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Megyei szövetkezet.
(V.) Megyénkben egy rég óhajtott 

és várva-várt üdvös mozgalom indult 
meg. melynek czélja tömörülésre bírni 
a megye jobb érzelmű s józanabb 
gondolkozásu bizottsági tagjait megyei 
szövetkezet megalakítása ffgett. A moz
galom kétségkívül örvendetes hatással 
van reánk, hisz mi voltunk azok, kik 
már évekkel ezelőtt megpendítettük az 
eszmét, hogy a megye közönségét le- 
thárgikus álmából fölrázzuk, hogy a 
szövetkezet megalakítására bírjuk, hogy 
ezáltal egy kis közszellemet teremt
sünk s a közügyek iránt fölkeltsük az 
érdeklődést és a megye szunnyadó 
életének uj lelket adjunk.

Akkor talán nem látták szükségét 
a szövetkezésnek, pedig biz az mindig 
szükséges ott, a hol rendszeres össz- 
müködésről van szó, ott a hol vállvetett 
erő kell, hogy eredményt lehessen el
érni, ott a hol basáskodó tisztviselők 
és a klikk hatalma ellen kell küzdeni, 
hogy a közérdek, a közjó hathatósan 
előmozdittassék.

Hála Isten, változtak az idők s vál
toztak az emberek s megváltozott a 
gondolkozás-mód is. A képviselő-testü
letbe uj emberek léptek, másrészt a 
régebbiek belátva, hogy a türelem nem 
mindig és nem mindenütt terem rózsát, 
fölhagytak a jó reménynyel és elhatá
rozták. hogy oda állanak a tett meze
jére.

Nagyon helyes; igy van ez jól.
Késett az üdvös mozgalom, tagad

hatatlan : késett, de nem múlott s még 
mindig jókor van.

Csak aztán most ragadják meg a 
tevékenység gyeplőjét szorosan: mert 
valóban itt az ideje, hogy a megye 
zabjával jól abrakolt eszeveszettül ficz- 
kándozó táltosok megzaboláztassanak, 
nehogy a közügyek szekerét elragadva 
szilánkokra zúzzák.

Sokat tűrt és szenvedett a me
gye a kínosan érzett lidércz-nyomás 
alatt: itt az ideje, hogy egyszer már 
fölszabaduljon alóla. A fölszabadítás 
nagy. nehéz, herkulesi munkáját a me
gyei szövetkezet van hivatva teljesíteni.

Minél hamarabb csoportosuljanak 
s alakuljon meg a hazatias törekvésű 
szövetség; égető szükség van reá.

Elégszer tapasztaltuk már s elég 
sajnosán, hogy köztörvényhatósági éle
tünkre bizonyos kérdésekben, bizonyos 
ügyek elintézésénél nagy befolyással 
van a magán- és mellékérdek, nemkü
lönben egyes községek kizárólagos ja

vait czélozó körülmények erőszakolt 
előtérbe tolása; mindez kétségkívül 
árnyat vet a megye adminisztrácziójára, 
sőt nem csekély fölháborodást kelt 
mindazokban, kik a megye valóságos 
közérdekeit képviselik, mindenkor a jog. 
méltányosság és igazság éber szem1 
előtt tartásával — s legfőbb vágyuk, 
legforróbb óhajtásuk, hogy Baranya- 
megye helyes igazgatás, jó gazdálkodás 
mellett napról-napra gyarapodva, egyike 
legyen hazánk legvirágzóbb megyéinek.

Ha ezekből a jobb érzelmű megye
bizottsági tagokból megalakul a szövet
ség, minden bizonynyal segitve lesz a 
bajon.

Legyen a megye közönsége önzetlen 
és igazságos.

Fölülemelkedve az érdekeltek gon
dolkozásán, a könnyelműek közönyén 
s a klikk uralmán: foglaljon állást a 
megye józan gondolkozásu s lelkiisme
retes többsége s hasson oda, hogy ké
pes legyen a megye illő tekintélyét s 
erélyét fentartva. mindenkor és minden
ben megdönteni a közérdekkel össze 
nem eggyeztethető helytelen törekvése
ket; e mellett a mutatkozó bajok orvos
lására nyújtson íit s a megye hol 
döczögő. hol nagyot zökkenő, hol meg 
fékvesztetten kalimpáló adminisztráczió- 
jának szekerét terelje a rendes kerék
vágásba, a rendes útra.

Csoportosuljanak megyei párttá a 
megyebizottmány azon tagjai, kik a köz
érdeket kívánják önzetlenül képviselni 
és a megyei adminisztráczióban tapasz
talt hiányokat pótolni s a bajokat or
vosolni törekszenek. Mint ilyen párt, 
jöjjenek össze közgyűlés előtt és ismer
kedjenek meg a napirenden levő tár
gyakkal s beszéljék meg azoknak leg= 
helyesebb elintézési módjáit s kész, kidol
gozott tervekkel lépjenek a közgyűlés elé.

így lehet eredményre jutni; egyedül 
igy s nem másként.

Ha a megye-bizottmány önzetlen tag
jai ily szövetség létesítésére elhatároz
ták magukat, akkor képesek lesznek a 
magán-, politikai párt- s klikk-érdekek 
háttérbe szorításával a megye adminiszt- 
rácziójában gyakran előforduló hiányokat, 
visszaéléseket orvosolni — és elejét ven
ni annak, hogy a megye zöld asztalánál 
szőnyegre kerülő bármely ügy, más. 
mint a közérdek, jog és igazság szem
pontjából nyerjen elintézést.

Erőt és kitartást az üdvös mozgalom
hoz: a megyei szövetkezet megalakí
tásához.

A komoly munkának édes a gyü
mölcse. ________

B a ra n y a v á rm e g y e  tö rv é n y h a tó s á g á n a k  
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Mindnyájunk előtt ismeretes, hogy megyei 
közviszonyainkban már huzamosabb idő óta 
beteges állapotok csalhatatlan jelenségei mu
tatkoznak. — Azon körülmény, hogy a 
közgyűlések tárgyalásaiból hiányzik a hajdani 
érdeklődés hogy az es/.iuezsurlódások üdvös 
élénksége teljesen kiveszett, hogy a közügyek
nek sok kiprópált bajnoka a hosszas meddő 
csatározást megunva, a küzdő térről vissza
vonult, hogy az uj nemzedék a helyett, 
hogy a múlt példáin felmelegedne a jelen 
harezaiban edzené erejét a jövő viszontagsá
gai ellen, ölbe tett kézzel sóvárogja a jobb 
jövö felviradását : mindez arra vall, hogy 
lassú méreg pusziit közéletünk szervezetében, 
a mely pusztításnak csak egyesült erővel 
álhatunk elébe.

Megyei nyilvános életünk e dermedt 
állapotának föoka abban rejlik, hogy ez idő 
szerint nem rendelkezhetünk olyan hely és 
oly intézmény fölött, a hol s a melynek alap
ján a bizottsági tagok a közgyűlések előtt 
Összejővén, magukat azoknak tárgyai felől 
kellő alapossággel tájékozhatnák, a minek 
aztán az szokott áldástalan következése lenni, 
hogy sokszor nsgyon hiányos informácziókkal 
megyünk a közgyűlés termébe, niitha ott 
nem is annyira közügyek alapos elintézésé 
ről kellene tanácskoznunk, hanem a jó bará 
tokkal való kézszoritás és egymás becses 
egészsége felöl való kérdezősködés volnának 
a tárgysorozat kimagasló mozzanatai.

Kívánatosnak tartjuk tehát, hogy a 
közgyűléseket megelőzőleg barátságos eszme 
cserére össszegyiilhessenek olyanok is. a ki
ket az országos politika koronként élesen 
elkülönít egymástól, de a kik a megyei élet 
szükebb körében a politika harczait feledni 
tudják és képesek is, meg hivatottak is arra, 
hogy a megyei közigazgatás közhasznú foly
tatásán és hathatós ellenőrzésén vállvetve 
munkálkodjanak.

Kijelentjük azonban nyíltan és határo
zottan. hogy amint egyrészről ezen óhajtott 
tanácskozásainkból a pártpolitikát elvileg és 
teljesen kirekesztendőnek valljuk, ép úgy 
hangsúlyozzuk másrészről, hogy senkinek sem 
áll jogában a jelen felhívással a föntebb 
czélia megindított mozgalmat olybá venni, 
mintha annak éle akár a megyei tisztikar, 
akár más egyének személyisége ellen volna 
forditva. — Mert mi nem akarunk szemé
lyeket regenrálni, hanem a közviszonyok és 
intézmények feltárandó hibáit óhajtjuk orvo
solni s ehhez képest teljes készséggel aka
runk erkölcsi támogatást nyújtani minden
kinek, a kinek zeljai és eszközeiben a megyei 
közigazgatás jobbítására irányzott törekvé
seket észlelünk.

Támogatni fogjuk tehát a kormány és 
a törvényhatóság közegeit mindaddig, amig 
— s adja Isten mindig úgy legyen — a 
közjóra vezérlő ösvényen fognak haladni. — 
Czélunk nem ellenzékeskedés. hanem ellen
őrzés. S hogy a bírálat szabad és jogos, 
vájjon ki merné kétségbe vonni? — A mi 
bírálatunkat a tisztesség és a kötelesség ko
moly felfogása fogják jellemezni. — Ls az 
ilyen bírálat szükséges, mert hiszen a megyei 
administratió, ha még oly jeles férfiak kézé 
ben nyugszik is, — bizony csak véges emberi

mű, telve tökéletlenséggel s alávetve a gyar
lóság sűrű botlásainak.

Minden szervezet, melyet a természet 
ereje alkot, el van látva kellő szabályozó
val, mely a rendbontísra hajló temperamen
tum túlkapásait megfékezni. S ahogy a gép
nek van regulatora,amely a tulerősen kiáramló 
gőz járását mérsékelve, egyenletes, nyugodt 
mozgást lótesit, úgy van az eleven organis- 
musmtk is szabályozója, a melynél a ro9Z 
szenvedélyek kitöréseinek a józan ész regu
latora áll eléje.

Ha a pén/tárr.okok nem vehetik rossz 
néven, hogy melléjök ellenőrt állítanak, s 
e tényt nem szabad az ö egyéni becsületes
ségük elítélésének tekinteniük; akkor a vár
megyének általunk nagyrabecsült tisztik ra 
a melynnek részére önérzetes, szabad mozgást 
szeretnénk biztosítani, valamint az illetékte
len befolyásolást tőle távol tartani, ez a 
tisztikar se veheti zokon, sőt inkább csak 
üdvözölheti komoly érdeklődésünket, s örven
denie kell azon, hogy hathatós támogatást 
nyer mind ama törekvéseiben, a melyek — 
hiszszük úgyis rendszerint a közjó előmoz
dítására lesznek irányozva.

Mi a jelenlegi, tespedö megyei közélet 
aszkóros tengödése helyére elevenebb élet
működés. frisebb vérkeringés lüktetéseit óhaj 
tanók állítani, s ezt akként hiszszük elérhetni, 
hogy ha azok, a kik állásuk és képeségeik- 
nél fogva irányandó tevékenységet folytat
hatnának a közgyűlés termében, nem lesznek 
kénytelenek jövendőre is a nézők dísztelen 
szerepét eljátszáni.

Óhajtjuk, hogy ne ismétlődjenek évne- 
gyedenkint az ünmegeagadás, és mondhatnék 
önmegalázás azon jelenetei, a melyeknek 
köszönhetjük, hogy sokan a jobb jövőbe 
vetett hitüket, mig többen munkakedvöket 
vesztették el, s a helyett, hogy férfias tevé
kenységre ébredtek volna fel, a tűnődő 
fatalismus karjaiba vetették magukat.

Kívánatosnak tartjuk, hogy tétessék le
hetővé első sorban köztiünk a megismerkedés 
s utánna a termékeny eszmecsere egy talál
kozó helyen, egy semleges területen, ahol 
közgyűlések előtt az egymással rokonszen- 
vezők összegyűlhessenek, a közgyűlési tár
gyakat előkészíthessék, véleményeiket előad
hassák, az egyes kérdések körül netán 
fennforgó jogos és méltányos óhajtásaikat 
társaikkal megismertessék, az ellentéteket 
lehetőleg kiegyenlíthessék, szóval hogy innen 
kellő előkészülettel mehessünk a tárgyalási 
terembe, biztosak lévén társaink támogatása 
felől s megállapodott nézettel bírván a fon
tosabb ügyek tekintetében.

Kétségtelennek tartjuk, hogy ilyképen 
járva el, nemcsak fellépésünk nyomatékossága 
és a lárgvalások komolysága fog sokat nyerni 
általa, de gyarapodni fog tekintélyében azon 
intézmény is, a melynek érdekében önzetlen 
ügyszeretetével a föntebb ismertetett mezga- 
lom indítására válalkoztunk.

Felszólítjuk és kérjük tisztelt tagtársa
inkat, kik e kérdésben velünk éreznek, hogy 
az alulirtakat a megyei közigazgatás áldásos 
folytatásának biztosítására és a köteles ellen
őrzés hathatós gyakorlásának előmozdítására 
irányzott törekvésükben gvámolitsák aképpen, 
hogy a tervezett tanácskozási hely és mód 
lehetővé tételére ezen felhívásunkat kötelező 
aláírásukkal ellátni s közös érdekű ügyünk

nek bizottsági tagtársaik körében iigybuzgó 
támogatókat toborzani szíveskedjenek.
Kelt Pécsett, 1887. évi juliushó 11-én.

Benkő Gyula ügyvéd. Dr. Czirer Ákos 
ügyvéd. Egedy Sándor jószágbérlő. Farkas 
József iparos. Fischer Lajos körjegyző. Frey- 
tag Ferencz körjegyző. Grész Nándor jószág- 
bérlő, Jagics József ügyvéd. Kain Károly 
gazdatiszt. Kérdi Lajos körjegyző. Kos  ̂
Dezső ügyvéd, orsz. képviselő. Ku9tos Lajos 
ügyvéd. Linder György orsz. képviselő, Löff- 
ler Vincze kir. aljársbiró. Otocska Géza 
jószágbérlö. Polgár József ügyvéd. Pölt Ká
roly kir. jársbiró. Somogyi Gyula körjegyző. 
Szabó János birtokos. Szauter Antal plébá
nos. Tóth János ref. lelkész. \Veber Péter 
birtokos.

T is z a  ukáza .
Sem a képviselőválasztások előtt, 9em 

alatt nem volt. Tiszának egyetlen szava a 
nemzethez, pedig különben van oly bőbe
szédű, mint volt a feesegők hírhedt ősalakja, 
a görög Kleon.

Most végre megszólalt. Mint ideiglenes 
pénzügyminiszter ukázt intézett az adófei- 
ügyelökhöz, pénzügyminiszteri vezérkarához 
az adók behajtása tárgyában. Első szava 
tehát, melyet választások után a nemzethez 
intéz: pénz, pénz és ismét pénz.

Tisza ukázára 20 ezer adóvégrehajtó 
mozgósult, hogy rávessék magukat a nem
zetre. Az ukázon átvonuló rideg szellem, 
kegyetlenségig szigorú hangja arra figyel
meztetnek, hogy nem adóbehajtás, hanem 
valóságos sarczolás előtt állunk, mely pu97.- 
titóbb lesz a tatárjárásnál.

Május 24-ikétől julius 20-ÍKáig szünetelt 
a végrehajtók munkája. Ez idő alatt voltak 
a választások ; ezek alatt a kormány nem 
tartotta tanácsosnak eszébe juttatni az adó
fizetőknek, hogy adó is van a világon, me
lyet a kormány páratlan kíméletlenséggel 
szokott behajtani.

De most meg van a kormánypárti több
ség, az aratás is véget ér, tehát megszólal
hat a dob és megkezdődhetik a pénzügy
miniszter aratása. Az nkáz sürgető hangjá
ból kitetszik, hogy a kormány nem tud 
tovább várni. Annyi pénz sinc3 a kaszszában, 
hogy a hivatalnokok járandóságát fedezhetné. 
Az állam hitelezői szintén éheznek a kamatra. 
A pénzre sürgős szükség van s igy az 
adófizetők ellen intézendő hajtó vadászattal 
sem lehet késlekedni.

Adófelügyelő ur — szól Tisza ukáza 
— ezen rendeletem vételével azonnal intéz
kedjék, hogy mindazok, kik az ez évi I. és 
II. évnegyedre esedékes adótartozásukat be 
nem fizették, vagy a múlt 1886. évről még 
hátralékban vannak, tartozásaik befizetésére 
az ez évi julius 20-ikától 31 ig a közadói: 
kezeléséről szóló 1883: 44. t. ez. 55. sza
kasza értelmében megintés utján felhivas
sanak. Azok ellen, kik tartozásukat a kibo
csátandó hirdetményben vagy az iráso9 
intésben kitűzött batáridő alatt befizetni 
elmulasztanák, a végrehajtás második foko
zatát — a zalogolást — mindenütt és 
kivétel nélkül eszközöltessék és akképen 
fejeztessék be, hogy a végrehajtás harmadik 
fokozatának az árverésebiek megkezdéséhez a

T Á R C Z A .
M in t á l l t  r a jta m  b o s s zú t?

Irta: Aggteleki [UlleinJ Ferencz.

X. grófnál nyertem nevelői állást. 
Tizennégy éve9 leánykáját kellett tanítanom, 
9 a gróf különös meghagyásából súlyt fek
tetnem a kedélyképző tárgyakra. Első gon
dom volt utánnézni, vájjon a serdülő 
leányka mily könyveket 9 lapokat olvas,— 
előre is meglévén győződve, hogy a gróf, 
ki leánya kedélye képzéfére külön nevelőt 
alkalmaz, az olvasmányok megválasztásában 
is körültékindő leend, tudva azt, hogy mily 
nagyon befolyásolja különösen a gyermek - 
kedélyt az olvasmány. Hát biz én czilráb- 
nál czifrább regényeket találtam növendékem 
könyvtárában díszes kötésben pompázva. 
Nem kissé lepett meg a jelenség. Fölnyitot
tam pár könyvet. Alá voltak huzva a 
hatásra szánt sorok, 9 úgy látszik különös 
tetszésben részesültek a diskrét jellegű dolgok, 
mert azok kétszer is alá voltak húzva, sőt 
jegyzetekkel kisérve. Most már tudtam, 
hogy miért beszél az én kis növendékem 
oly fellengzően. A regényekből tanulta 
mesterkélt modort, s mondhatom, nagyon 
roszul állt neki. Tehát már az első nap 
megismerhetém növendékem lelkületét, s 
Uletve azon nevelői irányt, mely a lányka 
nevelésében elvként jelöltetett ki. Első dol
gom volt a grófnál helyteleniteni ezen 
eljárást, erősen hangsúlyozva, hogy az ily 
irányú könyvek, s különösen a szemérmet 
sértő, kedélyt izgató, lélektani non-sensekkel 
telt üzérkedésre szánt franczia regények 
nagy része mily káros hátassal van növen
dékem lelkére, hogy elrontja, elzsibbasztja 
a szép és nemes iránti érzéket, az életről 
ál-fogalmakat szerez, s következéskép az

életet hamisan ítéli meg, — elrontja termé
szetes jó Ízlését, megmételyezi a lelket, kiöli 
a nőben a legszentebbet: a nőiességet, az 
angyalból frivol Doemont nevel, s hiú 
ábrándozóvá teszi. — Szóval olyan szónok
latot tartottam az erkölcsi nevelésről, hogy 
már magam is megsokaltam. De azt szentül 
hittem, hogy nem hánytam a falra borsót. 
S mily nagyon csalódtam.

A gróf homeri kaczajba tört ki és 
sajnálkozásának adott kifejezést, hogy ne
velő létemre e szép morál-philozofiámmal 
mily nevelői egyoldalúságba esem. — mert 
igaz — úgymond — hogy a lelket nemessé 
kell tennünk, de a nevelői eljárás keretébe 
be kell venni mindazon eszközöket és módo
kat, a melyek segélyével a gyermeknek 
sajátjává válik az ugynevezet nagyvilági 
szellem, oda kell hatni, hogy a leány 
szalonképessé neveltessék, hogy betanuljon 
általános szólamokat, hogy kecsesen tudja 
megbillenténi a fejét, hogy szellemességével 
zavarba tudja majdan a köznapi udvarlókat, 
szóval, hogy ragyogjon, hogy kitűnjék, s 
hogy mindenki megcsodálja leányában a 
zsenit, s véleménye szerint ezen tulajdonsá
gok elsajátítására legczélszerübbek a regé
nyek, még pedig az említettem irányú 
regények.

Kétségbe ejtének a grófnak nevelői 
elvei, meg az a nagy várakozás, a mely 
belém helyeztetett. Hogyan tanítsam én 
meg növendékemet kaezérkodni. affektálni, 
stb. Hisz ehhez magam sem értek, s meg
vagyok győződve, hogy úgy állana nekem 
az ily maskura, mint a tehénen a szalon- 
kabát. Láttam, hogy itt meggyűlik a bajom. 
De feltevém magamban, hogy megmentem 
növendékemnek lelkét, hogy nem leszek 
a grófnak puszta eszköz a kezében, hanem 
hogy saját elveimet, ideáimat fogom érvényre 
juttatni.

<óvatosnak kellett lennem, nehogy a re
gényes hajlamú leányt az ábrándok világá
ból minden átmenet nélkül lerántsam az 
élet prózájába. Hagyom őt tovább is ábrán
dozni — gondolám — csakhogy én festek, 
alkotok neki ábrándképeket. A honleányi 
erényeket táplálandó szivében, beszéltem 
neki Holofernes és Juditról, — az • gri 
hősnőkről, Dobó Katiczáról, — az orleansi 
szűzről stb.; de úgy vettem észre, hogy a 
a történelem e kimagasló női alakjai nem 
igen érdeklik s a helyet, hogy figyelne, az 
ujjamon levő gyűrűvel játszott, majd mega 
kezemet simogatta. Én örültem a jelenségnek, 
mert az egészet a bizalom nyilvánulásá- 
nak tudtam be, s a gyermek bizalma és 
ragaszkodása már fél siker a tanitva- 
nevelésnél.

Egész szónoki hévvel s nevelői ambi- 
cziómtól áthatva emeltem ki a történelmi 
alakokat, igy vélvén a rósz regények 
erkölcstelen hőseiről növendékem figyelmét 
a történelem félisteneire terelni. Minden 
szavam hatásra volt szánva és én szentül 
hittem, hogy előadásom hatása alatt nemes- 
bül növendém lelke, — ábránd világában 
egy komolyabb irány hódított terepet, 9 
csak a beszédem végén veszem észre, hogy 
ábrándos kék szemeit nyugtatja tekintete
men, ajkához emeli kezemet, s forró csókjai
val halmozza el azt mondá: Istenem! mily 
szépen tud ön beszélni!

Az én növendékem a legnagyobb zavarba 
hozott. Lesütém szemeimet szégyenletemben, 
s ha ép e pillanatban nem szégyen lem ma
gamat, hát még nekifanyarodom a sirásnak. 
A szép szemek fénye sejteni engedék, hogy 
baj van. A leányka bizalmaskodása naponta 
kézzel foghatóbb kifejezést nyert, s én már 
azon kezdtem gondolkodni, hogy nem volna-e 
jó bucsuzás nélkül megszökni a háztól. A 
nevelői reputáozióma) nagyon féltettem.

Iparkodtam mindazonáltal továbbra is nyá
jas maradni; de e nyájasságon a nevelői 
szigor árnyalata vonult végig. Tekintélye
met latba vetve azon elhatározással nyitot
tam be másnap növendékem szobájába, hogy 
az ily s amolyan nyilvánulását a bizalom
nak, illetlenségnek fogom bélyegezni. — 
Mintha csak sejtette volna a hamis: szép 
csendesen viselte magát. De volt e csendben 
valami rémes, mintha köpenyül szolgálna 
egy kitörendő viharnak. El voltam reá 
készülve, hogy ma a nyakam közé ugrik. 
Ki is nyitottam az ajtót, hogy szükség 
esetén futásra vehessem a dolgot.

Hunyadyról beszéltem volt. még pedig 
számításból. Mint nagyszerű jellemalakot, 
történelmi nagyságot állitám szemei elé, hogy 
igy magamról elterelve növendékem figyel
mét : a történelem lapjain mutassak be neki 
egy eszményképet, hogy szeresse é9 csodálja 
azt. csak nekem hagyjon békét, mert azt 
hittem, hogy elevenen visz el az ördög, ha 
e leányka valami badarságba sodor.

Na én ugyancsak megjártam az én 
hősömmel! Emília — igy nevezték a konteszt 
— egy pillanat alatt a nyakam körül 
fonyta karjait, s úgy magához szorított, 
hogy én a megfulladástól félve: segítségért 
kiabáltam. De kifogót rajtam, mert csókjai
val elfojtó kiabálásomat. Hiába födtem el 
az arezomat csókjai elül, — nem kegyel
mezett. Az első pillanatban azt hittem, hogy 
talán tanításom hatása alatt hagyta magát 
elragadni, s Hunyadynak. vagy tudom is 
én Dobó Katiczának képzelte magát, enge- 
met meg valami ezopfos töröknek, s most 
meg akar fojtani. De csakhamar kinyíltak 
szemeim.

Ön az én Hunyadim! — mondá szín
padi pathosszal — ilyeneknek képzelem én 
a hősöket, — ön az én hősöm, ki a szónak 
hatalmával rabszolganőjévé te tt; s ha ki

vívta a fölényt fölöttem e hatalommal, úgy 
elvárom öntől a kegyet, hogy legyen ura 
szivemnek, akaratomnak.

Azután ismét elkezdett fojtogatni, 9 én 
majd a föld alá bújtam szégyenletemben. 
Még ilyesmin soha sem estem körösztül.

Nézze! — mondá — be van már cso
magul va minden, még ma estére megszö
künk. — Majd hanyatt estem ijedtemben s 
ugyancsak hánytam a keresztet mondván : 
Uram! ne vigy a kisértetbe és szabadíts 
meg R gonosztól ! Azután a kezembe nyo
mott agy újságba takart csomagot, s vala
hogy túladott rajtam. — Nem lehettem 
eszméletnél, mert még mo9t sem tudom, hogy 
mint kerültem a szobámba, — elég az, hogy 
úgy mozsdattak fel. — Első dolgom volt a 
csomagot feltörni. Szemeim az újság „tárcza" 
rovatára estek, mert ironnal volt oda Írva, 
hogy „olvassa.u „A szöktetés.“ Ez volt a 
tárcza czime. Szóról szóra bent volt azon 
vallomás, melyet nekem az én zseni növen
dékem tett. Annak a meséje is az volt, hogy 
a nevelő mint szökteti meg tanítványát stb. 
— Nos tehát, az én növendékem is föltette 
magában, hogy megszökteti a tanítóját. De 
én nem éreztem hajlamot ily szinészies 
alakításokra, sem pedig regén}'-hőssé nem 
akartam lenni: (kisült volna a szemem,) 
minden teketória nélkül bejelentettem ma
gamat a grófnál és elmondtam neki a tör
ténteket, — egyszersmind elbocsájtatásomat 
is kérve. — Még az nap este távoztam. 
A kis leánynak tehát sikerült a nevelőjét 
megszöktetni. A kocsisnak jó borravalót 
ígértem, hogy csak gyersan hajtson, nehogy 
az én konteszem utánan repüljön, s igy 
akaratom ellenére Júliának Rómeója legyek.

A gróf, ki attól tartott, hogy leánya 
szerelmének rósz következményei lehetneá, 
oly színben festett le leánya előtt, hogy 
annak irántam táplált becsülését lerontsa.



Ju liu s  30-án.

/ .  évi augusztus második felében 
lehessen.

Hiéna éhség ri ki ezekből 
melyhez csatlakozik a papzsák 
sé<40. mert a rendes adókon kivül a had- 
mentességi dijat, szőlödézsmaváltságot. viz 
szabályozási költséget és minden egyéb 
tartozást egyszerre kell behajtani.

Irgalomra ne számítson senki. Még 
azokat is sürgősen kell letárgyalni, melyek 
adóelengedést biztosítanak, és csak oly 
vidékeken kell várni a végrehajtás megin
dításával, hol a bor, vagy más később ér 
tékesithetö meze; termények képezik az 
adófizetők jövedelmi forrását.

Abban az esetben pedig, ha a 20 ezer 
adó végrehajtó nem győzné a munkát, a 
közigazgatási bizottságnak gondoskodni kell 
az adófelügyelők támogatásáról.

Tisza ukáza olyan, mint a burok, mint 
a kelepcze. Haladékra, kíméletre, kibúvóra 
ne várjon senki, és ez a kegyetlenség az, 
mely fellázítja az adófizető vérét.

Adót fizetni muszáj, fizetjük is, ha van 
miből. Világért sem maradnánk hátralékban, 
csakhogy ne lássuk házunkban az adóvég
rehajtót. és ne duplázzák meg adónkat. Nem 
késlekednénk, de Tisza ukáza oly rövid 
batáridőt szab, hogy lehetetlen kikerülni 
az adóvégrehajtást.

Kinek var. már most pénze ? Senkinek. 
A gazda még nem értékesíthette termését; 
iparos, kereskedő, ügyvéd, orvos még nem 
kapott pénzt. A gazda kénytelen s etni 
termése eladásával, mert sietteti Tisza ukáza. 
Tömegesen dobják a piaezra termésüket s 
igy akarva nem akarva leszorítják a ga
bona árát. A gazdának örülni kell, ha be
szerzi az adóra valót, feleslegre a mester
kélten leszorított árak miatt nem számíthat, 
s az a keserves tapasztalat vár rá, hogy 
egész éven át ingyen dolgozott. Jövedelme 
egészen az államé, neki nem marad semmi.

A börze-spekulánsok összeesküvése kép
telen lett volna úgy leszorítani a gabona 
árát, mint leszorítja majd Tisza ukáza az 
adóvégrehajtás siettetésével.

A képviselőválasztásoknál megtartott 
országos lélekvásárnak méltó folytatása lesz 
az országos liczitáczió, melyet Tissa ukáza 
elrendelt.

A  g a b o n a á ra k .
A termés miatt panaszkodni istenkisértés 

volna. A búza-, rozs- és árpatermés ország 
szerte inkább közepes és a közepesnél jobb
mint középen aluli. Zab

hozzá fogni! gi bonapiaczokon. És ez aligha marad el.
i Gazdáinkat szorítják a hitelezők és adó 

sorokból, végrehajtók, s e miatt nem igen válogathatják 
telhetetlen- megfáz időt, hogy mikor adják el gabonájukat.

Arak és piaczok közt benső összefüggés 
v a n .  Természetesen külföldi piaczokat értünk. 
Piaczok dolgában egyrészt elég kedvezi 
volna a helyzet, a mennyiben a legnagyobb 
külföldi gahnapiaezokon elfogyott a múlt 
évi gabnakészlet. Ez nyomós ok arra, hogy 
gabonakivitelre számítsunk, miután van 
gobonatöbbletiink és vannak piaczok.

Másrészt azonban nagy baj, hogy a 
külföldi gabnapiaczokat igen nehezen köze
líthetjük meg a vámháboru és a vámtarifíák 
miatt, ámbátor itthon mérsékelték a vasúti 
díjtételeket és tettek nehány intézkedést a 
gyors és gondos szállítás biztosításáról.

Első berakodó helyünk Ausztria. Ide 
meglehetős akadálytalanul szállítunk, de 
rövidséget szenvedünk annyiban, hogy a 
közös hadsereg számára a szükséglet túl
nyomó részét Ausztriában vásárolják igen 
drágán, és nem Magyarországon, hol jóval 
olcsóbban kapnák. Így a közös hadsereg 
szükségleténél a magyar gazda rovására 
az osztrák kereskedő és szállító nyer. 
Közösügyes természetű dolog forog itt fenn, 
nem is számíthatunk javulásra.

Ausztrián kivül jelentékenyebb piaczunk 
Németország, Svájcz és Olaszország.

Németországban elmaradt ez idő szerint 
az uj és tervbe vett gabnavám emelés, de 
a magas gabnavám daczára lesz kivitelünk, 
mert Németországnak szüksége van a beho
zatalra. Nem szabad azonban felednünk, 
hogy a szövetséges német pártfogásába 
vette Romániát. Német vállalat tengeren 
szállít Németországba román gabonát, persze 
a mi kárunkra.

Olaszország szintén emelte a gabona 
vámokat, de azért az árpát és zabot tőlünk 
lesz kénytelen vásárolni.

Svájczot, mely tekintélyes fogyasztónk, 
alighanem elveszítjük; gabnasziikségletét 
máshonnét akarja beszerezni, mert a mi 
uj vámtariffánk érzékenyen sújtja a svájezi 
iparczikkeket.

Verseny dolgában az idén Románia és 
Oroszország sokat fog rontani kivitelünkön.

így áll a gabona ára, kivitele és 
piaczai. Nem valami jól állnak é9 kedvező 
termésünkhöz képest általában a pénz-aratás 
nem lesz valami busás, valamelyest mégis j 
fogunk pénzelni.

Pénzmagra nagy a szükség, oly nagy, t 
hogy felesleg nem marad, ez bizonyos j 
Mégis elég vi asztaló. hogy' a gazda meg

zák színre. Most meg már az összes közre
működők névsorát is hozzuk, mert végre e 
hét folyamán sikerült műkedvelőink szine- 
javát megnyerni a jótékonyczélu előadáshoz. 
Közreműködnek : Aronffy Nina, Borovich 
Jolán,Gaál Aranka,HilseherIlona, Hippmann 
Nelly, Obetkó Lujza, Obetkó Gizella, Szin- 
kovich Mariska, Thaly Ilka, Thaly Olga, 
— Aulich Géza, Deckleva Ignácz, Fe- 
renczy László, Gálovits Victor, Haksch 
Lajos, Horváth József, Kelemen József, 
Kratohvil Gyula, Langer Victor (karmester), 
Mayer Károly, Meiszner Imre, Országh Jó
zsef, Repich Gyula, Rozsics Árpád, Selényi 
Antal, Skolnik Géza, Soostó Dénes, Schmidt 
Antal, Szép László, Taizs József, Taizs 
Károly, Várady Ferencz, Várady Géza. 
Ez a névsor kétségkívül biztosítékot nyújt 
arra, hogy az előadás nemcsak érdekes, de 
sikerült is lesz. H i l s e h e r  Ilona : Erzsi 
szerepében nyújt élvezetet ismert gyönyörű 
hangjával s valódi művészi játékával; Hi p p 
m a n n  Nelly az ő kedves szeretetreméltó- 
ságával, kellemes orgánumával, szép szava
lóképességével teljes érvényre juttatja Ágnes 
nehéz és fárasztó szerepét. S c h m i d t  An
tal, Laczit játsza. Csinos alak, szép játék
kal, szívhez szóló csengő hanggal. G á l o 
v i t s  Victor' határozott tehetséggel s mű
gonddal fogja megjátszani Bakai Andrást. 
T a i z s  József a csárdásgazda szerepével 
kabinett-alakitást mutat. H a k s c h  Lajos 
a pusztabiróbau kitűnő lesz. V á r a d y 
Ferencz CsorbaMártont játsza; ez alkalom 
mai mutatja be először drámai tehetségét. 
Mint komikus már megkaczagtatta egyné
hányszor közönségünket, meglássuk most a 
szép drámai szereppel csal-e ki könyeket? 
S mit szóljunk a többi szereplőkről ? Csupa 
művész — egytől - egyig. Érdekesnek tart
juk megemlíteni — a szereplőkről szólva, — 
hogy a darabban szereplő czigányok a szín
padon v a l ó s á g g a l  zenéznek. Az éneket 
L a n g e r  Viktor fogja betanítani s ugyan 
csak ő volt szives a karmesteri tisztet as 
előadás estéjére is elvállalni. Nagy hőség 
esetében a színkör j é g g e l  lesz hűtve. 
Egészen uj — amerikai — módszer! Fölvo- 
nások közben fagylalt, jegeskávé s külön 
böző hűsítő italok hordatnak a közönség 
közt. Az előadás után bankett és tánczestély 
fog rendeztetni. Végül pedig megismételjük, 
hogy az előadás, a mint a múlt számunkban 

i már jeleztük: augusztus hó 6-án lesz.

50 frt. Szent misére várbeli plébániának 
50 frt. Veterán betegsegélyző egyletnek 
25 frt. Iparos tanonezok segélyezéséra 500 
frt alaptőkét, melynek évi kamatai 3 szor
galmas, es jó viseletű iparos tanonezok közt 
évenkint felosztandó, mely Dittmayer Jakab 
és neje Wiedemann Anna nevén, a város 
által kezelendő. — A belvárosi népiskolá
nak 1200 darabból álló régi pénzgyujte- 
ménytés különböző a numismatikat tárgyaló 
könyveit, a két alabastrom csoportot es a 
Sabin nők elrablását ábrázoló szobrot, meg 
két üveg boríték alatt levő ó rá t — Az 
ágostontéri iskolának kitömött állatokat, 
csontvázakat és 16 darab kövületet. A 
polgári leányiskolának csigagyüjteményeit, 
ős állati csontokat és egyéb a 16 darabon 
felüli követeiéit. A kir. föreáliskolának 
8 drb olaj festményt a képgyűjtemény 
szaporítására. — Szigeti külvárosi iskolának 
10 drb olaj nyomatú képet és 10 drb nagy 
oleanderjét hagyta. — A városi kórháznak 
a betegek szórakoztatására könyveit u. m. 
Verne Gyula, Haklánder, Schmidt Hermáim, 
Weber, Demoentost és egyéb müveit. A 
derék ember nemcsak életében, de halála 
után sem feledkezett meg az iskolákról. 
Utánzásra méltó tett.

A „Pécsi DalkoszoriC működő és 
pártoló tagjai f. é. junius 23-án (szombaton) 
rendkívüli közgyűlést tartottak uj karmester 
választása ügyében, minthogy ifjú S i ma -  
e s e k  Alajos eddigi karmesterük e tisztéről 
leköszönve megvált az egyemlettől. J  i I ly  
Alajos városi tanácsnok elnöklete alatt 
ejtetett meg az uj karmester választása, 
melynek eredménye lön B o r s y  György 
közs. tanítónak úgyszólván egyhangú meg
választása. Az eredményt a gyűlés kebelé
ből küldöttség hozta tudomására a megvá
lasztottnak, kérvén őt az énektanítás elvál
lalására ; ki is ezen megtisztelésnek engedve 
elfogadta azt és a múlt napokban működé
sét már meg is kezdette, a mennyiben 
sürgős föladatok megoldása előtt áll az 
egylet, augusztus 20. tartandó zászlószente- 
lési ünnepélyén való közreműködésié tölké- 
retett. Borsy működéséhez az egyleti tagok 
a legnagyobb reményt fűzik arra nézve, 
hogy mind az egylet kulturális törekvései
nek elérésére, mind pedig az oly annyira 
szükséges egyetértő testületi szellem állan
dósítására üdvös befolyással leend.

i>*p«-ze mar fizetheti adóját és adóhátralékát, kielégítheti
gyengébb; a hüvelyes és kerti vetemények, I 
de inkább a burgonya — mely sok helyen 1 
a szegény ember búzája — nagyon sínyli 
az utóbb beállott tartós szárazságot.
Gyümölcs és szőllö igen szépen mutatkozik.
Böviben lesz mit ennünk és innunk, de már 
más kérdés, hogy lesz e pénz a ládafiában?

Ez attól függ, hogy lesz-e a gabonának 
ára. mely ismét sok más körülménytől 
függ.

Az egyik föi*é*el: a jó minőségű és 
nagy mennyiségű termes nmg»n.  Egész 
Magyarországon be volt, illetve be van 
vetve búzával közel öt miiló kát. hold; 
rozszsal nem egészen 2 millió kát. hold; 
árpával több mint másfél millió kát. hold ; 
zabbal majd 2 millió kát. hold. Átlag | teendőket átvette, 
mindenből a termés kétharmada jobb és 
több a közepesnél. Ennyit az ország képtelen 
elfogyasztani s nyakunkon marad, ha nem 
akad vevő, s bugyelárisunkat nem tömhetjük 
meg. ha a termésnek nem lesz ára és 
piacza.

Arak és piaczok dolgában fájdalom, már 
jóval rosszabul állunk. Mivel más országokban 
is elég jó a termés, nem számíthatunk a I 
gabonaárak javulására. Emberi számítás j

hitelezőit és növelheti az országban a pénz- 
és iparczikkek lorgalmát.

Elég szomorú, hogy ennyivel be kell 
érni, de vannak és lehetnek még a mosta
ninál keservesebb állapotok is, tehát ne 
zúgolódjunk, hanem nyugodjunk meg szépen 
az úristennek rendelésein.

Cs—y.

Különfélék.
Személyi hírek.Sláby Ferencz czimzetes 
{ és nagyprépost a tá:rafüredi fi-rdő- 

idényröl visszaérkezett, s a püspök-helynöki
piisju

— Köziskolák látogatása. A vallás és 
közoktatásügyi miniszter a felekezeti közép
iskolák meglátogatására, illetőleg jelentés 
tételre az 1887-88. tanév tartamára a 
megbízottakat már kinevezte. A gyönki és 
bonyhádi algimnáziumba, a csurgói főgim
náziumba Mészáros Nándor pécsi tankerületi 
főigazgató küldetett.

Műkedvelő előadás. Lapunk múlt szá-
szerint ebben a században a gabnaárak ! mában jeleztük mér hogy a pécsi hírlapírók 
már nem igen fognak emelkedni. Ebbe bele 1 a Mohácson létesítendő Lajos-emlék alapja
kell nyugodnunk, azaz inkább számolnunk 
kell vele és örülnünk, ha nem áll be újra 
árhanyatlás. Az idén leginkább az okozhat 
árhanyatlást, ha augusztus é9 szeptember 
havában nagy tódulás, nagy kinálat lesz a

és a Hazamenti vizkárosultak javára érdekes 
műkedvelő-előadást rendeznek. Azt is meg
írtuk már, hogy Csepreghy Ferencz 100 
aranynyal jutalmazott népszínművét a „Sárga 
csikóid, népszínmű-irodalmunk remekét hoz-

— Ismét tűz. Hétfőn éjjel ismét tüzlárma 
rázta föl a város lakosságát. Éjfélre járt az 
idő, midőn tüzet jeleztek a városház tornyán 
s megkondult a vészharang Kozma ven 
döglősnek a szigeti külvárosban lévő pajtája 
égett. A központi tüzőrség azonnal észre 
vette a tüzet s bámulatos sebességgel jelent 
meg a vész színhelyén. Volt szörnyű sürgés 
forgás, megfeszített erővel fáradoztak tűz
oltóink. Erős küzdelem után sikerült elfoj-

| tani a lángokat s megmenteni a szomszédos 
I épületeket, melyek között a kigyulat pajta 
foglalt helyet. A tűz oka eddig ismeretlen, 
azonban erős a gyanú, hogy a pajta úgy 

' g y ú j t o t t  fÖ> A padláson félig elégett j ta.: 
papit tekercset találtak, mely kődarabra volt 
kötve.

— Mély családi gyász. Blauhorné Oher- 
mayer Klementint súlyos veszteség, családi 
gyász érte : hón szeretet férje t. hó 25 én 
hirtelen halállal kimúlt. 23 án este még a 
„Hajó* szálloda éttermében estelizett s már 
másnap este 6 óra tájban halálos baj érte; 
szél ütötte meg. Egész éjjel vivődött a Ha
lállal, másnap délelőtt még mindig kínosan 
hörgött. végre fél 12 órakor kilehelte jó 
lelkét. Blauhorn Lajosban egy derék férfin, 
tevékeny ügyvéd s gondos családapa hunyt 
el örökre. A köztisztelet s közbeesülésben 
állott férfiút életének 36-ik, boldog házas
ságának 3 ik évében ragadta el a kérlelhe
tetlen ha Iái. Halt tetemi nagy részvét mellett 
szerdán tétettek örök nyugalomra. Béke 
poraira.

— Ditlmayer Jakab végrendeieti hagyo
mányai. Kudolfineum árvaháznak 50 trt. 
Szegényháznak 50 frt. Tűzoltó egyesületnek

— A veszprémi püspökség. A veszprémi 
püspökség — mint értesülünk — rendezetlen 
gazdasági viszonyai miatt nem fog egyhamar 
betöltetni. A rendezés harraadfél évet vesz 
igénybe Püspök jelöltekül Hidassy Kornélt 
és a veszprémi káptalan több tagját emle
getik.

— Az állami gimnáziumok tandija föle 
melve A vallás- fs közoktatási m. kir. 
miniszter, f. évi 28299. szám alatt a követ
kező rendeletet intézte valamennyi tankerü- 
leli kir. főigazgatóhoz. Azon fokozott köve
telések, melyek mai napság a művelt államok 
oktatás - ügyébe, kiváltképen pedig a tani-

a ne-elé* kiil.-ö eszközeinek gondos 
fid dméltatásában nyilvánulnak, nekem 

tómmá teszik, hogy iskoláinknak 
sen a közművelődés tekintetében oly

nevezete 
fontos

középiskoláknak a sikeres működés anyagi 
biztosítékait mentői nagyobb mértékban meg 
adjam. Az épületeknek nevelési és egészség
ügyi teki< tet.ben való rendbehozása és gon
dozása, a szemléltető oktatáshoz szükséges 
tanszereknek és a tudomány nélkülözhetetlen 
segédeszközeinek beszerzése, a törvény kö
vetelte párhuzamos osztályok fölállítása, 
mind oly föladatok, melyeknek megoldása 
folytonos gondoskodásom és törekvésem tár- 
nyát képezi. Középiskoláink e ezélbavett 
fejlesztése természetszerűleg nagy anyagi 
áldozatokkal jár, melyeknek évról-évre mind 
nagy°hb mértékben bekövetkező szaporodást 
azonban az állampénztár, de még inkább a 
tanulmányi alap a jelen körülmények közt 
meg nem bírja. Hogy e bajon segítsek, ille
tőleg középiskoláink anyagi szükségleteiről 
korunk színvonalához képest kellőleg gondos- 
kodhassam, szükségesnek láttam az állam-

pénztárból és a tanulmányi alapból fóntartott 
gimnázium tandiját, mely a külföldieknél 
amúgy is sokké l csekélyebb, a jövő 1887/8-ikj 
tanév elejétől kezdve a fővárosban 24 írtról 
30 írtra, a vidéken 18 írtról 24 forintra 
fölemelni, annyival is inkább, mert t 
szegénysorsu, de jó előmenetelü tanulók |* 
tandíj fizetése alól úgy, mint eddig, ezentnl 
is fel fognak mentetni. A reáliskolák tandíja 
marad az eddigi. Kelt Budapesten, 1887,

— A mohácsi győzelem emlékünnepe, a
rendező bizottság legutóbb tartott gyüléaéa 
dr. Dulánszky Nándor püspököt és Kardos 
Kálmán főispánt kiáltotta ki általános lel. 
kesedéssel az ünnepély védnökeivé. A 
bizottság átiratban kéri fel a megye két 
notabilitását a védnöki méltóság elvállald 
sara, a feliratokat küldöttség fogja átvinni 
Pécsre. Az ünnepélyben való részvételre 
felkeretnek a Mohácscsal szomszédos Alb- 
recht-íéle uradalmak is, mely uradalmak 
épen a mohácsi győzelem folytán jutottak 
a mostani föherczegi birtokos jogelődjeinek 
kezeibe. S e y  L a j o s  főszolgabíró, ki 
elhalászhat) an családi ügyeiben huzamosabb 
ideig távol lenni kénytelen, a bizottság 
elnökségéről leköszönt, minek folytán az 
elnöki székre Stajevics János városbiró 
van kiszemelve; Stajevics ki ma Mohács 
város első hivatalnoka s kinek hivataloako- 
dása alatt tartatik ez az ünnepély, 
legilletékesebb az állásra még azon okból 
is, mert megválasztatása által a bizottság 
közelebbi érintkezésbe jön a hivatalos és 
irányadó elemmel s igy a bizottság műkö
désének teljes érvényt szerezhette „közügy*, 
ben. Varadi Antal a legkészaégesebben 
vállalkozott az ünnepi prológ megírására. 
A műkedvelők az emléknap előestéjén 
„Szapáry Péter* czimü történeti színmüvet 
adják elő; a darab megválasztásához azon
ban épen nem gratulálhatunk. A jelmezek 
ez előadásra a nemzeti színháztól szerez
tetnek be. A tábori mise a mohácsi csata
mezőn fekvő s nevével történeti rerainiscen- 
tiákat keltő „Bég rétjén" fog megtartatni. 
Ez alkalomra a bizottság diszül az a kor- 
beli zászlók átengedése végett megkeresi a 
nemzeti múzeumot. A tánczestély a kaszinó 
csinosan berendezett parkjában tartatik 
meg.

— Zivatar Siklóson. E hó 23-án déli 12 
óra után esaknem pokoli hőség zsibbaszti 
a járó-kelő munkásókat, két ói a felé a lát
határ elkezdett homályosodni, sűrű gőzök 
szálltak föl a kiszáradt földből. Három óra 
felé fekete fellegek közelegtek, sz*d kereke
dett, mely fokozatosan erősödött, fölverve a 
szürkés port, melyet néhány perez alatt a 
szomszéd határba szállított. Megeredt a 
zápor,jég; némely helyen tyúktojás nagy
ságú jégdarabok estek; az egész városban 
nincs egy ép aklaktábla. Legnagyobb rom
bolást a fokozatosan dühöngő szél okozott 
Nagy roppanás, utána kétségbeesett segély- 
kiáltások: a „Fehér bárány* vendéglő kocsi
színét zúzta össze, a romok alá embereket, 
állatokat temetett. Egy matyi ember Ger
gely Sándor meghalt e; y as-zony haldoklik, 
kik a vihar elöl ott Kerestek menedéket,
• gy ember megsebesült. A Nikolicsféle 
téglagyárban egy asszonyt és egy férfit 
küldött másvilágra a tetőzet, egy kis leány 
szerencsésen megmenekült. Egy szénás sze
keret fölborított a szél, a rajta ülő embernek 
keze-lába összetörött. A kath. templom 
tornyának burkolatát öles darabokban ta
lálták egy félórányi távolban. A zárda 
bejáratánál két és fél láb falat a levegőbe 
röpített. Egy súlyos kőkeresztet darabokra 
tört. a . vár körül elterülő ligetet egészen 
megritkitotta, százados fák feküsznek egy
máson, levél s gyümölcs nincs sehol. Szeren- 
.sére a dühöngő orkán a szőlőhegyet kike

rülte.

Lovagiatlan gyáva emberkének festett le, 1 attól tartva, hogy e szárazföldi nyrafa egye- 
aki annyira megfelejtkeztem a lovagiasság nesen az Aetna torkába csal. O bátorító 
szabályairól, hogy egy szerető hölgynek mosolylyal fordult felém és kegyeskedett
érzelmeit nemcsak hogy nem vi9Zonznm, 
szöktetérí tervét el nem fogadom, sőt e titkot 
mit megőrizni é9 végrehajtani lovagias tar 
tozás lett volna: az atyának besúgom, s 
magam megszököm! — A gróf elérte czél- 
ját, mert a magamtól elcsapott növendék 
megvetoleg mondá : a gyáva !

bajszosAzóta évek múltak el. Én 
emberré lettem, s a társadalmi élet egy j nekem ?! 
szerény km-zkóját én is elfoglaltam és be- 
töltém* A véletlen úgy hozta magával, hogy 
egy fényes bálban részt kellett vennem.
Szívesen tettem, mert szeretek tánczolni.
Egész százada a fekete seregnek sürgölődött 
forgolódott egy hölgy körül, ki feltűnő 
szépségével a férfiak bámulatát és a hölgyek 
irigységét vonta magára. Én szerényen 
visszavonultam és néma szemlélője voltam e 
e női szépségnek, a természet e csodájának.
El akartam magammal hitetni, hogy nem 
vagyok bele szeielmes ; pedig úgy éreztem, 
hogy halálosan. Egy darabig küzdöttem 
magamban ; de ntóvégre is erösb volt ben
nem a vágy e nővel megismerkedhetni, mint 
az akarat, e vágy leküzdésére. Fölszólitám 
tehát egyik barátomat, hogy mutasson be 
neki. A félelem egy nemével közeledtem e 
n.ythologiai alak felé, s bámulatomban tátva 
maradt szemem, szám, — még csak meg 
sem hajtám magamat. Szegény barátomat 
hoztam kelhmetlen helyzetbe, aki szégyelte 
magát, hogy ily „Stock Fischt“ mutatott be.

Nec< mr.ek hallatára ironikus mosoly 
játszá körül e veszedelmes szépség cseresnye 
ajakát, s nem tudom, talán mulatni óhajtott 
egyiigyüségt-men : karomba fűzte karját és 
sétára szólított föl. Megfordult velem az 
egész világ, s csak kicsinyben múlt, hogy 
Larátom frakkjába nem kapaszkodtam ,

értésemre adni, hogy örül engemet olyr sok 
év leforgása után viszontláthatni. — Ez 
tetszett nekim; de mégis féltem és nem 
mertem mondani, hogy van szerencsém.

Emlékszik-e — folytata — azon reám 
nézve elfelejthetetlen időre, amidőn megta
nított szeretni, a midőn létemet öntudatra 
éhreszté, a midőn egy egész világot nyitott 
meg előttem, s ezen egész világ ön volt

helyrehozni most, hogy örökre enyém legyen, 
boldogok !

Azután megegyeztünk a szöktetés rész,

a nyelvem hegyét haraptam el : siettünk a 
kis ajtónál várakozó kocsiba, s oh ! mi bol- 

I dogok elrobogtunk. Mily- gúnyosan kaczag- 
leteire nézve is. Másnap pontosan éjfélkor | tam fel kocsimban, amidőn karjaim közé 
Z. gróf kertjében voltam. Az idő kedvezett, szoritám imádott Emíliámat ?! Kikaezagtam 

.......................* "  u a megcsalt, megrabolt férjet. S azután "

Meg voltam győződve, hogy' e nő vagy 
nincs a rendes kerékvágásban, vagy — s 
ez valószínűbb — engemet néz bolondnak, 
akivel ily veszélyes játékot lehet űzni. Óva
tosan körültekintettem, hogy melyik ajtón 
volna legalkalmasabb kiugrani, mert kezd
tem magamat a szép asszony mellett rosszul 
érezni.

Igen ! ön volt mindenem — mondá — 
ön volt első szerelmem!

Tehát ön volna az Emília ? — keidéin 
csodálkozva, a egyszersmind ez volt az első 
szó, mit kiejtettem.

Igen én vagyok, én vagyok az egykori 
tanítványa, s most, sajnos, Y. gróf neje.

Megkönnyebülve lélekzettem föl. Most 
már több volt a bátorságom.

O h! — mondám cicerói hanglejtéssel 
— bár gyermekkori szerelmének csak egy 
parányával dicsekedhetnénk most 1

Azt hiszem. — válnsznlá — hogy ön 
túl szerény. Tudnia kellene, hogy mennyire 
hatalmában vagyok, kell éreznie, hogy szi 
vemnek minden dobbanása az öné!

Ne mondja ! — mondám, s hévvel szo- 
ritám ajkamhoz kezét.

Valóban ? tehát szeret ? — oh ! akkor 
kell, hogy az enyém legyen, s a hibát, me
lyet elkövettem a múltban, mily öröm lesz

mert az egész láthatárt sűrű fellegek bori 
fák, s a ezikázó villámok döreje az éji vihari 
prelúdiumának látszott lenni. Türelmetlenül 
jártam a fasorban föl sala. Elbeszéltem ma
gamnak, hogy mint mint tűtök majd föl a 
kötélhágcsón, mint karolom át imádott Emi 
liám karcsú derekát, mint futok le vele, a 
kelten végig, a kis ajtón ki, — mint zárom 
he magam után az ajtót s rejtem örök em
lékül a szivem fölé a kulcsot, amely előttem 
a menyország ajtaját megnyitá.

Egynegyedet ütött egyre. Az óra el
hozta a cselekvés pillanatát. Az erkély aj
taja csendesen kinyilt, s a sötétben láttam 
szivemnek istenasszonyát az erkélyre le
begni. Nem tudtam a vágyat elfojtani ma
gamban ; őrültként rohantam föl a keresz
tezett kötélhágcsón, — nekem kellett a 
drága terhet lehoznom! Csakhogy a teher 
nehezebb volt, mint gondoltam. Egyik ka 
rommal hölgyemet kellett tartanom, mint 
igazi középkori lovaghoz illik, — a másik 
kezemmel meg a hágcsó fokait kellett kap
kodnom. De ügyességem cserben hagyott, 
mert úgy az ut közepe táján nem tudtam 
elkapni a hágcsó fokát, s mi mindketten 
lezuhantunk. Igen, de esés közben ismét 
elkapom a kötelet, s természetesen az esés 
törvényeinél fogva oly erős rántást gyako
roltunk a kötélen, s illetve az erkély pár 
kányán, hogy azt is magunkra rántva 
estünk a mélységbe. Lent tompa puffanás, 
fönt az erkélyen pedig elfojtott kaezaj volt 
hallható. Nem is kellett egyéb. Siettünk 
mindketten leesett álarezunkat föltenni, s 
mivel drága hölgyemnek az ijedtségen kivül 
baja nem esett, s nekem is csak a hátamat 
ütötte meg az erkély kő-párkánya, s csak

ál
modoztam egy örökké tartó boldogságról.

Csak az tűnt tol, hogy közeledésemet 
némi tartózkodással fogadta hősnőm. De 
megnyugodtam, 3 az időre bíztam a váhozást, 
— Hajnalba H . . . városba értünk, s egye 
nesen a korcsma udvarba hajtattunk. Még 
álarczainkat is elfelejtők levenni, s csak 
úgy mentünk be a számunkra nyitott szó 
bába, nem kis bámulatára a korcsmárosnak.

Elképzelhető, hogy siettem álarezomat 
ledobni, hogy szomjas ajkamat Emíliám 
csókjával enyhítsem! Kitárt karokkal siet
tem felé, keblemre szoritám, levettem álar- 
czát, s a mámortól elvakitva csókoltam meg 
ajakát.

De nagy Isten mi ez ? — Kiálló fo
gak ?! Az üde, ifjú istenasszony helyett 
egy vén boszorkány ? ! Rút csalásnak lettem 
áldozatává. — A vén asszony két levele 
nyújtott át. Feltörtem. Az egyikben ez volt 
írva : Szivéből gratulál, s boldogságát óhajtjat 
Y. grófnő. — A másik igy hangzott: Fele
barátod feleségét bűnre ne kívánd. Ezt kí
vánja önnek kalandos nászutjára : Y. gróf.

A fütönét szöktették el velem! így 
boszult meg egykori tanítványom. Minden
nel kibékültem volna, csak ne váltam volna 
gúnytárgygyá. Az egész város fölöttem ka 
czagott, s nekem futnom kellett e rémes 
hangok elül. mert megbolorditottak volna. 
Hát biz a fiatal don-jouánok megtanulhatják 
az én esetemből, hogy vagy soha sem szök
tessenek, — vagy ha e szerencsétlenséget 
már sehogy sem tudják elkerülni, hát akkor 
álarez nélkül és világossal szöktessenek.

— Két község szerencsétlensége. Julius 
hó 23-án délután orkán szerű vihar támadt 
Baranyamegyében, mely Siklós környékétől 
kezdve Siklóson át a Dráva mentén levő 
területet egész Apatinig végig söpörte. A 
napfényt a fölkavart por elsötétítette s 
Samum szerű izzó sárga szintivé vált a lég. 
A szél oly erővel dühöngött hogy az üres 
kocsikat is fölborította, házak tetejét tépte 
le s ember vastagságú fákat tördelt ketté. 
A földeken volt búza - keresztek kévéit 
dűlő földeken át hömpölgetve szét szórta, 
magtartalmát kivette. Ezt követte a jégf9Ő 
mely mérgét a baranyavári járás két 
legszegényebb de mégis egyik legnépesebb 
községe Kácsfalu és Bolmány határain 
adta ki. Ily jégverésre itt ember nem 
emlékszik. A dió nagyságú jégdarabok fél 
órán keresztül zuhogtak, csattogtak és 
megsemmisítettek mindent, mit egy évi véres 
verítékkel végzett munkája után várhatott 
a földműves nép. A még lábán állott zab,» 
tergeri, burgonya, zab répa a kerti növény
zet foszlányé vált s a földbe veretett. A 
mit az anyaföld megadott, azt elvette a* 
ég. Fél óra múlva jégréteggel volt borítva 
a két határ, szánkózni lehetett volna rajta 
mint télen; de oly sivár és letarolt is volt 
az, mert még a legelők füvét is gyökéré" 
verték ki a jégkoczkák. A jégdarab! 
csapásai által összevert megvérzett emberek
éi vadult lovak járműveikkel rohantak 
földeken, utczákon s kerestek menekvést. 
Emberek asszonyok jajszava hangzék csak. 
miből élnek, mit vetnek, még vető magjuk 
sem lesz. E két határ termése elpusztult- 
Elpusztultak a 9zép virágzó uradalmi bérle
tek. Dús termést Ígért minden, ami még * 
jelen sulyós gazdasági viszonyok közt w 
elviselhetővé tette volna a bérlők nehéz sorát- 
És most: a bérösszeg, nagy adók, cselédbér. 
drága beruházások költségei mellett gö*őy 
peikkel szalmát csépelhetnek. így lett ti* 
puszta pusztává. A károk az alacsony pî *1 
árakhoz képest is a fél milliót meghaliwjá** 
I tt  már nem kap a napszámos munkát; mu* 
él meg, mikor a gazda embernek sincs bet®*0 
falatja? A sors vert lakósság fásult kid 
lyére azon gondoskodás, melyet a járj* 
főszolgabírója a fenyegető ínség eny** 
végett kifejt, némileg megnyugtatóiig **
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— Szerelemféltésböl. Petrovita Antal 
mohácsi lakóénál házi mulatság volt, hol 
több iparos segéd mulatott. Hajnalban Heincz 
Antal czipóazaegéd Kalmár Teréz nevű 
cselédleányuyal eltávozott a mulatságból. 
Folbert József, kinek Kalmál' Teréz előbb 
szeretője volt, úgy látszik rossz szemmel 
nézte, hogy régi szeretője más legény karján 
távozik, miért is utánuk ment és magával 
hívta Csuverdits Antal nevű társát is, kinek 
azonban mit sem szólt szándékáról. A 
hosszu-utczabau utolérték a szerelmes párt 
és Folbert nyomban beszélgetésbe eredt 
Heinczezal. Szóváltás közben Folbert arczul 
ütötte Heinczot, ki amczt botjával vissza
ütötte, úgy hogy a bot ketté törött. Erre 
Folbert a nála volt vargakéssel Heinczot 
kétszer fejen szúrta, úgy hogy vérzeni 
kezdett; mire ez utóbbi zsebéből kést rántva 
ezzel Folbertet balfelén mellen szúrta. 
Folbert néhány lépésnyire haladva a vele 
menő Csuverdits vállára hanyatlott s onnan 
tőidre rogyva, rögtön meghalt. Heincz Antal 
rögtön elfogatott, s a kir. járásbíróság
hoz kisértetett, hol ellene a vizsgálat 
emberölés miatt elrendeltetett. Vádlott, ki 
vizsgálati fogságban van, még e hét folya
mán fog a pécsi kir. ügyészséghez kísér
tetni.

— A .Somogymegyei tanító-egylet" köz
gyűlése alkalmával f. évi augusztus hó 4. 
a szigetvári „Egyesült Kaszinó és Kereske
delmi Kör" helyiségében zártkörű tánczes- 
tély tartatik. Kezdete 8 órakor. Beléptidij 
mellőzésével az .Eötvös alap" javára 
bármely adomány köszönettel fogadtatik és 
hírlapiig nyugtáztatik.

_  Fürdői tudósítás. Harkány, 1887. |Ju- 
lius 27-én. Fürdő vendégek száma mai 
napig 1265 személy, átutazó vendégek száma 
mai napig 3325 személy.

— Az elfogott Zalevszky. Nagy szenzá- 
cziót keltett nemcsak Bécsben, de mindenütt 
a százezres sikkasztó: Zalevszkvnek elfoga
tass. És érdekes részleteket Írnak az ö viselt 
dolgairól. Legérdekesebb a dologban, hogy 
Zalevszky női ruhában járt, a mi bizonyára 
igen furcsa lehetett, mert a sikkasztó 176 és 
fél czentimeter magsa, tehát féfinak is nagy 
volt. A bűnös ember jelenleg 33 éves. Alig 
Bécsben lappangott, nem csinált egyebet, 
mint nappal a hírlapokat elolvasta, hogy 
mit imák róla, este pedig sétálni ment a fivé
rével. az őrmesterrel, s nyugodtan járkált 
a leglátogatottabb utczákon is. Még nem 
lehet tudni, hogy Nathanson Jenny a neve
lőnő mennyiben bűnös a sikkasztásba ! való 
részességben. Nathanson Jenny sohasem fo
gadott férfiakat s különcz volta mellett nem 
is tűnt fel valami nagyon, hogy gyűlöli az 
embereket. Május 26-án, mikor már Zalevsky 
a sikkasztásokat elkövette, levelet irt a hi
vatalba, hogy beteg és nem mehet be; fele
ségét pedig arról értesítette, ho*y hivatalos 
ügyben Gráczba küldték. Az első pillanatok
ban tehát teljes biztonságban érezhette ma
gát a felöl, hogy feltűnést nem kelt. A 
vizsgálat adatai kétségtelenné tették, hogy 
Z-levskyré asszony mit sem tudott férje 
bűnös özeiméiről. Zalevszky Emil, a sikkasztó 
testvére, a daliás őrmester azonban már elő
zetesen be volt avatva a tervbe. A rendőrség 
azzal hibázta el a dolgot, hogy nem helyezte 
Zalevszky Emilt mindjárt rendőri felügyelet 
alá, mert akkor hamarosan nyomára jutott 
volna a bűnténynek. Az őrmester ugyanis 
mindennapos volt az Engelgasse 10. sz. ház
ban, s a feltűnő magas nő, kivel esténként 
sétálgatott, bizonyára feltűnést keltett volna. 
Hogy a sikkasztónak nyomára jöttek, miut 
említettük, legfőbb érdeme van Zwickér 
Czecziliának, a cselédleánynak, kivel Zalev
szky Emil szerelmi viszont folytatott, csak 
azért hogy az útlevelét kicsikarhassa tőle. 
Ha Czwicker Czeezil nem tesz jelentést a 
renpőrségnél, Zalevszy Emil is kisiklott volna 
a hatóságok kezei közül, mert már minden 
elökészületett megtett a szökésre. Az Engel
gasse 10. számú ház, melyben Zalevszky 
rejtőzködött, igen komor sötétes épület. A 
titokzatos nevelőnö lakása közvetlenül a 
lépcsöházból nyílt, s oly czélszerüen volt 
berendezve, hogy még a nevelőnö szállásadója 
sem sejtette, hogy a szobában férfi is rejtőz
ködik. M.kor a nevelőnö egyedül tért vissza 
Bécsbe, akkor már a lakást rendőri felügye
let alá helyezték, s a titkos rendőrök a haza
térő nőt letartóztatták. Zalevszky elfogatása 
a Chamdagne hajón igen nagy feltűnést kel
tett, mert a sikkasztó nagy úri lábon élt s 
egy előkelő családdal kötött ismeretséget.

— Szives tudomásul Kiss József ügyvéd, 
lapunk felelős szerkesztője ma érkezik meg 
Balaton Berényről, hova szeretett család 
jával hetekkel ez előtt üdülni, fürdőzni 
ment. Ügyvédi irodája holnaptól kezdve 
ismét a közönség rendelkezésére áll.

— Somogyi — Balatonfüreden. Somogyi 
Károly színigazgató, ki városunkból Bala 
ton-Füredre utazott társulatával, sajnos, 
nem a legkedvezőbb anyagi támogatásban 
részesül. Leszámítva azon előadásait, me
lyekben a fővárosnak ott fürdöző művészei 
léptek föl, csaknem mindig fél, vagy üres 
házak előtt játszik.

— Anna bál Harkányban. Vasárnap tar
tották meg kedves kis fürdőhelyünkön, 
Harkányban, a minden évben szokásos Anna- 
bált. A fürdő-vendégeken kívül a környék 
intelligencziája s városunk több családja vett 
részt a kedélyes mulatságon. Igaz ugvan, 
hogy kevesebb közönsége volt, mint évekkel 
ezelőtt, mindazonáltal kitűnő kedélyhangu
lat, vigság tekintetében semmivel sem maradt 
hátrább. Az első négyest 34 pár tánczolta.

— Császár-madarak a Mecseken. A na
pokban nagy feltűnést keltett a vadász
körökben az a hir, hogy császár-madarak 
vannak a Mecseken és pedig a mély völgy
ben. Vadáazásukra kedden többen rándul- 
nak ki.

Irodalom.
A  m a g y a r közö nség hez.

Három nagy magyar város lett porrá, 
romokká, Eperjes, Nagy-Károly, Toroczkó. 
Templomok, iskolák, középületek elhanvad- 
tak. isten háza, múzsák háza és a szegény 
ember háza mind egyenlő rom lett.

isten próbára akarta tenni a magyar 
nemzetet. Tud-e önmagán segíteni a ve
szély ben?

A király és a nemzetgyűlés magas 
példákban megadták a választ, irodalom és 
művészét követte példáikat. Felhívásunkra 
a magyar irodalom és művészet képviselői 
oly Emlekalbumot alkottak össze, meiy szel
lemi tartalomra, érdekességre nezve ep úgy, 
mint művészi rajzok tekiuteteben kiváló becsű
nek mondható. A ki ezt megteszi, a hazának 
es emberiségnek hoz áldozatot s ugyanakkor 
saját hazaiiak szerez vele emlékül eiteendő 
díszt. Készt vett a mű létrehozásában a ma
gyar közélet, irodalom és művészet számos 
jelese, közöttük annyi lényes név. Bizonyítsa 
he hazank közönségé, hogy a legfényesebb 
név magáé a magyar nemzeté, midőn rész
vétére teljes joggal hivatkozik a részvét 
nem tője.

A „Segítség" küiső kiállítása gondosság
ban és díszben meg tog telelni a belsőnek, 
s örömmel jelenthetjük, hogy e szép czélra 
az irodalom és művészétén kívül a magyar 
ipar is megiiozza áldozatát; jelesen több 
hazai papírgyártól s más nagy iparosainktól 
hazafiul áldozatról tanúskodó ajánlatok érkez
tek a „Segítség" irodájába, a melyek min 
denike elő fogj*1 m0Z^tau i a czélt, hogy ez 
emlékalbum jelentékeny összeggel járuljon 
elhamvadt magyar városaink újra építé
séhez.

A díszes emlékalbum ekkép sokkal na
gyobb terjedelmet nyert, mint eleinte tervezve 
volt. A „Segítség" emlékalbum négyféle kia
dásban fog megjelenni, u. m.: egy forintos, 
bárom forintos, tiz forintos és száz forintos 
kiadásban, melyeknek már elseje — a leg
olcsóbb — az egy forintos is csinosan lesz 
kiállítva, s díszes borítékban 40 nrgy oldalra 
terjedő s mintegy 70 képpel illusztrált tar
talmával árához képest annyit fog nyújtani, 
hogy hasonló díszes illusztrált füzetet a kül 
földi nagy irodalmakban is csak két-három 
ekkora áron lehetne megszerezni.

A drágább példányok fokozott diszszel 
lesznek kiállítva és külön művészi mellékle-1 
tekkel ellátva. Jelesen a bárom forintos pél
dányok részben színes álapnyomatu képekkel 
karton vastagságú papiron; a tiz forintosok 
olifant-nagyságban pergoment boritékbal fog
nak megjelenni. A száz forintos példányok 
az előfizetők nevével ellátva, rendkívül di 
szes alakban lesznek kiállítva, szintén olifant- 
alakban, merített karton papiroson, selyem- 
borítékba kötve pergamentburokkal, hason 
lóan Ipolyi Amold „A magyar korona" 
czirnű diszművének a király és a pápa rézzére 
készített külön példányaihoz.

A „Segítség" emlékalbumra, miután an
nak, kivált drágább példányai csak az elő 
fizetők számának aranyában fognak nyo
matni, előfizetés nyittatik. Az előfizetési 
pénzek kezelését és az előfizetés utján meg
rendelt példányok szétküldését a Franklin- 
Társulat vállalta el. Az előfizetési pénzek 
tehát e „Segítség" számára a Franklin- 
Társulat kiadóhivatálába (Budapest, egyetem 
ntcza 4. szám) küldendők. A megrendelések 
utánvéttel is eszközölhetők.

A t. megrendelők kéretnek, hogy a 
megrendelésben világosan tüntessék ki, melyik 
kiadást (az 1, 3, 10, 100 fitost) és hány 
példányban rendelik meg.

A sok gondot és munkát igénylő díszes 
emlékalbum augusztus elejére készül el, s 
augusztus hó folytán fog a megrendelőknek 
szétküldetni.

A „Segítség" gyűjtő-iveinek és elöfize 
tési összegeinek beküldését aFranklin-Társulat 
kiadóhivatalához augusztus hó 15 • ikéig 
kérjük.

A „Segítség" emlékalbum szerkesztése 
és művészi kiállítására két bizottság alakult: 
irodalmi és művészeti.

A „Segítség" irodalmi bizottságába Jó
kai Mór föszerkes/.tőn és társszerkesztöjén 
Nagy Miklóson kívül : dr. Beöthy Zoltán, 
Rákosi Jenő, Szana Tamás, Törzs Kálmán, 
Vadnay Károly és mint jegyző dr. Szádeczky 
Lajos működnek közre.

A „Segítség" művészi bizottságának tag 
jai, a művészeti rész szerkesztőjén Rozsko- 
vics Ignáczon kivül, még két művészünk 
Vágó Pál és Zala György.

A „Segítség" ügyében értekezhetni na
ponként déli 12 és 1 óra közt a „Segítség- 
irodájában: Egyetem-tér 6. szám.

A „Segítség" emlékalbum által kitűzött 
czél elömozitására ez irodalmi vállalattal 
kapcsolatban sorsjáték és népünnepély ren- 
deztetik, a melyeknek jövedelme a tüzkáro- 
sultak és árvíz által sújtott szegényebb 
lakosság?között arányosan fog megosztatni, 
— a „Segítség" emlékalbum jövedlme azonban 
kizárólag azon czélra fog fordittatni, melyre 
e vállalat alapittatott, a három magyar 
város újra építésének előmozdítására.

E  jótékony vállalatok ügyében az emlí
tetteken kivül még több bizottság is alakul, 
melyekben közéletünk számos kitűnősége vesz 
vesz részt, jelesen:

a „Segítség" ügyében terjesztést vezető 
bizottág alakult, melynek tagjaiul eddig 
felkérettek: báró Atzél Béla, gróf Bánffy 
Béla, Benitczky Ferencz, Berzeviczy Albert, 
Csávolszky Lajos, Darányi Ignácz, gróf De* - 
senffy Aurél, Gerlóezy Károly, György 
Aladár, Ivánka Imre, Jókai Mór, gróf Ká
rolyi Gyula, gróf Károlyi látván, Lévai 
Henrik, báró Lipthay Béla, Nagy Miklós,

Rozskovics Ignácz, Serák Károly, gróf Te* 
leky József, Tisza István, gróf Tisza Lajos, 
Thék Endre, Urváry Lajos, Vágó Pál, Visi 
Imre, Vefcerle Sándor, Zala György, Zichy 
Antal. E bizottság még több taggal fog 
kiegészíttetni.

Augusztus 20-án rendezendő nagy nép
ünnepély intézésére külön bizottságok alakul
nak gróf Károlyi István, báró Atzél Béla, 
gróf Teleki József es Gerlóezy Károly pol
gármester elnöklete alatt.

A „Segítség- emlékalbum számára iro
dalmi dolgozatokat és emléksorokat küldtek 
be eddig:

Rudolf trónörökös íőherczeg Ü Fensége, 
József főherczeg ő  Fensége, Koburg Fiiiöp 
kir. herczeg Ő Fensége;

Abonyi Lajos, Asbótk János, Arany 
László (Arany János egyik kiadatlan köl
teményét), Albrecht Lorenz Jozefa, Agai 
Adóit, Ábrányi Emil, Ábray Károly, Ballagi 
Mór, Baksay Sándor, Balázs Sándor, dr. 
Barna Ignácz, Bartal Antal, Barthos J ános, 
Bartók Bajos, dr. Barsi József, Bedő Albert, 
Beöthy Zsolt, Berzeviczy Albert, Bérezik 
Árpád, Brassai Sámuel, B. Bajza Lenke, B. 
Büttner Lina, Csernátony Lajos, Csukássy 
József, Dalmady Győző, Degré Alajos, 
Dóczi Lajos, Duka Tivadar, Dömötör Pál, 
br. Eötvös Loráud, Eötvös Károly, End- 
rödy Sándor, Erőíli Dániel, Erdély Béla, 
báró Fejárváry Géza, Fenyvessy Ferencz, 
Fejes István, Felméry Lajos, Frakuói Vii 
mos, György Aladár, György Endre, Gyar- 
mathy Zsigaué, dr. Hajnald Lajos bíboros 
érsek, Hadzsics Antal, Hegedűs Sándor, 
Hegedűs István, Hermán Ottó, Hevesy 
Lajos, Hevesi József, Hoitsy Pál, Hunfalvy 
János, Irányi Dániel, dr. Ilosvay Lajos, 
Ivánovics József, Jókai Mór, Kacziány Géza, 
dr. Kármán Mór, Keleti Gusztáv, Király 
Pál, dr. Krenner József, gróf Kuún Géza, 
Kvassay Ede, László Mihály, Lauka Gusztáv, 
Lévay József, Lövei Klára. Lukács Béla, 
Marczali Henrik, Mátray Lajos, Mikszáth 
Kálmán, Moldován Gergely, Molnár Antal, 
báró Orczy Béla, Gyula, Nogr. Papp Gyula, 
Pajor István, Pásztói (dr. Platty Adorján), 
Pulszky Ferencz, Poór Antal, (Tompa egyik 
utolsó kéziratát), Rákosi Jenő, Ráció Antal, 
báró Radvánszky Béla, Reviczky Gyula, 
Rónay Jáczint, Simay János, Simonfty
Kálmán, Siposs Soma, dr. Stoczek József, 
Szász Károly, Szász Béla, Szádeczky Sán
dor, Szilágyi István, Szil y Kálmán, id. 
Szinnyei József, Szontágb Pál, Szüry Dénes, 
Tisza Kálmán, gr. Tisza Lajos. Trefort 
Ágoston, Thán Károly, gr. Teleki Sándor, 
Torma Károly, RTóth Lőrincz, Vadnay
Károly, Vajkay Károly (Véka Lajos).,Vajda 
János, Vaszary Kolos, Vámbéry Ármin,
Várady Antal, Vajda Viktor, Wagner
László, Wartha Vincze. Wohl Janka és 
Stephania, gróf Zichy Ágost, gróf Zichy 
Jenó', Zichy Antal, gr. Zichy Géza, Zsilinsky 
Mihály, stb.

A „Segítség" emlékalbum számára 
következők küldöttek be rajzokat eddig:

Stephania trónörökös föherczégnö ő  
Fensége. Klotild föherczegnő és két leánya 
Mária Dorothea és Margit föherczegnő s 
Koburg Luiza kir. herczegnő Ő Fensé 
geik;

Aggházy Gyula, Angyal Béla, Baditz 
Ottó, Barabás Miklós, Baseli Gyula, Beze- 
rédy, Benczúr Gyula, Benczúr Béla, Balas 
kovics Ferencz, Biazini Mariska, Bruck 
Lajos, Bruck Miksa, Burger, Brodszky 
Sándor, Büttner Ilon, Csoók István, Donáth 
Gyula, Dörre Tivadar, Eliscber Lajos, gr. 
Erdödy Gyuláné, br. Fejérváry Olga, Feszty 
Árpád. Greguss Imre, Györkő Leó, Halmy, 
Jankó János, Joanovics, Jendrassik Jenő, 
Jókai Róza, Karlovszky Bérezi, Kardos 
Gyula, Kéméndy Jenő, Kimnach László, 
Kozics, Linek Lajos, Ligeti Antal, Mann- 
heimer Gusztáv, Margittai Tihamér, báró 
Mednyánszky, László, Mesterházy Kálmán, 
Munkácsy Mihály, Molnár József, Miskorszky 
Viktor, Nadler, Nógrádi, Pap Henrik, Pataky 
László, br. Prónay Róza, Peske Géza. Rippl, 
Révész Imre, Róna, Roskovics Ignácz, Spányi 
Béla, Szirmay Antal, Stettka Gyula. Stróbl 
Alajos, Szárics, Thay Antal, Tölgyesi Arthur, 
Telepi Károly, Tolnai Ákos, Tornai Gyula, 
Tury Gyula, Vágó Pál, Vastagh György, 
Vastagh Géza, Zala György, Zichy Mi 
bály, stb.

Az irodalmi és művészi közreműködők 
száma, midőn e sorokat Írjuk, még folyvást 
szaporodik, de már az eddigi fényes névsor 
kezeskedik arról, hogy a „Segítségéhez belső 
becsre és művészi kiállításra hasonló emlék
album a magyar irodalomban eddig még 
nem jelent meg, s azoknak, kik megrende
lésükkel a jótékony czélt előmozdítják, 
egyúttal szép és maradandó emlékül fog 
szolgálni.

Budapest, 1<‘87. julius hó.

Jókai Mór,
s z e rk e s z tő .

Boskorics Ignácz, JVapy Miklós,
z  m ű v é s z e t i  r é s z  s z e r k e s z tő je .  t á r s - s z e r k e s z t ő .

4- A „Képes Családi Lapok" 44. száma a köve- 
kezö érdekes tartalommal jelent nie* : Tört szárnyakkal. 
(Elbeszélés, folyt.) Br. Horváth Miklóstól. — Julius 
(Költemény.) Rudnyánszky Gyulától. — A harmat 
eredete. T—k : Ráth Arnold. — Egy középkori regény. 
Mark Twaintöl. Ford. Peterdi Sándor. — Védjük az 
állatokat. Thewrewk Árpád. — Szent Mihály. (Regény 
folyt.) — Werner E.-töl. Fordította: Brankovics Gy.
— Irtózatos pillanat. (Egy kivándórló naplójából. Irta 
Csalomjay, — Nyári estén. (Költemény.) Kőrös Mihály- 
tól — Két nővér. (Rajz áz életből) Irta Kecskeméty.
— Képeinkhez. — Mindenféle. — Képeink: A „Scotia" 
hajótöröttjei. — Rózsasznret. — Politikai nézeteltérés. 
Melléklet : „Nő a házban" divatképekhel. — A „Szö
kevények:" (Regény.) V. Gaal Karolintój. I. 49—64 
oldal Előfizethetni Méhner Vilmosnál, Budapest IV. kér. 
papnövelde-utcza 8. sz. Egész évre 6 írt., félévre 3 
frt., negyedévre 1 írt 60 kr.

Közgazdaság.
A  ve tőm ag  ja v ítá s a .

Még javában benn vagyunk az aratás
ban, írja Szobonya B., már is arra kell 
gondolnunk, hogy a jövő évi aratásra, 
annak kedvező eredményére a szükséges 
előkészületeket a legjobb eredmény remé
nyével miként tehetjük meg.

Annyi csapással küzd a magyar 
gazda, kezdve az elemektől végig az 
emberen az utolsó féregig, hogy valób
an nehéz feladat neki nem csak haladni, 
hanem magát s törzsvagyonát tisztességesen 
fentartani is. S miután jelen viszonyaink 
között okvetlenül fontos és szükséges annak 
elismerése, hogy egyoldalulag gazdálkodni 
nem lehet, hogy a túlságos gabonatermelés
sel fel kell hagyni; de azt is be fogja látni 
minden elfogulatlan szemlélő, hogy minden
nek daczára mégis a búza az, mely főnye
remény képen szerepel mezőgazdaságunk mai 
életében. S miután ezt tudjuk oda kell 
igyekeznünk, hogy e főnyereményt ne csak 
versenyképessé tegyük, hanem oly állapot
ban vigyük a világpiaczra, hogy azzal a kül
föld termelvényei okvetlenül megveressenek.

A mezőgazda minden törekvése egy 
czélban: a tiszta jövedelem emelésében 
öszpontosul. E törekvés a főczél s minden 
egyéb eszköz a czél elérésére.

Tehát a gabnatermclés, gazdasági 
rendszerünk minden átalakítása s uj gaz
dasági növények felvétele mellet is, meg 
mindig a fő, az első helyet foglalja el 8 azt 
jövőbe is meg fogja tartani. Ép oly bizo 
nyos azonban az is, hogy éppen a tiszta 
jövedelem határozottan kívánja több föld
birtoknál a gabonatermelés tényleges meg
szólítását. Ennélfogva egész figyelmünket 
oda kell fordítanunk, hogy az adott csekély 
területen, minél nagyobb menyiségü gabonát 
termelhessünk s minden rendelkezésünkre 
álló nagyobb mérvű fokozását érhes
sük el.

Chináhan sikerült a mezőgazdáknak oly 
nyers termékre szert tenni, mely valóságos 
mesének tetszik előttünk s mely a mi ara
tási eredményeinket többszörösen felülmúlja. 
S ba bár ott, talán a kitűnő talaj, az ész
szerű művelési mód, párosulva a legkitűnőbb 
trágya alkalmazásával, nagy befolyást 
gyakorol is ez óriási nyerstermék létrejöt
tére : főoka mégis mindenesetre a mag 
gondos megválasztása mintegy tenyésztésben 
keresendő.

lás és töltögetés — a legkisebb akadályba 
sem ütközhetik. Őszszel, a kapálás idejekor 
egy ló, egy ember, ki az ekét kormányozza, 
s egy gyermek ki a lovat vezeti, 2—21/, hol
dat képes megművelni naponta, tavaszszal 
az ismételt kapálás és töltögetés még gyor
sabban megyen, mert a napok valamivel 
hosszabbak; s így e végett munkatorlódás 
aligha következhetnék be.

Igen ajánlatos volna a kísérletek ez 
iránybani megkezdése, mert ezek csak jóra, 
csak hasznos eredményre vezetnének.

P. H.

Gabona-árjegyzék
Pécs sz. k. városában 1887. évi julius 23-áa

tartott hetivásárról.

) j ó .................... . 100 kg. 7.20
5UZa ! ) középszerű . . 7.—

) legalábbvaló . 6.80

,  , ) j ó ................ 5.80
Kétszeres) középszerű 5.60

) legalábbvaló . . . 6.40

_ ) j ó ....................
ROZS! ) középszerű . .

. 5.60 

. 5.40
) legalábbvaló . . . 5.20

) j ó .................... . 6 —
Árpa: ) középszerű . . . 5.80

) legalábbvaló . . • • ■ • . 5.60

) j ó .................... . 5.60
Zab: ) középszerű . . . . „ . . 5.40

) legalábbvaló • . • • » • . 5.20

„  , . ) j ó .................... . 6.30
KukoriCZa i középszerű . . . . „ . . 6.20

) legalábbvaló . . • • » • . 6.10

Hajdina: ............................

S zén a : ............................ . 3.—

Szalma: ] f f ym ; ; . . . . . 2.40 
. 2.20

iT .A .a - 'S r  F E R E N C Z .
laptulajdonos.

E körülmény méltánylásán nyugszik 
Hallet nemesített búzatermése is; ki 
búzatermelésnél is egyszerűen ugyanazon 
elveket alkalmazta, melyet hazánk érdemes 
gazdái az állattenyésztésnél számos évek 
óta szép sikerrel követnek, ő t. i. a legtö- 
kéletessebb kalászokat éveken át szívós 
kitartással külön választotta s a kalászok 
ból ismét a legnemesebb, legkifejlettebb és 
legérettebb magvakat, t. i. a kalász közép- 
magvait szemelte ki. Ezen eljárás 
által az eredmény egy bizonyos határig 
évről-évre növekedik s eggyuttal arra is 
nyújt alkalmat, hogy az önként keletkező 
válfajok figyelemmel kísértessenek, össze- 
gyüjtessenek és fentartassanak. Erre termé
szetesen éber szem, éveken át tartó türelem 
és kitartás kívántatik.

Mi magyar gazdák ugyan nem vagyunk 
oly helyzetben, hogy a gazdaságainkban 
az összes gabonát igy kezeljük ; s bármily 
nagy lenne is nyerstermelésünk, a tiszta 
jövedelemnek apadnia kellene, ba a dolog 
általában kivihető volna. De határozottan 
hihető, hogy ez eljárás gabnatermelésünkre 
mégis jó hatású lenne. Egy kisebb nagyobb 
uradalomnak egész gabonatermést természete
sen nem lehetne eme gondos kiválasztás utján 
kezelni, de igenis minden gazdaságban ke
resztülvihető volna amegneraesités olymódon, 
hogy az őszi vetés álá következő táblák egyi
kén például 10 holdnyi terület kitűnő mun
kával és kellő trágyával láttatnék el s e 
terület vettetnék el 15 hüvelyknyi sor távol
ban legelőbb; kikelés után a sorok köze ló
kapákkal megraűveltetnék s a tavaszszal 
ismételt kapálás után lóerejü töltögetőkkel 
feltöltögettetnék. Az ez utón nyert buzavetés 
minden kívánalomnak meg fogna felelni. 
Az arátást itt, minthogy ez nem piaczra szánt 
áru, csak a mag tökéletes beéredése után 
lenne szabad megkezdeni, hogy igy teljesen 
érett és fejlett magot nyerhessünk. A kicsép 
lés után egy a legjobb fajta rosta segélyével 
a tökéletes munka minden kellékével felru
házott hasonterjedclmü talaj számára a leg
szebb, a legnagyobb és legtökéletesebb búzát 
vetnők el; a fennmaradt s már is kedvezőbb 
viszonyok között létesített többi vetőmagot 
szintén csak vetésre, de már nem ezen 15 
hüvelyk sor távol s kapálási czélra beren
dezett módon, hanem mind közönséges vető
magot alkalmaznának. Ily módon minden 
évben ismételvén ezen a vetőmag folytonos 
javítására irányzott eljárásukat, azon kelle
mes helyzetbe jutánk, hogy vetőmagunk 
évről-évre nemesednék; ezáltal a búza mint 
teljes és normális viszonyok közt létesült 
vetőmag, mindenféle káros növényi betegség 
nek jobban ellenállana s a megnemesités 
folytonosan eszközölhető lenne.

A fenebbi eljárás első tekintetre mint
egy drágának látszik a gazda előtt, és ha 
figyelembe vesszük, hogy e kitűnő műveléssel 
aránytalanul több és jobb terményt vagyunk 
képesek produkálni, ez eljárás nemcsak hogy 
nem fog drágának bizonyulni, de sőt előnyös
sége mellett valóban olcsó leend Ezzel 
ugyan nem azt akarjuk jelezni, hogy pl. 
egy 800—1000 holdnyi őszi vetést ily módon 
műveljük meg, mert arra viszonyaink között 
merő képtelenség volna válalkozni, hanem 
igenis, rendszeresen vezetett gazdaságban, 
hol a iugatos művelésre szükséges lókapák 
s töltögetőknek hiányozni nem szabad s hol 
pl. egy kiterjedt tengeri művelésnél a gazda 
ezen eszközökkel már nemcsak megismerke
dett, de azok nélkülözhetlensége felől is meg 
van győződve, egy 10 sőt 20 holdnyi terje-. 
delmü búza vetésnek soros művelése — kapá- j

K I S J Ó Z 8 E F ,
f e le lő s  s z e r k e s z tő .

VÁRADY FERENCZ,
f ö m n n k a t á r s

Nyilt tér*)
Köszönetnyilvánítás.

Nem mulaszthatom el dr. Tolnay Vilmos
helybeli gyakorló orvos urnák fáradhatlan, 
lelkiisme;*ete8 és pontos gyógykezeléséért, 
melyet szembeteg fiamnál tanúsított, a nyil
vánosság utján is leghálásabb köszönetemét 
kifejezni.

Fiam, ki mindkét szemén idült szem
bajban szenvedett, s bal szeme már pusztu
lással fenyegetődzött, nevezett orvos ur jeles 
gyógymódjával nemcsak hogy megmentet e 
a szemét, hanem teljés látása is helyre ál
lott. Midőn ismételve fejezem ki köszöneté
in et, egyszersmind dr. Tolnay Vilmos urat 
mint ügyes szemorvost, csak a legmelegebben 
ajánlhatom.

Pécsett, 1887. julius hó 25-én.

H ainess K á ro ly ,

(*Ezen rovat alatt megjelent közleményekért ne m 
vállal felelőséget a szerkesztőség

H i r d e t é s e k .

Egy négy személyre való

s í r b o l t
eladó a budai külvárosi temetőben. 

Bővebb értesítést a kiadóhivatal ad.

Jegyzösegéd kerestetik.
Egy segédre volna szükségem, ki 

a szerb és német nyelvben némileg 
jártas és a jegyzői teendőkben; főleg 
az adóügyet tökéletesen értse.

Állását azonnal elfoglalhatja.

Fizetése havi 10 [tiz] forint, teljes 
ellátást és havi 2 frt mosás dij.

Baranya-Kisfalud, 1887. julius hó 24.

Grosch Ferencz,
körjegyző.
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Jótékony czélu műkedvelő-előadás.
A pécsi hírlapírók

Pécsett, f. évi augu sztu s h ó  6 -á n , szom b aton  a színkörben

műkedvelő-előadást rendeznek
részben a Mohácson létesítendő ZE_ia,j© S-eX2CLlélx alapja, részben a tisza- 

menti T 7 - iz l r á , r o s -u . l t a < ls :  javára.
Ez alkalom m al szinre kerül:

C sep reg h y  F e re n c z  ÍOO a ran y n y a l ju ta lm a z o tt n ép sz ín m ű v e :„A S Á R G A  C S I KÓ"
KÖZREMŰKÖDNEK:

Áronffy Nina, Borovich Jolán, Gaá! Aranka, Hilscher Ilona. Hippmann Nelly, Obetkó Lujza, Obetkó 
Gizella. Szinkovics Mariska. Thaly Ilka. Thaly Olga urbölgyek. — Aulich Géza, Deckleva Ignácz, Ferenczy 
László, Gálovits Viktor, Haksch Lajos, Horváth Józef, Kelemen József, Kratohvil Gyula. Langer Viktor, 
(karmester.) Maver Károly. Aleiszner Imre, Országh József, Repich Gyula, Rozsics Árpád, Selényi Antal, 
Skolnik Géza, Soostó Dénes, Schmidt Antal, Szép László. Taizs József, Taizs Károly, Várady Ferencz, 
Várady Géza urak.

H e ly á ra k : Páholy 5  frt. —  Földszinti ülőhely középen: I. rendű I frl., — I I. rendű 8 0  kr. — 
Bal és jobb oldali ülőhely 6 0  kr. — Földszinti állóhely 5 0  kr. — Katona-és deák jegy 3 0  kr. — Karzati 
ülőhely 4 0  kr. Karzati állóhely 2 0  kr.

Jegyekre előjegyezhetni: Traub B. és Társa papirkereskedésében.

|  a - ö r c s ö n - 3 7 -  község

Í  v á s á r i  j o g a
|  1887. évi október 1-től három évre T o é r lo e  a d .s  
■ t.i Évenkint 4 vásár. A bérleni szándékozók ajái 
: lataikat 1‘. évi augusztus 15-ig Dr. Krasznay Mikii 
|  ügyvédnél Pécsett nyújthatják be, hol a módozatok í, 

lől is íölvilágositást nyerhetnek.
” ------------ — ---- ---------------------^  b t --------— —■

Nagy hőség esetében a színkör a m 
T É G - Q E L  lesz hütve.

k a i a s a n

FelüISzetések a jó té ko n y czélra köszönettel fogafltatnak és htrlap ilag uyngtáztatnak. - a w

r i

KRONDORFI
sa.T7-a,2n.37“C L T r iz  f r i s s  t ö l t é s l o e n

Simon János czégnél Pécsett

O l c s ó  p é n z k ö l c s ö n t
kap minden önálló egyén. u. m. iparos , ke re s k e d ő , h iv a ta ln o k , katonatis

stb., nők is. ha rendes társadalmi állással bírnak
5 0  f r t t ó l  3 0 0  í r t i g "

szem ély es h ite lre ,
azon felül beláblázásra, heti vagy havi törlesztéssel 6°/0-ra 
Bővebb felvilágosítást ád

HONIG JAKAB.
»AIagyar Hitel-és Takarék szövetkezet* főügynö 

Pécsett, Lőwy-féle házban, 3-ík sz. irodában.

i r | ? U > j O J B A B Z  | S 0 J 7 S 0 U ! O  Z B  Z S ©1 101B | B £ ? 0 Z S  O U n p > j  M

Hirdetések
e l ő n y ö s  á ro n  f e l v é t e t n e k

a kiadóhivatalban.

Hí r n e v e s

Szent Pál cseppek.
Legbiztosabban ható háziszer a gyomor és 

hasbetegségek, valam int az ezekből származó bajok 
ellen, hogy m ily  csódálatos hatásnak ezen cseppek, 
m utatja azon körülmény, hogy a következő bajokban 
fölulm nlhatlan eredményű. —  fitnígytalanság, rossz 
szagú légzés, gyomorgyengeség. kólikit, saru nyit fel- 
böfögés gyomorégés fejfájás. elnyálkásodás, gyo
mor hit rut. gyomorgörcs gilisztakór májba} kemény 
székelés. sárgaság, dugulásokban és minden gyomor 
ti rontásból keletkező betegségben

Ara egy üvegnek használati utasítással
3 0  kr.

Keleti növényekből készült

S z e n t  Pál  l a b d a c s o k .
Sok évi fáradságos kutatás után s ikerü lt o ly 

értékes gyógyszert feltaláld, mely a szenvedő embe
riséget minden bajtó l T-eggyógvitja, ezen közhasznú 
k ip róbá lt csodaszert az emberiség javára óhajtottam 
a közhasználatnak átadni. Ezen páratlan hatásn 
csoda gyógylabdacsok fótulajdoua az egész szerve
zetnek működésit állandó egyöntetűségben fontartaui, 
a meghBtött gyomrot és vért felmelegitik, s felesleges 
epét, gyomorsarat és ngákot természetes ólon a 
bélrendszerből k ivezetik, az alkasi feli utód ást, szék
rekedést, hátfájást, felböfögést, nehéz légzést, hány• 
ingert, undort, szédülést, tagszaggatást eloszlatja, 
alapos segélyt és biztos eredményt nyújtanak kez
detleges nyílt aranyérnél, légkör (Hypokondria) bús- 
komolyság, mája- s resebttjóknál.

Ara egy doboznak 50 kr

I ^ Ö S Z - V é U J T T T - iZ -
Minden eddigi készítményt felülm nl, a hozzám 

intézett h& la iratok b izonyítják, hogy eyyetleu egy 
esetben sem tö rtén t meg. hogy a legmakacsabb rhen- 
mát is  meg ne szüntette volna, sőt az első bedör
zsö ln i á lta l már a legnagyobb fájdalmat is p illanat 
a la tt cs illap ítja . Ezen k itűnő  Latásn háziszer hasz
na Ita t ik  ttm
migrain, üt esi daganatok ellett.

Egy üveg ára utasítással 50 kr.
Kaphatók

S Z A L L Ó S  JÁNO S
gyógyszerésznél 

D O M B O V Á R O T T ,  
és az ország hirnevessebb ^yógytára iban 

PÉCSETT hapható G08EL KÁLMÁN gyógyizerésznél

van a telelt.
hogy a hírlapokban K-Mu-sut gyogv.szerek közül 
melyiket használja betegsége ellen, az Írjon egy 
levelezőlapot K ich tcr k ia iő -  intézetének Lipcsébe 
s kérje a „Betegb^röl*1 < ..ima lopiratoL E köny
vecskében nemcsak a le g jo b b a k n a k  b iz o n y u l t  
h á z is z e re k  vannak részlet.-sen ismertetve, hanem

botogsegp- röl szóló lolcntcsok
is olvashatok. K je l-ntcsek mutatják, hogy igen sok 
esetben e jy  egyszerű háziszer is elegendő arra, 
hogy még a látszólag g y o g y i th a t la n  b e te sé g
is szerencsésen elháríttáss. k. Ha a betegnek a 
megfelelő gyógyszer rendelkezésére á ll. akkor még 
súlyos tity esetén is gyógy ni is \ • s ez okból 
egyik betegnek sem kolleue u „Uetcgbarát" megren
delését elmulasztani. E figyelem remei tó könyvecske 
segélyével sokkal könny. 11 i \ meg a
Szükséges gyógyszert. \ c -pna t megküldése a

megrendelőnek k ö ! t ‘ é ;ébo ra m  ke rtit .

Árverési hirdetmény.
A pécsi kir. törvényszék mini telek, 

könyvi hatóság közhírré teszi, hogy’ Ozv 
Bohoczky Ferenezué szül. Obert Katalin 
végrehajtató na k Pécsi János és neje Bohoczky 
Agms szehénvi lakosok végrehajtást szenvedő' 
elleni 100 frt. — kr. tőke követelés és járu
lékai iránti \égrelicjtási iigyébon a pécsi kir. 
törvényszék (a pécsváradi kir. járásbíróság) 
területén lévő a szehényi 159 hsz. tjkben. 
fekvő A I. a 1 4 telekre a 133 hssz- tjkvbcn 
lévő foglalt 285 hssz. 38 sz. házra. 240 hssz. 
kertre úgy a 304 hsz. sz. tjkvben foglalt 
2404 hssz. sz. szántóföldre 1*28 frt., löt* frt. 
70 frt. az árverést ezennel megállapított 
kikiáltási árban elrendlete és hogy a tennebb 
megjelölt ingatlan az 1887 évi augusztus hó 
30 ik napján délelőtti 9 órakor Pec9fitt a 
kir. törvényszék telekkönyvi iiattárában 
szehényi községházánál megtartandó nyilvá
nos megállapított kikiáltási áron alól is 
eladatni fog.

Árverezni szándékozók tartoznak az 
ingatlan becsárának 10° , át, vagyis 1*2 frt 
80 kr.. 1Ö frt. és 7 frt 90 krt. készpénzben, 
vagy az 1881. LX t.ez. 42 §-&ban kijelölt 
óvadékképes értékpapírban a kiküldött 
kezéhez letenni avagy az 1881. LX. t. 
ez. 170 § a értelmében a bánatpéznek a bi 
lóságnál előleges elhelyezéséről kiállított sza
bályszerű elismervényt átszolgáltatni.

Kelt a pécsi kir. törvényszék mint te- 
I lekkönyvi hatóságnak az 1887. évi április hó 
29-ik napján tartott üléséből.

Jeszenszky.
kir. törvényszéki jegyző.

Hirdetmény.
A pellérdi uradalomban a tenyésztési irány változtatása miatt

a m e r i n ó  k o s o k
szabad kézből j u . t á j 2 . 3 r o s  áb xoxx e la ,d .c ű s :_

Venni óliajlók az uradalmi számtartói hivatalnál Pellérden bővebb 
felvilágosítást nyernek.

Pellérdi uradalmi intézőség.

A z 1 8 8 6 - ik  évi e lszáll. 2 . 0 0 0 , 0 0 0  p a la c zk .

CD
&J d

ÖD

—
ex

(=*=Sr -• 3
S  ■ ■ *O | , i j

CB -O
a m

£3  ©
•<D «

-r-  cn
Er! JtáX

■ O w

3 W^  a5 - N  (ű

£3 ÍM
M 5 Q

i 3
S P s 3-8 •• n

■O <SÍ

Az O s z trá k -m a g y a r  b a n kn ak  itt ujonan felállított fiókja 1887. évi julius hó 11-én fog a király-
utcza 23. szánra ház első emeletén levő helyiségekben megnyittatni és az irodai órák egyelőre reggeli 8 
órálól délutáni 2 óráig állapíttatlak meg.

A (iökintézel üzleti köre kiterjed:
a) bankképes vallók, értékpapírok és szelvények leszámítolására.
b) váltók, értékpapírok és szelvények bizományi beszedésére,
c) váltó elfogadványok bizományi beszerzésére (az elfogadott első váltó átvétele stb.),
d) Pécs és mindkét főinlézet, továbbá valamennyi bankíiók között bankutalványok kiállítá

sára és beváltására,
e) alkalmas értékpapírokra való kölcsönzésre,
f) esedékessé vált, de egy évnél nem régebben lejárt szelvények kifizetésére,
g) mindennemű értékpapírokhoz való szelvényivek bizományi beszerzésére, a mennyiben a 

szelvényivek átvétele valamely bankintézet helyén eszközölhető,
h) értékpapírok és érezpénzek bizományi vételére és eladására, 
í) aranynak ételére, eladására,
k) külföldi helyekre szóló utalványok bizományi beszerzésére,
l) letéteknek a főintézetekhez való elküldés végetti átvételére,
m) bankjegyeknek bankjegyekkel va'.ó kicserélése,
n) ezüst pénznek bankjegyek iránti egyenértékben (al pari) való eladására — a rendelkezés 

alatt álló készlethez képest.
P é c s e t t ,  1887. julius 4-én.
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