is kényelmesebb lenne palotában 
lakni s lánkászter fegyverrel vadászni a 
baromfiakra. Ilyen nagy a különbözet az 
ember és az állat közt 8 mégis, ba felüt
jük az állatvilágnak a nagy és bölcs tudó
sok által szerkesztett könyvét, mit talá
lunk első helyen az állattaubau ? ..  . Az

embert, melyről igy ir Martin állattanában. 
„I. rend. kétkezüek (Bimana). Felső vég
tag, kezek, hátsó lábak, fogai egyenlő 
hosszúak s tömött sorban állanak egymás 
mellett. Láb bir talppal s egyenlő hosszú 
újakkal, a kéz ujjai különböző nagyok s 
a hüvelyk minden ujjal szembe állítható. 
Homlok széles, magas. Járás egyeu«;8, hang
szervei képesi.k tagolt hangokat előidézni, 
melyekkel gondolatait a érzelmeit kifejez
heti. Eledele állati és növényi anyagok
ból áll. E rendnek egy képviselője vau: az 
e mb e r  (homo sapiens), ez az állatvilág
nak legkiválóbb jelensége, melytől öt nem
csak alkatának szépsége, arányossága, 
szerveinek összhaugzó rendszere, egyenes 
járása, a kéz és láb közti különbség, s 
agyának nagy kifejlődése különbözteti 
meg; hanem tőiébe emelik szellemi tulaj
donságai. Öntudata, értelme és beszéde a 
világ urává teszi.u stb.

Ezeket Írja Martin, a nagy tudós — 
állattanában az emberi állatról, az em
be r r ő l ,  a mely, azaz a ki utáu közvet 
lenül következik a gor i l l a ,  a mely — 
(már uem naki“, hanem „a mely") a II. 
rendbe, a négykezüekuek (quadiurnáim)
l-sö családjába: a m a j mo kh oz (simiae) 
tartozik.

íme, a tudomány milyen közel Alii 
tóttá az emberhez a majmot, vagy a maj
mot az emberhez, avagy mondjuk az em
bert az állathoz, — s meglehetünk róla 
győződve, hogy uagyon helyesen, elvitat
hatatlan alapos okoknál fogva cseleke
dett igy.

Meg kell itt jegyeznem, hogy nem 
vagyok Dárvinista ; nem hiszem, sőt batá 
rozottan tagadom, hogy az ember a ma
jomtól származott volna, mi több Dárvin 
ezen tana ellen mindenkor kész vagyok 
megokolt érveléssel vitára kelni, do ba 
mégis vannak emberek, a k:k szentül

hiszik, hogy valamelyik ősapjuk Borneo 
öserdeiben négy kézen járva élvezte a 
majom-világ örömeit, hát biz éu nem fo
gadnék azért ügyvédet, hogy a drága 
stemplik korában a magas kúriáig íölleb 
bezve az ügyet megmutassam, miszerint 
uem neki, hanem — nekem van igazam, 
a ki tagadom, hogy az ember majomtól 
származott volna.

És daczára, hogy ezt határozottan 
tagadom, mégis elismerem, el kell ismer
nem, hogy az ember és a majom közt, 
vagyis az ember és az állat közt van 
átmeneti összefüggés.

Ki ue látott volua már majmot?
Azt hiszem alig van ember.
S nem e azt csudálta mindenki a 

majmon, hogy — me n ny i r e  ha s o n l í t  
az  e m b e r h e z ? !

A feje, a nyaka, a testtörzse, vég
tagjai, idomai, testtartása és mozdulatai 
miud, mind oly élénken emlékeztetnek az 
emberre. Ne tekiutsük a legfejlettebb 
majmokat, kauem nézzük csak jól meg a 
már farokkal bíró, tehát a már eluyulvá- 
nyosodott gerinczü majmok valamelyik faját, 
például a rehsus-majmot. Csupasz hom
loka, okos tekintetű szeme, szem-alkotása, 
alsó és felső szemhéjai, pillái, keskeny 
orra, arcz alakulása, kidomborodása s be
mélyedései, testszinü, finom arezböre, em
beri kezei, öt ujjal, tenyérrel, az ujjak 
három ízülettel s körmökkel, alsó, felső 
karja, állása, ülése minden mozdulata a 
csalódásig emberi. Egyébként ne hasonlít
suk a majmot a legtökéletesebb, legszebb 
emberi fajhoz, a kaukázi vagy fehér faj
hoz; hanem állítsuk a majmot valamely 
vad néptörzs alakjához, akkor bizonyára 
még szembeszököbben fog feltűnni az 
ember és állat közti átmeueti összefüggés.

Tekintsük K r a o t, melyet Európa 
tudósai „a hiányzó lánczszemu nek nevez

tek el, mert olyannak tekintették, mely 
az ember és állat közt eddig hiányzó 
valódi átmeueti összefüggést, vagyis az 
összekötő láncz-szemet képezte. Krao 1888. 
őszén a budapesti állatkertben látható volt. 
Itt láttam, itt beszéltem vele magam is.

Krao azon szoros emberfajhoz tarto
zik, mely Siamnak északi részén, Laos 
vadonjaiban tanyáz. Mi előtt e különös és 
a majomhoz oly közel álló faj jellegéről 
bővebben szólnék, hogy az ember és állat 
közti lehető legközelebbi párhuzamot föl
állíthassam, elmondom, hogy miként került 
ez az ember-faj Európába. Ez sem ér
dektelen.

Néhány év előtt Frank Buckland, a 
hírneves természettudós figyelmeztette Fa
nnit, a londoni nagy állatkert vállalkozó
ját, hogy szerezzen egy példányt a szőrös 
emberfajból, mely a birmai király udva
rában közbámulat tárgyát képezi. Miután 
a természettudós Buckland — Fanninak 
egy ilyen család fényképét bemutatta, ez 
utóbbi utuak iuditotta megbízottját Bir- 
mába bővebb tudomás szerzése végett. A 
megbízott egy évet töltött Maudelebben, a 
birmai király udvaránál, még sem birta a 
királyt rábeszélni, hogy a nevezetes szőrös 
emberek közül egyet Európába bocsásson. 
Végre sikerült megtudnia, hogy Krao aty
ját, Sbua Mayongot, Laos királya adta 
Birma királyának ajándékul és hogy Laos 
öserdeibeu több hozzá hasonló lény tar
tózkodik. Ekkor Farini külön expedicziót 
küldött Laosba a híres természettudós 
Charles Bock vezetése alatt. Bocknak 
tudakozódására egy óriási kiterjedésű ő s
erdőt jelöltek a beoszüiöttek, mint olyan 
helyet, a hol a keresett szőrös emberfaj 
él. A benszülöttek Krao-törzsuek nevez
ték őket. Krao annyit jelent mint majom, 
tehát Laosban is majom-embernek ismer
ték e törzset. Bock tolmácsot, vezetőt és
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csak a helyes tanácskozás, de a parla
menti tisztesóg követelménye is volna, hogy

teljesen, mint ami régi törvény volt, mert 
csapán az ujoncz-jutalék s nem a hadilét-

ily fontos indítványhoz a kormány hozzá- 8zám megállapításáról beszél, hanem mégis 
szóljon; de a mi kormányunk és pártja meghajlás a nemzeti ellenállás hatalmas
ily csekélységekkel többé nem törődik, ha 
nem hallgat és szavaz. Mint jólkent masina, 
hang nélkül leszavazta Czirer indítványát is. 
Ezen ülés legnagyobb botránya kétség’ 
kívül a hangtalan szavazás volt s nem 
az előtte és ntána folyt zajos jelenetek. 
Az ülés elején az elnök jelentése olvasta 
tót fel a képviselőház minapi ostromzáro 
lásáról. A jó Péchy Tamás jelentése nagy 
szószaporitással oda lakadt ki, hogy a rend 
őrség és katonaság brutális föllépése ál 
tál sem a képviselők immanitása, sem i 
ház tanácskozásaink szabadsága és nyíl 
vánossága nem volt megsértve. A tó' 
nyék ez elcsavarására mindjárt rá is ol
vasta Zay Adolf, hogy az elnök ar nem 
egészen ragaszkodott az igazsághoz. Szen
vedélyes vita támadt erre, melyben részt* 
vet Kabinyi György, Helfy Ignácz, Tisza 
Kálmán, Beöthy Ákos és báró Jeszenszky 
Sándor. A tombolás, a szenvedélyes közbe
kiáltások otthon voltak a ház minden ol
dalán s végre is az lett a határozat, hogy 
a jelentés kinyomatván, legközelebb napi
rendre fog tűzetni. Az igazi vihar azonban 
még csak most következett. Lukáts Gyula 
feláll és a napirendhez akar szólaui. A 
kormánypárt tombol és nem akarja a szó
nokot meghallgatni. A képviselők ököllel 
fenyegetik egymást, sokan kirohannak a 
terem közepére, mások az elnöki szék felé 
fordulva emelgetik karjaikat. Perczekig 
tartó éktelen hangzavar támad, háromszá 
zan — a hány képviselő a teremben van, 
— beszélnek, nem, zúgnak, kiáltoznak 
egyszerre. Végre Lukáts szóhoz jut e in
dítványozza, hogy az ülések egyelőre na- 
poltassanak el. Elmondja indokait. A ren
dőrség oly gyalázatosságokat követett el, 
melyek mindenkit felháborítanak. Ily han
gulatban tanácskozni nem lehet. A főváros 
nyugalma egy tudatlan és brutális rendőr
ségnek van prédául dobva; mig ez garáz
dálkodik, nem lehet tárgyalni. A jobbol
dal vad kiabálással fogadja ez indítványt, 
mire Rohonczy Gedeon emelkedik föl, hogy 
a függetlenségi pártnak szemére hányja, 
hogy az ifjúságot a maga czéljaira fel 
használja s mikor az ezért bajba kerül, 
csak sírni tud felette. A méltatlankodás 
haragos zúgása fut végig a baloldalon, de 
egyszerre csönd lesz, midőn feláll Lits 
Gyla s egyszerűen visszautasítja Rohonczy 
vádját Azután a miniszterelnökhöz fordul 
s a rendőrség gyalázatosságaiért öt teszi 
felelőssé. Tisza sápadtan, félrefordult fejjel 
hallgatót, s mintha kigyó csípte volna meg, 
szisszent löl, midőn Lits arra emlékeztette, 
hogy már két fogast állított, az egyikre a 
bihari pontokat, a másikra a 14. §-t akasz
totta, ha a nemzet egy harmadik fogast
á llít ,  . o n  r ln l é .w * .  íml'Jl a o m  lati.

kétség. Ezután Polónyi Géza beszélt 
mindenekelőtt becsületesen ránczba szedte 
a nagy hangon beszélő Rohonczy Gidát. 
Ezután ö is Tisza felé fordult. A legviha
rosabb jelenetek egyike voit, midőn Poló
nyi Tiszának szemébe mondta, hogy az 
1872-ki tüntetést a király ellen az ö kom
mandójára rendezte az akkori ifjúság. Ti
sza eleinte fejét tagadólag csóválta, de 
később, mikor Polónyi odakiáltott neki: 
„szemembe meri tagadni?" Tisza mozdu
latlan maradt. Még Ivánka Imre próbálta 
Tiszát mentegetni s a ház névszerinti sza
vazással döntött Lukáts indítványa fölött 
Mellette 97-en, ellene 204-en szavaztak s 
igy a tanácskozás folytattatott. Az ülés 
végén Gullner Gyula nagyhatású beszéd 
kíséretében interpellálta az örökké távol 
levő belügyminisztert a rendőrség brutáli- 
tással felül.

Szombaton végre kirukkolt Tisza a 
hirhdt 14. §. annyi kínlódás után megszü
letett módosításával. Ez sem ugyanaz ugyan

ereje előtt. — A mérsékelt ellenzék, mely
nek nevében Hodossy Imre beszélt, el is 
fogadta a módosítást. A függetlenségi párt 
azonban, melynek elve, hogy a nemzeti 
jogokból egy csöppet sem enged, más mó 
dositást nyújtott be, melyet Tóth Ernő in 
dokolt tartalmas, higgadt, szép beszéddel. 
Az érdeklődést különben most sem a véd
erő-javaslat foglalta le, hanem a rendőri 
brutalitások tárgyában tett interpellácziók, 
számszerint 4: a Horváth Ádámé, br. Kaas 
Ivoré, Polónyi Gézáé és Szederkényi Nán 
dóré* Egyik gyujtóbb hatással beszélt, mint 
a másik s különösen Polónyi aratott rend
kívüli sikert. Hol gúnyos derültséget, hol 
meg igazi felháborodást keltett Busbach 
Péter interpellácziója az „utczai zavargá
sok" miatt, aki dicsérte a rendőrség loyá- 
1 is megtartását és a kormányt „még eré- 

intézkedésekre sürgette. Orczy 
Béla báró, a névszerinti belügyminiszter 
az összes interpeliálóknak azonnal válaszolt 
egy sima beszédben, melynek legfőbb ér
deme volt, hogy nem mondott semmit s 
igy nem is lehetett provokáló hatása. Fa- 
binyi igazságügyminiszter, akihez Szeder
kényi interpellácziója volt intézve, megiut 
csak csűrt csavart s zugprókátori fogások
kal igyekezett magáról minden felelősséget 
elhárítani. A többség különben a miniszteri 
válaszokat tudomásul vette.

Hétfőn az elnöki jelentéshez Györy 
Elek szólott először s az elnök je
lentéséből konstatálván, hogy a ház immu
nitása és nyilvánossága megsértetett, fökép 
elvi szempontból, nehogy ez eset precze- 
densül szolgálhasson, indítványozza, a je
lentésnek a mentelmi bizottsághoz utasitá 
sát. Nagyhatású beszédében erős kritikát 
mondott a rendőrség eljárására, hanem 
minapi törvényszéki tárgyalás felett is a az 
egész ellenzék zajos helyeslése közt köve 
telte, hogy a törvény ne csak azokat sújtsa 
akik a rendet állítólag megzavarták, hanem 
azokat is, akik a rend nevében feláldozták 
a szabadságot. Györy indítványát Orbán 
Balázs és Hódossy Imre pártolta, mig i 
rendőrségnek és a bíróságnak Tisza Kát 
mán és Fabinyi Teofil kelt védelmére.
A kormánypárt erőltetett éljenzései sehogy 
se tudtak lelket önteni a minisztereke, kik
nek agyafúrt okoskodásait az ellenzék ki 
kaczagta, 8 később záró beszédében, mely 
frenetikus hatást idézett elő, Györy póz- 
dórjává törte. Határozati javaslatát külön 
ben a ház egyhangúlag fogadta el. A véd 
erőjavasiat tárgyalása került ezután sorra, 
még pedig a 14. §. Mindössze egy szónok 
beszélhetett, Helfy Ignacz, de ez az egy 
beszéd felért hárommal is. Hatalmas gúny
nyal mutatta be a kormánynak e §. körül
t ö v p f a H  n y n m n m lt  ta lr t í lr á já t ,  a a m p llp t t

érvelt, hogy a szakaszba ue csak az ujoncz- 
jutalék, de a hadi-létszám megállapítása 
is vétessék föl, minthogy csakis ekképen 
nyer kifejezést az, hogy a nemzetet a véd 
erő egész rendszere fölött megilleti a hatá
rozás joga.

Kedden a képviselőház ülése — cso
dák csodája — tejesen a véderő-javaslat 
tárgyalásával tölt el. A hangulat izgatott 
volt ugyan, nagyobh robajjal azonban egyet
lenegyszer sem explodált. Az ülésnek mind
járt a kezdete is érdekes volt. Tiszának, 
az egykori kurucznak, azt kellett megér
nie, hogy Filtsch József és Zay Adolf vette 
védelembe vele szemben a magyar alkot
mányt. Ezután Orbán Balázs mért erős

egyikét legszebb szónoklatainak. Kimutatta, I lásban levő egyesület jogosultságának iga- 
hogy Tisza nem maradhat többé tisztesség- i zolására felhozza az előadó, hogy az egye- 
gel a kormány élén, mert a javaslat tár- stíletek alakulásának eszméje a külfö dön 
gyában követett eljárásával komprommi keletkezett, hol a hazájuktól távolélőkéi*
tálta önmagát, a többséget, az országot, 
a monarchiát és a koronát. A hatalmat 
megtarthatja, de elvesztette a tekintélyt 
azt visszaszerezni nem lehet. S amíg ő 
ezek után a miniszterelnöki székben ül, 
nem térhet vissza rendes medrébe sem a 
parlament, sem a politikai közélet. Apponyi 
elleutállhatatlan hatású támadásával szem 
ben Tisza Kálmán igen szegényesen védte 
magát. Bele belekapott a beszéd egy-egy 
megjegyzésébe, de annak vas-szilárdsággal 
épített következtetéseit meg sem kísérletté 
megczáfolni.

Szerdán a 14. §. fölötti vita még egyre 
tartott s úgy lehet, csütörtökön sem ért 
véget. Ma mindössze négyen szólották hozzá. 
Kaas Ivor báró volt az első szónok s ha
tásosan mutatta ki az összefüggést az al
kotmányi 8 a nyelvi kérdés közt; utána 
Hegedűs Sándor beszélt hosszasan és ta
gadhatatlanul ügyesen. Mindenképen ki 
akata magyarázni és menteui Tiszának a 
szakasz körül követett csufságos eljárását 

ha ez nem sikerült neki, nem rajta múlt, 
hanem azon, hogy teljességgel lehetetlenre 
vállalkozott. A mi hatása azonban az ele
ven pörgésü beszédnek volt is, csakhamar 
elveszett abban a kitörő lelkesedésben egy
felől s még levertségben másfelől, mely 
Horváth Boldizsár felszólalását kísértő és 
követte. Pl beszéd maró gúnyja ostorként 
csapkodott le; pathossza mint egy-egy 
lángpalios villant meg s Tisza pislogva 
meghajolva ült karszékében, mint egy re
megő bűnös. Tisza soha sem tudta dia
dalra vinni az elveket és mindig megmen
tette magát; ez volt a beszéd tenorja, 
melyből sz ősz államférfi hatalmas dialek
tikája, egész zivatart zúdított a miniszter- 
elnök fejére. Cicero menydörgése Catiliua 
ellen nem volt sem szebb, sem erősebb, 
mint Horváth Boldizsár mai vádemelése 
Tisza ellen. E beszédet, mint szónoki min
tát, taníttatni kellone az iskolákban s mint 
az igazi szabadeIvUség nyilatkozását, 
igen uagy épülésükre olvashatnák az u. 
n. szabadelvüpárt szakállas gyerekei. Az 
ülést Pázoiándy Dénes rekesztette be rö- 
vig, de hatásos felszólalással.

Pécsiek egyesülete Budapesten.

csapásokat a szegre akasztott bihari pon
tok férfiaira. Most Tisza Pistika sietett
szorongatott papa védelmére a elég csino
san beszélt arra, hogy a mamelukok meg 
éljenezzék. Beszédének nagyon is vegyes 
hatása különben nem sokáig tartott, mert 
Apponyi Albert gróf szólalt fel s elmondta

(R. S.) A Budapesten tartózkodó pé
csieknek alakulásban levő egyesülete f. hó 
18-án este 8 órakor tartotta második meg
beszélő gyűlését, mely alkalommal a Reut 
tér kávéház 5. sz. terme zsúfolásig meg 
telt a megindult mozgalom iránt érdeklő
dőkkel. A hírlapokban közlött és az egye
temen kifüggesztett felhívás mcgtotto a 
hatást.

Dr. Glass az előkészítő bizottság ne
vében a gyűlést megnyitván, szívből üd
vözli az egybegyült tagokat és szives meg
jelenésükért köszönetét mond, őszinte öröm
mel tudatja továbbá, hogy a megindult 
mozgalmat oly nagy érdeklődés kiséri, 
hogy az ige a közel jövőben már testté 
fog válhatni. Megnyitó beszédében említi 
az előadó, hogy az alakulásban levő egye
sületet illetőleg két kérdéssel lehet fog
lalkozni, az egyik, m i l y e n  l e g y e n  

e g y e s ü l e t ,  a másik, m i le  
g y e n a c z é l j a ?  Az első kérdésre 
válasza az, hogy legyen minden politikai 
színezet nélküli, de officielle jelleggel biró 
társaskör, mely az esetleg bennünket meg
látogató földieknek kellemes otthonul szol
gáljon ; a második kérdésre válaszolva ap- 
pellál mindenkinek érzéséré, mely csak azt 
sugallhatja, hogy legyen annak czélja az 
együvétartozók öszpontositása és folytonos 
szellemi érintkezésben tartása. Az alaku-

szigetelten minden idegen elemtől jöttek 
össze egyrészt a hazai ügyek megbeszé
lése végett, másrészt, hogy az egyéni ér
dekeket sem tévesztve szem elöl, azokat 
is előmozdítsák. Habár mi, kik édes ha 
zánkban élünk, ily mértékben idegen ele 
mek közt nem forgolódunk, de valamint 
e „ k ö z e l "  szó fogalma gradatio által 
körében folyton kisebbedik, „k ö z e 
i é  b b" és „ l e g k ö z e l e b b "  szók mind 
8zükebb körben foglalják magukban azt, 
mit az alapfok jelöl, ép úgy a kapocs, 
mely bennünket a társadalom egyes tag- 
tagjaival összefűz, habár a testvéri szere
tet jellegét viseli is magán, nem zárja ki, 
hogy a társadalom azon fiai iránt, kik 
nemcsak ugyanazon földön, de a föld 
ugyanazon részén, is, ugyanazon égalj és 
csillagzat alatt pillantották meg először az 
üdítő napvilágot, kik ugyanazon réteken 
és virányokon szaladgáltak a tarka lep
kék után, ugyanott tölték ifjúságuk első 
napjait, hol mi is olyatén vonzódással vi
seltethessünk, hogy vállvetve és karöltve egy 
oly egyesület megalakítását vigyük dia
dalra, mely drága szülőföldünkkel folyton 
szellemi érintkezésben legyen. Tekintetbe 
véve azouban azon néhány, a társadalom
ban előkelő állást elfoglaló és az ügy iránt 
lelkes érdeklődést tanúsító férfiak nyilat
kozatát, kik azt tanácsolják, hogy előbb 
keressük föl levélben p o l i t i k a i  é s  
s z e l l e m i  á r i s t o k r a t i á n k a t ,  
kérjük ki azok véleményét s ha azok is 
életrevalónak találják az eszmét, sőt párt
állást foglalnak el mellette, csak azután 
lépjünk a nyilvánosság elé, csak még ak
kor hívjunk össze gyűlést a tisztviselők 
választására stb. Az alaposan indokolt in 
ditványt a tagok örömmel tevék sajátjukká.

Miután dr. Glass emelkedett hangú 
beszédét a tagok hangos éljenzése közt 
befejezte Siklósi Albert szigorló orvos mon
dott a tagok nevében szép szavakban kö
szönetét dr. Glassnak azon fáradást és csüg- 
gedést nem ismerő buzgalmáért, melyet 
már eddig is az egyesület megalakítása 
körül kifejtett, végül azon ajánlatot teszi, 
hogy a nagyszerű eszme könnyebb és 
gyorsabb megvalósithatása végett többen 
álljanak az ügy élére.

Ezen indítvány ellen L a k i t 8 Gyula 
közoktatásügyi ministeri számtanácsos szó
lalt föl, ki egyrészt méltányolta dr. Glass 
érdemeit a mozgalom megindítását illető
leg, másrészt a czentralizaczió elvét hang
súlyozta, minthogy most még sem a czél- 
lal sem az eszközökkel teljesen tisztában 
nincsenek, és ha több ember állna a moz 
galom élén, az csak nézetkülönbségekre 
adhatna okot, m ely ek  tán még csirájábau 
lévő egyesületet, beszédét, melyet a tagok 
lelkesen megéljenezték, e szókkal végezé: 
„sok szakács elsózza a levest."

Miután az egybegyűltek készséggel 
ajánlkoztak dr. Glassnak a mozgalomnak 
ineunél szélesebb mederben való elterjesz
tése és a fenntemlitett férfiakhoz menesz 
tendő levelek megírása körül felmerülhető 
fáradságok megosztására, R o t h Soma
III. éves orvo8növendék tudatta a megje
lent tagokkal, hogy nagys. dr. Fodor Jó
zsef, az orvosi egyetem dékánja a legna
gyobb örömmel vette a hirt az egyesület 
alakítását illetőleg és tekintettel pécsi szár
mazására megígérte, hogy a legnagyobb 
készséggel fogja a kört felkeresni, felol
vasta továbbá az egyesületről a „Pécs" 
és „Pécsi Hírlap" bán megjelent czikkeket.

A gyűlés stentori hangon éltetve a 
pécsieket és az emlitett hírlapok szerkesz
tőit, megelégedéssel telten oszolt szét

Levél a szerkesztőséghez.
Tekintetes Szerkesztő u r!

Becses lapja utóbbi számában meg. 
jelent egy közlemény, a mely cziménél 
fogva engem azon gyanúba hozott, hogy 
valóban szegény és beteges tanitótársaim 
elől a kegydijat elhalásznám.

A közlemény czime ez: Szegény és 
beteges tanítók részére tett alapítvány. 
Ebből állítólag én is részesültem, a ki sem 
beteg, sem pedig oly rossz anyagi körül, 
mény között nem vagyok, hogy ezen össze, 
get nem nélkülözhetném. Hogy magamról 
a fentebb említett gyanút elhárítsam, en- 
gedje ineg, hogy e dij kiosztása körüli 
eljárást röviden előadjam úgy, a hagyta 
az gyakorlatban van. r

Méltóságon Troli Ferencz pápai praelatm 
és kanonok ur 20.000 frt alapítványt tett 
oly meghagyással, hogy abból a pécsi 
egyházmegye minden esperességében évente 
egy-egy az erkölcs és tanítás teréu érdé 
meket szerzett tanító jutalmaztassék meg. 
Évente e czélból minden esperességi ke
rületi egyházi ülésen (korona) kitüzetik 
három tanító, a kik közül rendszerint az 
első kapja a dijat. Folyamodás ki van 
zárva és tudtommal nem is folyamodott 
ezért egy tanító sem, a mely körülmény 
is bizonyítja, hogy itt nem a szó szoros 
értelmében segély-, mint inkább egyház 
megyei elismerésről van szó.

Én tehát a díjért nem folyamodhat
tam, mint egynémelyek hiszik, sőt nem is 
tudtam felőle mindaddig, mig ft. Nith Nor
bert isksz. elnök erről az iskolaszéknek 
jelentést nem tett azzal, hogy örömót fejezi 
ki a fölött, hogy ezen elismerés a többi 
között a siklósi kath. népiskola ás szerény 
személyemet érte, a mely körülmény a 
jegyzőkönyvbe igy fel is vétetett.

Ezek szerint azt hiszem, hogy a lap 
tudósítók e tárgyban a czimet összetévesz
tették egy másik nagylelkű alapitványnyal, 
a melyből beteg és szegény javadalmazási! 
papok részesülnek.

Midőn az emlitett czimet a lapokban 
olvastam, iskolaszéki elnököm előtt azonnal 
kijelentettem, hogy e czimen az 50 irtot 
nem a magam részéro vettem fel.

Azon esetben tehát, ha a czim csak
ugyan „szegény és beteges tanitók“-ra 
szólana és az 50 frtot megkapnám (eddig 
nem vettem kezemhez): azt a „Siklósvi
déki kath tan -egylet" alaptőkéjének fo
gom adni, a melyből csakis s z ü k s é g 
b e n  levő néptanítók segélyeztelek.

Siklóson, 1889. évi február bó 19-én.
P á m m e r  P é t e r ,

r. kath. néptauitó.

K ü l ö n f é l é k .

néhány embert vitt magával az őserdőbe 
és fényes jutalmat Ígért annak, a ki neki 
egy szőrös embert kezéhez juttat. Két 
három napig barangoltak az erdöban, a 
mig olyan helyre találtak, a hol a magas 
fák ágain, mint megannyi fészket, embe
rek számára való kunyhókat vettek észre. 
A kunyhóknak lehetett néhány száz lakója, 
de azok az idegenek közeledésére elme 
nekültek. Book többször meglepte őket 
étkezésnél, mikor nyers rizst és halat 
ettek; de elfogni nem bírt egyet sem 
közülük, minden reményét abba helyezte 
tehát, hogy a birmai király udvarában 
tartott Krao-családot szerzi meg a londoni 
állatkert számára. Nagy nehezen sikerült 
is az atyát és a kis lányt megkapni, az 
anya Birmában maradt. Mikor az expedi* 
czió Európa felé utrakelt, még az ázsiai 
partok közelében kolera ütött ki a hajón 
s ennek áldozatául esett Krao atyja is. 
Krao megmenekült a veszedelemtől; sze
rencsésen megérkezett Londonba. A kü
lönös ember-törzs fajjellegéröl a követke
zőket állapították meg a londoni szaktu 
dósok. Az egész test, különösen az alsó 
karok, sürü szőrrel fedett. Az alsó kar a 
kéztől a könyékig fölfelé, a könyéktöl 
a vállig lefelé simuló szőrrel fedett. 
A hátgerincz mentében sokkal hosz- 
szabb a szőr, mint a hát többi részén. A 
nyakon két oldalról összesimul. A hajnö
vés ezen sajátszerűsége tökéletesen meg
egyez a gorilla, csimpánz és orangután 
szőrösödésével. A homlok is egészen a 
szemöldökig szőrös. Az arezon két oldalt 
egész külön pofaszakái nőtt ki. A vastag 
pofának még egy sajátsága van, mely a 
majom-félék hoz hasonlóvá teszi a Krao 
fajt. A pofák alatt zsebszerü üreg van, 
melyben mint a majom, élelmi szert 
tehet félre.

Mindezen jelenségek kétségkívül csal
hatatlan bizonyítékai annak, hogy az em
ber és majom közt, tehát az ember és 
állat közt meg van az átmeneti összefüggés.

De nagy tévedésben volna az, a ki 
azt hinné, hogy csak a testi hasonlatos
ság vau meg. Az emberi érzelmek legsajá
tosabb nemeivel a az ész és értelem kü 
lönbüző nyilváuulá8aival is találkozhatunk 
az állatvilágban gondos megfigyelés után. 
S mint az emberhez testi fejlettségre nézve 
legközelebb álló állatban: a ma j o mb a n  
mutatkozik legtöbb érzés, legtöbb ész és 
értelem; mindezen tulajdonaival azouban 
a testi fejlettségének arányától — elte
kintve, messze elmarad az ember érzelem
világától s észbeli képességétől.

Valamint az emberben, úgy a majom
ban is meg van a jó és rossz érzete, 
öröm és bánat, vigság és szomorúság, 
rokonszenv, szeretet, ellenszenv és gyűlő 
let, hála, részvét stb. az érzelmek legkü
lönbözőbb árnyalata. Egyébként ez érzel
mek legnagyobb részével nem csak a 
majmoknál: az emlősök legtöbb fajánál 
találkozunk. Ami pedig az állatok, külö
nösen a majmok észbeli tehetségét illeti, 
erre nézve számtalan meggyőző körülmény 
szolgál bizonyítékul, hogy igen is van 
eszük, van értelmük. Öntudattal bírnak, 
öntudatosan cselekszenek, megfigyelik á 
jelenségeket, gondolkoznak s van emlékező 
tehetségük. Egyik másik állat életében, 
szokásaiban oly tünetek merülnek föl, 
melyek a legszövevényesebb észjárásra 
vallanak. A régi bölcsek tudálékossága, 
melylycl „ o k t a l a n  á l l a t n a k "  moud 
tak ki minden állatot s az állatok öntuda
tos cselekvését „ösztönszerü" ténykedésnek 
véleményezték, az újkor gondos és beható 
megfigyelésén alapuló szilárd megállapo

dások éles szirtjein hajótörést szenved s 
eloszlik mint a fölfujt szappan-buborék.

Száz meg száz példa van rá, hogy 
az állatok ép úgy éreznek, ép úgy gon
dolkoznak mint az ember; a beszéd te 
hetségét s a szellemi erőt, a szellem al
kotó, teremtő tehetségét kivéve, mindazon 
észbeli és értelmi tulajdonok, melyek az 
ember tulajdonát képezik, habár csekély 
mérvben,, do mind meg vannak az állat
ban is. Én hiszem, hogy ezen tulajdonsá
gokat fokozatosan fejleszteni is lehetne, 
iá annyi időt és munkát fordítanának rá 
az állatoknál is, mint az embereknél. Ha 
az ember tehetsége parlagon marad, nem 
részesül művelésben, csak olyan lesz mint 
az állaté. Ott vauuak a vademberek, az 
ős erdők lakói. Miben különböznek ezek 
az emberek az állatoktól? Semmiben! A 
fiatalok megeszik az öregeket. Ezt még az 
állatok sem teszik. íme, milyen az ember 
mig lelkét, lelki tulajdonait a műveltség 
fényes zománczával be nem vouják. Csi
szolatlan gyémánt, fakó kődarab, melyuek 
csak a csiszolás adja meg a szemkápráz
tató ragyogást, tündöklő fényt.

Ki tudja mennyi tehetség veszteget 
mélyen elrejtve az állatokban? Hogy és 
mint érvényesülhetnének a legkülönbözőbb 
tehetségek gondos művelés által?

Ha meg tudja tanítani a szavoárd ka- 
puczinus-majmát kutyán nyargalni s ve
zényszóra fegyvert forgatni és megsüve- 
gelni bámész közönségét, miért ne lehetne 
megtanitaui egyéb hasznosabb művele
tekre is?

Róger hajóskapitánynak volt egy 
csimpánza, a mely valóságos szolga-teen
dőket végezett. A hajó kajütjében ura háló 
szobájában tartózkodott. Kora reggel föl
kelt, megmosakodott, megtörülközött és ru
hát öltött magára. Mielőtt azonban mun
kához fogott volna, szép óvatosan kinyi

totta ura szekrényét és nagyot húzott a 
rumos palaczkból. Eképen elkészülvén a 
munkára, ura lábbelijét a ruháit kihordta 
a matrózok kajütjébe, aztán megvárta mig 
kitisziogatták s ismét visszavitte. Rend 
kívül figyelmes, okos, tanulékony állat volt. 
Addig nézte, figyelte s tanulta, hogy mint 
veti be a matróz ura ágyát, mig utóbb 
maga is megpróbálkozott vele és a mint 
Brüll írja, sikerült neki. Mindiga csimpáuz 
bontotta föl s vetette be Róger kapitány 
ágyát. Mondja most valaki, hogy az állat 
nem tud öntudatosan cselekedni ? . . . Pá
rizsba hoztak egy 1 éves pongot, (vörös 
utáucsot). Ez az állat keresztbe fektetetett 
lábakkal ült, mint a törököknél szokás, 
szerette a társaságot, csókolt mint az em
ber, azonban idegenek előtt szemérmes 
volt, elrejtőzött. A főzelék - félét kanállal 
ette. — Smidt kapitány pongója, amint 
Martin Írja, ágyában hanyatt feküdt, egész 
Aliig batakarózott s 10 — 12 órát aludt. 
Úgy látszik nagy uras hajlamai voltak. 
Ha bort kapott, a pofazacskóit teleszivta
8 lassacskán szürcsölgette nagy élvezettel 
Nóó apánk vesszejének pajkos levét A 
bor hatása nála sem maradt el. Elálmo- 
sodott s lekottázhatatlan melódiákat dudo- 
rászott.

De nemcsak a fogságban élő, azaz 
már czivilizált majmoknál mutatkozik az 
észszerű és öntudatos cselekvés, hanem 
künn az őserdőkbeu élő vad-majmok éle
tében is számtalan jelenség merül fel, 
mely kétségtelenné teszi észbeli tehetsé
güket. A fark utáucsok, melyek nagy csa
patokban élnek Afrika nyugati partjain, a 
mikor a kukoricza- és rizsföldek, vagy a 
gyümölcsösök megrablására indulnak, a | 
legfondorabb észre valló taktikával indul
nak útnak. Előőrsöket, oldalvédeket bo- ' 
csátanak ki s a legnagyobb elővigyázattal I 
nyomulnak előre. A legkisebb neszre le- j

— Városi közgyűlés. Pécs szab. kir. 
város köztörvényhatósága hétfőn rendes 
közgyűlést tart. A napirend tárgyai közt 
nagyobb fontossággal bir az Oertzen-féle 
ház megvétele; a budai külvárosi plebáuia- 
templom orgonájának ujjal való kicserélé
sének s a templom kifestésének Ugye; a 
temető laktanyabeli városi tulajdont képező 
épületnek és teleknek 5170 frtért való el
adása; az uj építkezési szabály-rendelet 
helybenhagyása, stb. A gyűlés igen érde
kesnek Ígérkezik.

— Márczius 15-ike a pécsi jogakademián.
Jogakademiánkon az idei tanévben örven
detesen tapasztalunk oly mozzanatokat, 
melyek nagyobb lendületet kívánnak adni 
azon testületi szellemnek, mely jogaka
demiánkon már-már lanyhulni kezdett. Lát
tunk oly mozzanatokat, melyek kétségte
lenül bizonyítékait adták annak, hogy jog- 
akademiánk csakugyan életerős, csak ki
tartóan vezető kar kell, mely kiegyenlítve az 
ellentéteket, a szőnyegrevetett eszméket 
megkedveltetni tudja, ez az a mi E g r y

lapul az egész csapat, s a vész-jelre két 
ségbeesett futással, vakmerő ugrásokkal 
menekülnek vissza az erdőségbe — s nem 
tömörülve, hanem a hány, annyi felé. Ér
dekes fölemlíteni, hogy milyen karakán 
észjárásra vall az a mód, a melylyel kes
kenyebb folyókon átkelnek. A fark-után- 
csők s a majmok legnagyobb része nem 
tud úszni. Már most, ha valamely keske
nyebb folyón át akarnak kelni, mi tévők 
legyenek? Addig kóborolnak a folyó part
ján, mig egy magas pálmára nem akad
nak, melylyel szemközt a túlsó parton 
szintén van magasba nyúló fa. Az egész 
társaság fölmászik a pálmára a a hímek 
egymás farkába, lábába kapaszkodva a 
pálma csúcsáról leereszkedve, mintegy lán- 
ezot képeznek, s akkor a legfelső, mely 
a pálmába kapaszkodva tartja a majmok 
egész lánczolatát, elkezdi lóbbálni a hosszú 
majom-sort s addig himbálja a folyó fölött, 
mig a lóbálás ereje a túlsó part fájáig 
nem lendíti a legalsó majmot, mely aztán 
nagy ügyességgel kapja el a túlsó fa va
lamelyik ágát s jól megkapaszkodva kész 
eképen a majom-hid, melyen a nőstények 
kicsinyeikkel bámulatos ügyességgel ha
ladnak át. Ha már mind átmentek az élő* 
hídon, akkor az átkelési félen lévő majom 
elorditja magát s elereszti a fát, mire az 
egész majom-láncz átcsapódik a túlsó partra, 
hol aztán szétválnak. Ez a külöuös átke
lési módszer valóbau meglepi az embert; 
még az emberi észnek se válnék szégye
nére.

Ezek után — a majmok észbe 
értelmi tehetségére hozván föl nenáuj 
dát — áttérek a majmok életének,* 
kásáinak rövid ismertetésére.

(Foly t köv.)
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D ezső  jogász-gyUlési elnöknek mindenkor 
sikerül is és nem habozunk elismerni, hogy 
akadémiánk hazafias és egyéb mozgalmai 
főleg neki köszönhetik sikereiket. Legutóbb 
f. hó 16-án, azaz múlt szobaton tartott 
jogászgyülésen Egry Dezső indítványára a 
nagyszámban megjelent jogászok elbatá* 
rozták, hogy a mint a bpe3ti egyetemi 
polgárok, úgy ők is megkülönböztető jelül 
a város egyéb ifjúságától kucsmát fognak 
hordani. Nevezetesebb és különös nyoma
tékkai bíró határozata a jogászgyülésnek 
az volt, hogy elhatároztatott, miszerént a 
pécsi jogak&demia az i dén  n a g y  n y i l 
v á n o s  ü n n e p é l y e s s é g g e l  fogja meg
ülni márezius 15-ikét; e végből fölfogják 
kérni dr. Szeredy József kanonokot egy 
fényes istenitisztelet tartására, mely után 
városunk valamely nyilvános termében 
beszéd, szavalat és felolvasással egybekö
tött diszgyülést tartanak, este pedig társas- 
vacsorát rendeznek. A programra részletes 
megállapítását Egry Dezső, Sziukovich Ká
roly, Csák Károly, Csarsch Dezső, Külley 
Pál joghallgatókból álló bizottság fogja 
eszközölni.

— Uj albirák A mohácsi kir. járás 
bírósághoz albiróvá G á 1 o v i t s Arthur 
pécsi törvényszéki aljegyző, a pécsváradi 
járásbírósághoz pedig H a v a s  Jenő kapos
vári törvényszéki aljegyző neveztetett ki.

— A posta köréből. S z a k s z ó n  József 
posta- és távirdatiszt a pécsi pósta- és 
távírda igazgatósághoz pénztári ellenőrré, 
D r a z e n o v i t s  Mariska k. a. helybeli 
lakós pedig Lapáncsára postamesterré ne
veztetett ki. K á g y i Gyula pósta* és 
távirdatiszt hasonminőségben Budapestről 
Pécsre helyeztetett át.

— Hymen. Aidinger János kir. taná
csos, polgármester és földbirtokos, szép, 
kedves és magas műveltségű leányát 
R i z a  kisasszonyt eljegyezte L i t t k e  
Jenő, Littke József bornagykereskedö és 
pezsgögyáros fia.

— Lewinsky fölolvasása. Kiváló ér
dekű estélynek nézünk elébe. L e w i n s k y  
József világhírű szin-müvész, a burgszin- 
ház elsőrendű tagja, a jövő hó folyamán 
Pécsre jön, hogy a r e c z i t á l á s  terén 
is általános elismerésnek örvendő művé
szetét bemutassa. Fölöslegesnek tartjuk a 
reklám nagy dobszóját alkalmazni Lewinsky 
mellett, mert ö a közelismerés és a művé
szet oly magas fokán áll, hogy ez telje
sen elesik vele szemben. Nincs művelt em
ber, ki Lewinsky nevét ne ismerné, mert 
ő nem csak a bécsieké, hanem az egész 
művelt közönségé. Amint a művészetnek, 
ügy a művésznek is a hazája a nagy
világ. Lewinsky ritkán teszi azt, hogy a 
vidékre menjen föllépni, de miután váró 
snnk közönségének a művészet • pártolás 
terén oly szép hírneve van, nem habozott 
a föllépés ajáulatát elfogadni. A Valentin 
Károly fia könyv- és zenemükereskedö ezég 
lépett a jelen alkalommal is érintkezésbe 
a műrész megbízottjával; a nevezett ezég 
ezzel is csak közönségünk iránti figyelmét 
tüntette föl. A művész márezius hó 7 én 
tartja meg fölolvasó-eatélyét a „Hattyú- 
terem" beu. A műsorba & következő köl
tőket vette föl: Petőfi, Arany, Kiss József, 
Goethe, Heine, Geibel, Scheffel. Petőfit 
Neugebauer fordításában. Aranyt pedig 
Glücksmann Heinrih fordításában fogjuk 
hallani. Érdekkel nézünk a valóban élve
zetes előadás elé. Jegyek kaphatók Valeu 
tiu K. fia könyvkereskedésében.

— Fölolvasás. Holnap vasárnap tar- 
tatik meg a pécsi jótékony nőegylet helyi
ségében a pécsi uj színház javára rende
zett fölolvasási cziklus másodika: a gal* 
van-áramokról. A fölolvasást kísérletekkel 
egybekötve M a k s a y Zsigmond a hely
beli m. kir. főreáltanoda tanára fogja meg
tartani.

— Halálozás. Kiss József ügyvédet, 
lapvezérünket s kedves családját mély 
gyász érte. Szeretett fia : J  e n ő, a tö
rekvő és széptehetségü ifjú, ki előtt gaz
dag reményű jövő állt nyitva, élete tava
szán sodortatott el a megsemmisülés örvé
nyébe a kegyetlen halál zord szele által. 
Szülői nemes tulajdonait bírva, az ifjú 
ismerősei s barátai körében általános és 
őszinte szeretetben részesült. Csak egy 
hibája volt, hogy atyja a nyílt szivü és 
szókimondó férfiú, a közügyek embere, 
egy ízben meggyőződésének kifejezése 
által, volt tanártestülete igazgatójának 
tetszése ellen talált nyilatkozni. Csak ez 
az egy hibája volt, mely nem is az ő 
hibája, hauem az atyjáé, vagy azé sem, 
hiszen az igaz meggyőződésen alapuló 
vélemény kimondása nem hiba, hanem 
erény. De elvégre „hiba" volt ez azok sze 
mében, akik általa találva érezték magu
kat. Így történt aztán, hogy „az apa hi
bájáért" a fiút üldözték, az ártatlan fiún 
töltötték ki bosszújukat. A szorgalma*, a 
tehetséges ifjú, ki nem csak megtanulta 
stúdiumát, de jól tudta is, a bosszú áldo
zatául esett. Mennie kellett más intézetbe. 
Elment Halasra, Magával vitte ide azt a 
kínos csalódást, azt a fájó tapasztalatot, 
hogy a legszentebb igazság is hajótörést 
szenvedhet az emberi harag, gyűlölet és 
bosszú érdes szirtjein. A legjobban az 
fájt neki, bogy érdemtelenül bűnhődött. 
^ 2*«l a mélyen megbántott kebellel, meg
tépett lélekkel tanult tovább szorgalmasan 
az ifjú Halason. S most, midőn kitért a 
bosszú elöl, midőn újra azon Ösvényre 
lépett, mely ezéljához juttatta volna, az 
epidémiku8 kór által meglepetve, várat
lanul, hirtelenül a halál néma birodalmába, 
a sirok hazájába ragadtatott. Oda lenn 
már nem fáj semmi, az álma békés csen
des ; de annál fájdalmasabb azoknak az 
élete, a kik az ő halálában örökre el- 
veszttettók azt, a kit oly igazán, szivük 
egész mele gével, lelkűk odaadásával szeret

tek. — A korán elköltözött ifjú elhuny- 
tárói a következő gyászjelentést vettük: 
„Alolirottak mély fájdalommal jelentik a 
szeretett fiú, testvér, sógor Kiss Jenő 
VlII-ik osztálybeli tanulónak e hó 16-án 
esti 11 órakor, kínos szenvedés után, éle 
tének 19-ik évében történt gyászos elhunytát.
A gyász-szertartás és temetés e hó 18-án d. u.
B órakor fog történni róm. Kath. szertartás 
szerint. Az engesztelő szent mise áldozat 
e hó 20-án Pécsett fog megtartatni a bel
városi plébánia templomban. Halas, 1889. 
Február 17. Kiss József ügyvéd, édes 
atya, Kiss Eleonóra édes anya, Kiss Emil, 
Kiss József, Kiss Ernő, Kiss Gyula, Kiss 
Béla testvérek, Kiss Márta, Kiss Margit 
unokatestvérek, Müller Nándor nagybátya. 
Kiss Emilnó szül. Pribék Sarolta, Kiss 
Józ^efné szül. Veszély Paula, Kiss Gyulánó 
szül. Repich Gizella sógornői. Áldás feled
hetetlen hamvaira!" A boldogult földi 
maradványai 18-án tétettek örök nyuga
lomra Halason nagy részvét mellett. Az 
engesztelő szent mise áldozat Pécsett a 
belvárosi plebánia-templomban 20-án tar 
tatott meg a gyászló család, rokonok, 
barátok s ismerősök nagyszámú jelenlé
tében. — Béke a derék ifjú poraira, 
áldás a korán letört élet emlékére !

— öngyilkos főhadnagy. Fáy Sándor 
főhadnagy, honvéd kezelőtiszt teguap reg
gel agyonlőtte magát. A megdöbbentő eset
ről a következő tudósítást nyertük. Fáy 
Sándor derék, talpig becsületes férfiú volt; 
mindenki szolid életű embernek ismerte. 
Mint jó szivü, jó lelkű ember nem tagad 
háttá meg társainak szives segitkezését, 
ha hozzá folyamodtak; igy történt aztán, 
hogy „váltóra" került a) neve. Mint sok 
becsületes ember, ő is megjárta a váltó- 
kezességgel. Fizetett másokért, fizetett so
kat. Ez azonban nem vitte a végzetes lé
pésre ; mert hiszen daczára, hogy nagy 
veszteségeket szenvedett, vagyoni állapota 
elég rendezett volt. Eddig valóságos lélek
tani rejtély a derék főhadnagy öngyilkos
sága. Tagadhatatlan, hogy rendkívül leve- 
rőleg hatott rá a veszteség, melyet máso
kért kellett szenvednie. Az utóbbi időkben 
sajátságos levertség és búskomorság vett 
rajta erőt. Tettének elkövetése előtti na
pon, azt mondta nejének, hogy Pécsről 
távoznia kell, nem maradhat tovább itt. 
Tegnap reggel fölkelt s újra zúgolódni 
kezdett a sors és az élet mostohaságai el
len. Neje vigasztalta s igyekezett megnyug
vásra bírni. Később azt mondotta, hogy 
lemegy a kaszárnyába s elbúcsúzott nejé
től s gyermekeitől. Bement a 3-ik szobába 
s alig telt bele pár másodpercz, lövés dör
dült el. Neje berohant s ott találta sze
rencsétlen férjét vérében a padion. Szivén 
lőtte magát. A kabátja volt összegöngyölve 
a nyaka alatt. Mire neje beért, már halva 
volt Jól talált. A véres eset hire villám 
gyorsasággal terjedt el a városban s álta
lános sajnálkozást, részvétet keltett.

—  A 100-ik orgona. A n g s t e r  Jó
zsef pécsi orgona gyáros összeállító-termé
ben fölállította a pécsi dóm uj orgonájá
nak fölső részét a tetőzettel. — E rész 
körülbelül a felét képezi az egész orgoná
nak s csupán ez a rész is egy kisebb 
emeletes ház magasságát éri el. A roppaut 
fa alkotmány, mely a hatalmas teremnek 
majdnem felét betölti, Smidtnek, a székes- 
egyház ujjáépitöjének terve szeriut ó-román 
stylben készült s a templom alaprajzúnak 
megfelelőleg hármas templom-hajó alakjá
ban koronázza be a monstre-orgonát. Mind
egyik hajó fölött apró oszlopokon nyugvó 
nyitott galleriás, hosszúkás, toronyszerű 
épitmény emelkedik, pompás mivü román- 
stylben faragott gömbökkel. Maga az al
kotmány Angster gyárában készült, a fa- 
f.. rágásokat pedig Jiratkó pécsi szobrász 
készítette. A fa-faragások, a reezés tető 
és az oszlopfejek s az azokat összekötő 
mélyített guirlaude-ok gazdag aranyozással 
vonatnak be, a többi részek pedig a tem
plom festésének megfelelő, román-tarka- 
ságu színekkel festetnek be. Az orgonában 
mintegy 2800 sípot alkalmaz Angster, s 
azok, miuden egyes részükkel együtt az 
ő sajat gyárából kerültek ki, valamint az 
orgona többi részeit is — és ékitményes 
fa faragásokat kivéve, melyeknek csupán 
elkészítése, az anyagon kívül 3200 frtba 
kerültek — teljesen Angster gyára állítja 
ki. Az orgona alsó testének összeállítása 
majdnem egy hónapot fog igénybe venni. 
Az egész orgona oly hatalmas, hangválto 
zatai oly gazdagok, külső díszítése oly 
remek, hogy ennél nagyszerűbbet uemcsak, 
hogy Augster még nem épített s tán nem 
is fog épiteui soha, hanem messze földön is 
ritkítani fogja párját. Valóban méltó arra 
a kitüntető számra, hogy épen ez a szá 
zadik orgonája Angsternek, ki e nagyszerű 
munkájával újabb remeket készített s ko
ronáját tette föl eddigi müveinek.

—  A „Pécsi dalárda" csütörtökön tartá 
tisztújító rendes közgyűlését. Az évi jelen
tés helyeslő tudomásul vétele után a vá
lasztás következőleg ejtetett meg: elnök 
Aidinger János, alelnök Jilly Alajos, kar 
mesterek : Langer Viktor és Hoffcr Ká 
roly, titkárok : Reberics Imre és Kiss Jó
zsef, pénztáros: Szigriszt Lajos, levéltár
nok : Setényi Antal, igazgató: Repich Vincze. 
Választmányi tagok lettek: Angyal Pál, 
Czury József, Egerszeghy Kálmán, Eötvös 
Gusztáv, Hegedűs Károly, Hillebrand Fe- 
rencz, Koharits N. János, Mihálovics An 
tál (működő tagok); Benyovszky Manó, 
Hegedűs Imre, Nagy Jenő, Schlauch Imre, 
Szucsics Károly pártoló tagok. Kimonda
tott továbbá, hogy a f. ó. aug. havában 
Szegeden tartandó orsz. dalünnepen testü
letileg vesz részt.

— Álarczos bál Mohácson. A mohácsi j 
önk. tűzoltó egylet f. évi márezius 2-án az j 
iparosok olvasóköre helyiségében az egy- '

leti segélyalap javára jótékonyczélu álar- | 
ezos tánczvigalmat rendez. Belépti dij j 
személyenkint előre váltva 60 kr., este a 
pénztárnál 80 kr. Felttlfizetések köszönettel 
vétetnek és hirlapilag nyugtáztatnak. Je 
gyek előre válthatók : Auber N. J., Abonyi 
M., Bachrach Győző, Fischer Mátyás, Frank 
E., Glánczer S , Jancsics M., Jezevics K., 
Landesz József, Littauer J. és M., Mnistik 
L. és Sípos J. urak kereskedésükben. Kez
dete 8 órakor.

— A pécsi szőlősgazdák egyesülete ma
választmányi ülést tart, melynek főtárgya 
a szénkéneggyár ügyében tett. felterjesz
tésre vonatkozó miniszteri leirat bemutatása.
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Köszönet-nyilvánítás.
^Mindazoknak, kik forrón szeretett Jenő 
gyermekünkért f. hó 20-án tartott gyász 
misén megjelentek s részvétüket mér- 
hetlen fájdalmunkat ényhiteni óhajtották, 
hálás köszönetét mondunk. Fájdalmunk 
enyhítésére nagy mérvben járul az, hogy 
— valamint Halason, a hol virágzó éle
tét, oly váratlanul és gyorsan bgvégeztc, 
a válogatott szép számú közönség között 
tanárai és iskolatársai is, a temetésen 
ott voltak, a hol a temetőben a tanulók 
sorfalat képeztek, a pályatársak a hul
lát a nyugalom helyére emelték s érzé
keny búcsút tartottak felette, mi által 
hamisithatlan jelét adták annak, hogy 
az elhunytban egy nemes lelkű, általá
nosan szeretett pályatársat veszítettek 
e l ; éppen úgy a Pécsett levő volt pá
lyatársak testületileg eljöttek meghall
gatni a gyászmisét s imádkozni érette, 
ki mindenki előtt kedvessé tenni tudta 
magát s kiért oly számosán könyet hul
lattak.

Továbbá forró köszönetünket nyilvá
nítjuk mindazoknak, kik levélileg oly 
érzékenyen tolmácsolták igaz részvétü 
két.

K i s  J ó z s e f
ügyvéd

é 8 n ő j e

K i s  E l e o n ó r a .

*) E rovat alatt megjelentekért nem vállal fe 
•lőüéget'a Rzerk.
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laptulajdonos.

K I S  J Ó Z S E F ,  V Á R A D ! F E  RENCZ
lapvezér. felelős szerkesztő.

H ird etések .

H ird etm én y .
Frankfurter Albert vagyonbukott pé 

esi lakós kereskedő csődtömegéhez tar
tozó összes fíiszer és gyarmat áruk (neve
zetesen : fűszer, festék, liszt, heringek, rusz 
nik, déli gyümölcs, tej gyertya, mák, 
lencse, ezukorkák, kávé, pótkávé, rizs, 
olaj, vas és pléh edény stb.) úgy bolti 
felszerelések, melyek a csődleltárban 68.,
69., 70., 71., 72., 73., 74., 75., 82., 83.,
84., 107—120. tételig bezárólag, 122 — 
1229. tételig bezárólag, 1231—1234. tété 
lig bezárólag fölvéve vanuak és becsér
tékük 5372 írt 73 krt tesz ki, az ideig
lenes csőd választmány f. évi február hó 
16-án kelt és jóváhagyott határozata értel
mében ajánlati utón a legtöbbet ígérőnek 
el fognak adatni.

Az ajánlat 50 kros bélyeggel ellátott, 
sajátkezüleg aláirt és jelen feltételek isme
retét és azokhoz való kötelezettségét elis
merő, pecséttel ellátott borítékba helyezett 
nyilatkozat által törtéuik, melyekhez a 
leltár szerinti becsértékuek 10°/o százaléka, 
vagyis 537 frt 27 kr. készpénzben mel
lékelendő.

Az ajánlat legkésőbb f. évi február 
hó 28-nak d. e. 12 óráig Bolgár Kálmán 
tömeggondnoknál (Pécsett Majláth-tér 5. 
sz. házban) benyújtandó. A benyújtott 
ajánlat vissza nem vehető. A csődválaszt- 
máuy már ugyancsak f. évi február hó 
28-áu d. u. 3 órakor tartandó ülésében 
határozni fog, mely határozatával azonban 
a legtöbbet való Ígérethez vagy egyáltalán 
bármely ajánlat elfogadásához kötve nincs ; 
ha azonban bármely ajánlat elfogadtatik, 
annak végleges jóváhagyása a pécsi t. 
kir. törvényszék mini csődbíróság jóváha
gyásától függ. A jóváhagyással elfogadott 
ajánlat nyomán a vételár a bánatpénz 
elvesztésének terhe alatt 24 óra alatt kész
pénzben a tömeggondnoknál lefizetendő, 
mire a megvett áruk azonnal átadatni 
fognak, mégis a nélkül, hogy akár az 
áruk és felszerelések minősége vagy meny- 
nyisége, akár a használhatóság és becs- 
érték tekintetében szavatosság vállaltat
nék el.

Az igy megvett áruk és bolti felsze 
relések az irgalmasok épületében elhelye
zett üzlethelyiségből legkésőbb 8 nap alatt 
eltávolitandók, ha azonban a vevő az üz
leti helyiség ez idő szerinti bérét megfi
zetné, úgy 1889. évi augusztus hó 1-ig a 
boltot használatba- veheti. A közadós ma
gánlakásának pinezéjében elhelyezett áruk 
mindenesetben 3 nap alatt elszállitandók.

Az üzlet az ajánlkozui akarók által 
megtekinthető, ugyancsak a leltár is ren
delkezésükre állt, és ez iránt a tömeggond
noknál d. e. 8—11, és d. u. 2—4 óráig 
jelentkezhetnek.

Bolgár Kálmán
ügyvéd, tömeggoadnok.

17748
tk. 1888. "■

Árverési hirdetmény.
A pécsi kir. törvényszék mint telek

könyvi hatóság közhírre teszi, hogy Bara- 
nyamegye gyámpénztára végrehajtatnak 
Stefán János és Appl János geresdi lako
sok végrehajtást szenvedők elleni 629 frt 
92 kr. tőkekövetelés és járulékai iránti 
végrehajtási ügyében a pécsi kir. törvény
szék területén lévő, a geresdi 79. sz. te- 
lekjkvben felvett 104. hszsz. 64. sz. házra, 
ehez tartozó belsőségre, úgy */• kültelekre 
— 3199 frt becsárban; az ugyanezen 
tjkvben felvett -j- a 132. hszsz. fekvöségre 
15 frt; az 1919. hszsz. fekvöségre 129 frt; 
az 1662. hszsz. a. fekvöségre 191 frt; az 
1459. hszsz. a. fekvöségre 189 frt; a 134. 
hszsz. fekvöségre 82 frt becsárban; a ge
resdi 102. sz. tjkvben felvett legelő illet
ményből Stefán Jánost B. 114 alatt illető 
*/,2T-ed részére 100 frt becsárban; a ge
resdi 26. sz. tjkvben felvett 32. hszsz. a. 
15. sz. háznak s belsőségnek és f/« telek
nek Appl Jánost illető felére 2286 frt becs
árban; a -{- alatti 140. hszsz. fekvőségnek 
ugyan Appl Jánost illető felére 69 frt, az 
1809. hszsz. fekvőségnek ugyanazt illető 
fele 40 frt és az 1439. hszsz. fekvőségnek 
ugyanazt illető felére 96 frt becsárban; 
a geresdi 102. sz. telekjkvben felvett le
gelő illetménynek Appl Jánost B. 48 alatt 
illető részére 100 frt becsárban; a géresdi 
86. sz. telekjkvben felvett 144. hszsz. fek- 
vöségre és pedig hogy ezen valamint a 
következő ingatlanokra is a végreh. törv. 
156. §. a) pontja alapján az egészre, va

gyis Appl Jánosné szül. Bősz Éva részére 
és 68 frt becsárban; az 1767. (és nem 
1467.) hszsz. fekvöségre 34 frt; az 1486. 
hszsz. fekvöségre 87 frt; úgy az 1514. 
hsusz. fekvöségre 48 frtban az árverést 
ezennel megállapított kikiáltási árban el
rendelte, és hogy a fennebb megjelölt in
gatlanok az 1889. évi márezius hé 20-ik 
dapján délelőtt 10 ó rakor Geresd köz
ségházában megtartatott nyilvános árve
résen a megállapított kikiáltási áron alól 
is eladatni fognak.

Árverezni szándékozók tartoznak az 
ingatlanok becsárának 10%-át, vagyis 319 
frt 90 krt, 1 frt 50 krt, 12 frt 90 krt, 19 
frt 10 krt, 18 frt 90 krt, 8 frt 20 krt, 10 
irtot, 228 frt 60 krt, 6 frt 90 krt, 4 frtot, 
9 frt, 60 krt, 10 frtot, 6 frt 80 krt, 3 írt 
40 krt, 8 frt 70 krt, és 4 frt 80 krt 
készpénzben, vagy az 1881. évi LX. 
t. ez. 42. §-ában jelzett árfolyammal 
számított és az 1881. évi nov. hó 1-én 
3333. sz. a. kelt m. kir. igazságügyminisz 
téri rendelet 8-ik § ában kijelölt óvadék
képes értékpapírban a kiküldött kezé
hez letenni, avagy az 1881. LX t. ez. 170. 
§-a értelmében a bánatpénznek a bíróság
nál előleges elhelyezéséről kiállított szabály
szerű elismervényt átszolgáltatni.

A pécsi kir. törvényszék mint telek
könyvi hatóság.

Kelt Pécsett, 1888. évi november hó 
13-ik napján.

Váry biró helyett
Lukrits István,
kir. törvszéki biró.

i±ic±ie±íc±±Jck±±Jckic±*±±idck±±±± 
tói nrtesités.

Hogy igen tisztelt vevőim igényeinek minél inkább megfelelhessek

a pellórdi uradalom tejárulásán kívül .

a görcsönyi uradalom tejárulását is
megszereztem

azon helyzetben vagyok, hogy a legkitűnőbb minőségi! hamisítatlan 
tejet zárt palaczkokban házakhoz szállíthatom

literjét 8 krjával számítva
úgy télen mint nyáron

Mély tisztelettel

S c h e i b n e r  J.
füszerkereskedó-
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Eddig még fölülmulha'dan 
a M A A G E R  W. - fé l e

cs. kir. szabadalmazott, valódi tiszta

Csukamáj-olaj
MAAGER VILMOSTÓL BECSBEN.

Az orvosi tekintélyek által megvizsgáltatott és könnyen 
. V emészthetősége folytán gyermekeknek is ajánlható, mert a leg- 
• tisztább, legjobbnak elismert szer: mell* és tüdöbajok, görvély, 

daganatok, kelések, bőrkiütések, m irigyek, gyengeség stb. ellen — egy 
üveg ára 1 frt — kapható gyári raktárban: B ócsben, H eum arkt 3 . sz . alatt, 
valamint az Osztrák-Magyar birodalom legtöbb s jobb nevű gyógyszertáraiban.

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

Pályázati hirdetmény!
A nagy méltóságú m. kir. belUgyminiszterium f. 1889. évi január hó 

23-áról 72888/VIII 888 szám alatt kelt leiratával

a p é cs -v áro s i k ö z k ó rh á z  ré s z é re  
e g y  u j

m á so d o rv o si á llo m á s
szervezését — melylyel 400 frt óvl javadalmazás van összekötve —
engedélyezvén egy ugyanily javadalmu állomás pedig előzőleg már Üresedés
ben lévén: felhivatnak mindazok, kik ezen állomások valamelyikét elnyerni 
óhajtják, miként orvostudori oklevéllel, úgy eddigi orvosi gyakorlatukról szóló 
bizonylatokkal, valamint életkorukat igazoló születési anyakönyvi kivonattal 
felszerelendő kérvényüket legkésőbb

f. évi február hé 26-án déli 12 éráig Pécs szab. kir. város pol
gármesteri hivatalánál

annál bizonyosabban nyújtsák be, minthogy később érkező kérvények figye
lembe vétetni nem fognak.

Ezúttal megjegyeztetik, miként a betöltendő állomás ügykörét szabá
lyozó szolgálati utasítás a városi jegyzői hivatalban a pályázati határidő alatt 
betekinthető.

Pécsett, 1889. évi február hó 9-én.

Pécs szab. kir. város tanácsa.
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• •  Egy jó könyv. •

„ . . . .  A küldött könyv útmutasásai ugyan 
rövidek és velősek, de mintha csak a gyakorlati 
használatra termettek volna; nekem és családom 
nak a legkülönbözőbb betegségi esetekben igen 
kiváló szolgálatokat tettek? így és basonlóképen 
hangoznak a köszönőiratok, melyeket Richter 
kiadó-intézete „A Betegbarát4, czimfi, rajzokkal 
ellátott könyv elküldéséért majdnem naponként 
kap. Mint az ahoz nyomtatott s a szerencsésen 
meggyógyitottaktól származó értesítések tanúsít
ják, az abban foglalt tanársok követese által 
még oly betegek is gyógyulást nyertek, a kik 
már ainden reményt feladtak. E könyv, melyben 
hosszú évek tapasztalatainak eredményei vannak 
letéve, megérdemli a legkomolyabb figyelembevé
telt minden beteg részéről, bármi bajban is szen
vedjen. Ki e becses könyvet megszerezni óhajtja, 
az írja egyszerűen egv levelező lapra magyar 
nyelven „Egy betegbarátot14 és pontos czimet s 
czímezze a levelező lapot Richter kiadó-intézetébe 
« Lipcsében. A megküldés ingyen történik. »

Bouillon.
Extracte, (2o»

elvan ismerve, hogy a legjobb 
és a legolcsóbb

leves-liszt
r_ y  theáskanál kivonat egy 
^ 3 /  edény forró vízben azon

nal minden más hozzátétel nélkül 
erős és jóizü húslevest szolgáltat.

Főraktár Auaztria-Magyaromágra:

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

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

_2057
tk. 1889. " •

Árverési hirdetmény.
A pécsi kir. törvényszék, mint telek 

könyvi hatóság közhírré teszi, hogy a pé
csi takarékpéuztár, mint hitelező, végre
hajtatnak Tóth Pálné, szül. Sznopek 
Etelka késedelmes vevő végrehajtást szen
vedő elleni végrehajtási ügyében a pécsi 
kir. törvényszék területén levő, a pécsi 
4650. 8z. tjkvben felvett 2257b_ hsz. sz. 

gjb
------ számn házra az árverést 2000 frt-

16
bán ezennel megállapított kikiáltási árban 
elrendelte és hogy a fennebb megjelölt in
gatlan az 1889. évi márczius hó 21-ik 
napján d. e. 10 órakor ezen törvsz* k  
hivatalos helyiségében, az árverési 
irodában megtartandó nyilvános árveré
sen a megállapított kikiáltási áron alól is 
eladatni íog.

Árverezni szándékozók tartoznak az in
gatlan becsárának 10%-át, vagyis 200 frtot 
készpénzben, vagy az 1881. LX. t. ez. 42. 
§-ában jelzett árfolyammal számított és az 
1881. évi no7. hó l*én 3333. sz. a. kelt 
igazságügy miniszteri rendelet 8. §-ában 
kijelölt óvadékképes értékpapírban a ki
küldött kezéhez letenni, avagy az 1881: 
LX. t. ez. 170. §-a értelmében a bánat
pénznek a bíróságnál előleges elhelyezé
séről kiállított szabályszerű elismervényt 
átszolgáltatui.

A pécsi kir. törvényszék mint telek
könyvi hatóság.

Kelt Pécsett, 1889. évi febr. hó 6-ik 
napján.

Lukrits István,
kir. törvényszéki bíró.

A PÉCSI TAKARÉKPÉNZTÁR
2 2 L X T T -  Ó T T i

R E N D E S  K Ö Z G Y Ű L É S E

V A G Y O N .

évi márczius hó 3-án délelőtti 10 órakor fog az intézet helyiségében megtartatni.

M é r l e g - s z á m l a
1838. évi deczember 31 én. T E H E R

F i■ 
könyv 
lzpsz.

132.
139.
140. 
120. 

121. 
112. 
119.
23.
24.
25. 
51. 
32. 
27.

138.
111.
31.

Pénzkészlet, 1888. deczember 31-én . . .
Jelzálog kölcsönök, 6875 kötlevél . . .

„ törlesztési kölcsönök, 552 kötlevél 
Előlegezések kézi zálogokra, 351 tétel
Váltók, 2243 d arab .......................................
É rtékpapírok, 1888. decz. 31. árfolyam szerint
F o ly ó s z á m lá n , .............................................
Hátralékos kam atok, jelzálog kölcsönöknél 

„ „ törlesztési „
„ „ előlegeknél „

Értékpapírok függő k a m a ta i ....................
Bér- és kam athátralékok  ingatlanoknál 
B utor és felszerelés, 10°/o levonás után 
Ügyvédi előlegek, perköltségekre . . . .
In g a tla n o k .......................................................
T ö r z s h á z .......................................................

O s z trá k  é r té k Fő- 
könyv 

•lapsz.f r t kr.

68,501 7,1 1 .

2,793.999 65 1 128.
520.841 71 141.

64.896 --|
866.724 47 130.

1,704.162 — 5.
454 385 50

28.861 56 6.
10.284 70 144.
1.022 66 97.

19.878 32 126.
292 41 134.

1.530 - 122.
396 83 131.

63 909 10 133-98
35.000 — 115.

110.

O s z tr á k  é r té k

R észvény-a lap tőke .............................................
Tartaléktöke , ........................................
Különleges tarta lékalap , éitékpapirok árkit-

lönbözetére ..............................................
N y u g d í ja la p ...................................................
Jeszenszky-alap, egyleti tisztviselők özvegyei

s z á m á ra ...............................
„ reáltanodái ösztöndíjakra 

T akarékpénztári betételek, 5140 könyvben . 
Részvény-osztalék, 3 részvény után . . . .  
Á tm eneti kam atok, jelzálog kölcsönöknél . .

„ törlesztési „ . .
„ „ e lő le g e k n é l....................
„ „ váltóknál .....................
r jövedelem , ingatlanok- és törzsliázná!
„ tőke-kantat a d ó ...............................

Nyeremény e g y e n le g ü l .........................

60.000
153.990

118.880
105.268

3477
1.426

6,067.194
1.671

26.553
337
508

7.319
704

12.136
75.216

6,634.684 1 62

Czirer József, s. k.
igatg. elnök.

Ferenczy István, s. k.
pémtárnok.

Schumann József, s. k.
ttdmvitagdló.

Lechner Antal, s. k.
fökönyvvivö-

Jelen mérleg általunk megvizsgáltatott, a íö- és mellékkönyvekkel egybehasonlittatott és a kereskedelmi törvény 199. §-ában foglalt 
szabályok szerint Jölállitottnak lenni találtatott.

Kelt Péetett, 1889. február hó 8-án.
A fe lü g y e lő  b ízo tté iig :

Jeszenszky Ferencz, s. k. Dévényi Iván, s. k. Knapp József, s. k. Pfeffer A'ital. s. k. I.eksza Károly, s. k .

T A R T O Z IK .

N y e re m é n y - és v e s z te s é g -s zá m la
1888-ik évre. K O  V E T E L .

Fő- O s z trá k  é r té k Fő- O s z tr á k  é r té k
könyv
lapsz. f r ‘ kr. lapsz. f r t kr.

124. Takarékpénzt. betétek utáni kamat számlának 250.418 36 110. Nyerem ény-áthozat 1887-ik évről 5.485 32
50. Alapítványok „ „ » 6.169 89 110. Leírásokból visszatolyt . . . . 2.014 93
52. T artaléktőkék „ „ n 6.639 89 126. Jelzálog kölcsönök utáni kam at számlától . 194.063 88

143. Jövedelmi-adó ....................„ 9.199 02 134. „ töri. „ n n 39.793 39
89. Ingatlan u táni adó .................... „ 1.148 77 122. Előlegek „ „ n 4.131 23

129. Törzshöz r „ ....................„ 653 84 131. Váltók *» 53.700 77
115. Tőke-kam atadó ....................„ 25.041 83 145. É rtékpapírok „ „ 78.614 41
123. Ü zleti költségek ..........................„ 6.690 57 142 Folyószámlák „ „ n 11 775 49
137. Tisztviselők és szolgák fizetései . . 16.480 — 127. K ésedelm i kantat „ „ n 6.885 01
99. Jótékonyczélok számlának, közgyüléseu kívül 625 — 136. B eirási dijak „ „ n 2.486 50

104. Kegydij „ .............................. 450 ---| 35. Arany felülfizetések 2.198 20
135. Kamat pótlások „ .............................. 339 68 1 109. Értékpapír nyerem ény V 84 81
125. Ingatlanok u táni javítások számlának . . 541 87 133. Ingatlanok u táni jövedelem n . 889 67
118. Törzsház „ „ „ . . . 67 27 98. Törzsház „ „ n 2.803 —
27. Bútorok és felszerelés számlának 10°/o évülés 169 92

110. L e í r á s o k ............................................................ 10.073 73 j
N y e r e m é n y  e g y e n le y i l l:

110. Áthozat 1887-ik évről 5,485.32
133-98. Ingatl ég törzshás u táni jőve-

delem ért 8,692.67
146. Üzleti tiszta jövedelem 61,038.98 75.216 97

409.926 61 409.926 61
Czirer József, s. k.

igatg. elnök.
Ferenczy István, s. k.

pémtárnok.
Schumann József, s. k.

aeámvittgáló
Lechner Antal, s. k.

fökönyvvivö.

Jelen nyeremény- és veszteség-számla a fö- és mellékkönyvekkel egybehasonlittatott és tételenkint átvizsgálva, helyesnek találtatott.
Kelt Péctett, 1880. február hó 8-án.

Jeszenszky Ferencz, s. k.
elnök.

A  fe lü g y e lő  b izo ttsá g :
Dévényi Iván, s. k. Knapp József, s. k. Pfeffer Antal. s. k. Leksza Károly, s. k.
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Első Pécsi Temetkezési Intézet „Kegyelet11
Ö -p ó « t« b  -va/teza. 2 2 2 - ilc  u z á m

elvállalja a

teincLetlcezéselE  r e n d e z é s é t
a tulajdonát képező franczia minta szerint épített díszes légmentes Mveg- és nyitott halottas 
kocsijaiban, itt helyben és vidékre, olcsón és legszebb kivitelben.

Díszes ravatalozá
sok felállítását
minden osztályhoz.

A halottak szállítását minden 
iráuyban.

Bak tár érez- éa fzkoporsókból, szemfeúők, sirkoszornk, férfi- és női halottas ruhák.
A pontos kivitelért az intézet alolirott tulajdonosai kezeskednek :

Hoffman Károly. EdhofTer Ferencz.
Hártl Ferenoz. Szigriezt János,

Kindl Ferencz. Lauber Rezső.
Gindl Alajos rendező.

XXXXXXXXXXXXKXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

é s  K I T T E E
(ezelőtt MADARÁSZ és SZONTAGH)

gazdasági gép- és fecskendő- és sziyattyu-gyár, vas és rézöntöde “9 1  
P É C S E T T .

Ajánlanak legjobb szerkezetű gazdasági gépeket és földmivclö eszközöket u. m. cséplökéazleteket gőz- és 
lóerőre, kitűnő sorvetögépeket szecska- és répavágókat, konkolyválasztó és tisztító-rostákat, egy vagy több 
barázdás ekéket, úgy kapáló és töltögető eszközöket; továbbá minden eddigi készítményeket 'fölülmúló szab  
városi, községi és kisebb fecskendőket és bydrophorokat, melyet az általunk szab. állítható érezdugatyuk- 
kal vannak ellátva; ezek előnye abban áll, hogy börözést nem igényelnek és mindaddig, mig a szivattyú hen

gere végleg el nem kopott, ennek átméretéhez könnyen igazithatók.
Elvállaluak v ízvezeték  b e ren d ezések e t, mély és közönséges kutak készítését akár kézi, akár iárgánvhaitásra Kész- 

leiben tartanak kutállványokat és kutkagylókat, kntcsöveket öntött vagy vont csőből 
Készítenek m alom berendezéseket gőz és vizeröre, valamint a g ép észe ti sz e k m é b s  végé  m indennem ű mi

hálá tokat.
Javításokat elfogadnak, s azokat pontosan eszközük.

Jól berendezett vas- és rézöntődéjllkben megrendeléseket bármily mennyiségben és nagyságban akar saiát akár idegen 
minták vagy rajzok szerint kitűnő anyag felhasználása mellet, teljesítenek. Avult ö n .ö T v Z T ,  ilW arb.n vesznek

******* ***ojq»**»* *^mm****m #**&**m ****i
Nyomatott Taizs József könyvnyomdájában.


