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Baranya tűnődése.
Baranya i-ébány lelkes férfia 1 fisul és 

tűnődik. Hasul azon, hogy a vármegye gyű
lésein nincs élet és tűnődik azon, miként 
lehetne a varmegyébe életet önteni.

Nagy a kérdés, melyre ama lelkes fér
fiak nem találták meg a feleletet. Mert az 
a fölhívás, melyet körlevélben a bizottsági 
tagokhoz intéztek, semmivel se ér többet a 
jámbor óhajtásnál s az a biztatás, hogy 
csak jelenjenek meg a közgyűlésen, minden 
jói ni gy : nem sokkal ér többet, mint mikor 
— bocsánat a köznapi példabeszédért — a 
cxigány biztatja a lovát, de abrakot nem 
ád neki.

Mert bát nézzük csak, mi a mai vár
megye ?

A kormány azt mondja : önkormányzati 
hatóság. A gyakorlat azt bizonyítja ; üres 
és haszontalan czifrálkodás. Tudniillik czif 
ráIkodás a régi jelszavakkal eszme nélkül, 
a régi intézményekkel tartalom nélkül, a 
régi jog külsőségeivel hatalom és befolyás 
nélkül. Sőt a semminél is sokkal rosszabb a 
mai vármegye, inért a közönség elméjét 
meghódítja s abból az igazi önkormányzat 
alakját kiveri.

Mi bizonyára nem helyes •-jfik, ha akár 
Baranyában, akár másutt ürességtől kong a 
gy iilés terme, de az ér azt kérdezzük, mit, 
ken s.-enek e gyűléseken a bizottsági tagok 
9 mi baszna b b*-t a közügynek abból, ha a 
bizottsági tagok időt töltenek, pénzt költe
nek és hallgatnak vagy szónokolnak a gyű 
léseken ?

Vagyona nincs a vármegyének, a mit 
kezeljen, mint a nagy városok.

Adót nem vethet ki s a kivetett adó 
behajtásához, éshovaforditásáboz nem szólhat. 
A földadót elintézte a kataszter, a jövedelmi 
adót elintézi a kivető bizottság, a többi 
adókat elintézik az adóhivatalok, adófel
ügyelők és községi jegyzők, a végrehajtást 
egy csomó ezer adóvégrehajtó segélyével 
ugyanezek.

Az igazságszolgáltatás akár jó, akár 
rossz, ehhez a vármegyének semmi köze.

A közigazgatás valódi el lenőrzése lehetne 
agyán feladata, de ez attól függ, van-e joga 
a vármegyének a közigazgatás közegeit 
ellenőrizni, azokat megfegyelmezni, ha hi
báznak ; elcsapni, ha ezt érdemlik ; megju
talmazni. ha derék emberek, megvédelmezni 
őket, ha a főispán minden ok nélkül keresz
tülgázol rajtuk ?

Mindehhez a vármegyének semmi joga
Megválasztja azt a nehány tisztviselőt, 

a kik ezen túl a főispánnak és kormánynak 
egyedüli közegei, mert ha nem azok : irgal
matlanul élcsapatnak.

Megválasztja a közigazgatási és adó- 
kivetö bizottságok és a központi választmány 
tagjait és azután többé se közigazitáshu. se 
adókezelésbe, se követválasztásba beleszólni 
semmi joga és hatalma.

Ha jól és csöndesen viselik magukat a 
bizottsági tagok, akkor kapnak — ha kap 
nak — főispáni ebédet s az történik min
denben, a mit a szolgahiró az alispán sza
vára. az alispán a főispán szavára, a főispán

| a kormány szavára elkövetni jónak lát. Ha 
! Pe(l*S acm jól és nem csöndesen viselik 
j magukat — hát akkor is kapnak — ha 
Kapnak —- főispáni ebédet, de azért nem 

| hallgat rájuk se s/olgahiró, se alispán, se 
főispán, se miniszter.

Mi elképzeljük a régi vármegyét, mely 
kormányzott s melyet ellenőrizett a kor
mány.

Mi elképzelünk egy uj önkormányzatot, 
melyben adminisztrál az állami hivatalnok, 
de ezt ellenőrzi a megyei képviselet az 
ellenőrzés minden hatályos intézményével,

Mi elképzelünk egy Bach-féle kényuralmi 
rendszert is, melyben a társadalomnak semmi 
intézményes ellenőri szerep nem jut, de a 
melyben a társadalom a maga mindig nyitva 
levő ezer szemével és mindig éber közérzü 
létével gyakorolja az ellenőrzést.

Mind e rendszerben van jó, van üdvös, 
van közhasznú, vau czélszerü egy vagy más 
irányban.

De a Tisza kormányzat megyei rendsze
rét nem tudjuk elképzelni, ezt csak látni 
lehet. Ilyen rendszert még nem talált ki 
se elméleti tudomány, se gyakorlati állam- 
bölcsesség. csak az élősdi furfangosság Tisza 
elméjében.

E rendszerben az alkotmányos szinii 
önkormányzat minden külső jelensége meg 
van. hogy a kinek épen gusztusa jő hozzá, 
tarthasson gyűlést és beszélhessen a falak
nak és embereknek De egyúttal e rendszer
ben a kormányzati önkényuralom oly töké- 
l'*tes szabatossággal van kifejtve, melyet 
megirigyelhetnek és eltanulhatnak Tiszától 
és Magyarországtól Oroszország miniszterei. 
És aztán, ha az igazgatásban durva hibák, 
mulasztások, paczkázások, sikkasztások for
dulnak elő:Tisza előáll s kezeit mossa: hajh. 
ez az önkormányzat! Ha pedig valami va
lahol valamikor jól talál sikerülni: hajh ez 
az állami kormányzat küiüuös érdeme!

Baranyának ama uéhány lelkes férfia 
mindezt gondolja meg jól, mikor a bizott
sági tagokat megyei közgyűlésekre hívogatja.

Hiszen ha volt nemzet, mely érdeklő
dött közügyéiért, alkotmányáért, önkormány
zatának intézményeiért: hát az a nemzet 
a magyar volt S ha most nem érdeklődik: 
bizony erre nagy oka van.

Elviselhetetlen állami terhek által agyon
nyomva néz kenyere után és se ideje, se 
kedve, se anyagi tehetsége gyülésezni. Gyü- 
lésezni azért, hogy a mit a kormányzatban 
jónak vélne: arra nézve meghallgatás nélkül 
hangozzék el|szava; — a mit pedig a kor
mányzatban rossznak lát: azt csak helyesel-j 
nie lehessen, de orvosolnia nem.

E végből okos ember mein jár gyűlé
sekre.

Ne is járjon.
Hadd legyen a vármegye, mig az lesz, 

a mi ma, látszólag is az, a mi valósággal,
Főispán és adófelügyelő Miért dicse

kedjék e két kozákhetman a megyei képvi
selet támogatásával?................

Ez két Írja az „Egyetértés", hanem 
hát ehhez sok szó fé r ; az is tagadhatatlan 
azonban, hogy sok igazság van benne.

Nem lehet, nem szabad helyeselni azt,

hogy a megye bizottsági tagok távol tart
sák magukat a megyei közigazgatástól. 
Igen is ott kell lenni és figyelemmel kisérni 
az admini-ztrácziót, a hol lehet elősegíteni, 
a hol hibás javítani.

Ha egyesült erővel lépnek tevékeny
ségre a megye bizottsági tagok ; a jő ered
mény semmi esetre sem fog elmaradni.

M ezö ren d ö ri U ,-v é n y -te rv e z e t.
.Régi óhajnak , régi szükségnek 

kíván megfelelni a közgazdasági miniszté
rium mezörendöri törvény tervezete, mely 
minden valószínűség szerint a képviselőház
nak már az első ülésszakában kerül tárgya
lás alá. Addig át és áttanulmányozhatják, 
alaposan megrostálhatják a törvényhatóságok, 
gazdasági egyesületek és sajtó egyaránt.

A régi érvényben levő mezörendöri tör
vény (1842. IX törványezikk) már elavult, 
nem felel meg a mostani gazdasági viszo
nyoknak, melyek azóta óriási változáson 
mentek keresztül. Már maga a tagosítás 
oly mélyre ható átalakulás, hogy ez egy 
maga elég ok lett volna uj mezőrendőri 
törvény alkotására.

Az uj törvényjavaslat közkézen forog, 
és ha megfigyelésünk és gazdáink szórvá
nyos nyilatkozatai nem csalnak, eléggé meg- 
felel a várakozásnak. Azonban már első 
áttekintésre szembeszökik a javaslatnak az 
a hátránya, mely majd minden törvény- 
alkotásunkat jellemzi: a paragrafus-őzön. Ren
geteg sok paragrafusból áll a mezörendöri 
törvény tervezet is. Átolvasása is fáradságos, 
hát inég átértése, áttekintése, alkalmazása, 
végreh íjtása és pontos ellenőrzése.

A pa ragra fin-özönt növeli, hogy oda 
nem tartozó intézkedéseket is tartalmaz a 
tervezet. Egyebekben igen kimerítő, bár — 
olyasmi is hiányzik belőle, aminek okvetle
nül benne kellene lenni. Ezeket azonban 
könnyen lehet pótolni, és ha az illetékes 
felszólalásokat figyelembe fogja részesíteni 
a törvényhozás, akkor az uj törvény kellő 
védelmet nyújt majd a mezőgazdasági érde
keknek, mert a törvény czélja és feladata 
rendőri felügyeletben és védelemben része
síteni mindazt, a mi a mezőgazdaság körébe 
tartozik.

A terjedelmes törvényjavaslatot nagy
jában már ismertettük, ezúttal annak néhány 
felötlőbb tévedésére óhajtunk utalni.

Mindjárt a törvényjavaslat első fejeze
tében olvashatni, hogy a gyümölcsfa*, vagy 
szőlőt ezentúl csak 12 holdnál nagyobb 
területen szabad ülteni, a kisebb területtel 
biró tulajdonos, csak a gazdasági bizottsági 
engedélyével ültethet gyümölcsfát, szőlőt sth, 
Ez a megszorítás helytelen. Kisebb gazdáink 
amúgy sem szeretnek fákat ültetni, ha ehez 
kell majd kérnie. Népünk természete irtózik 
hivatalos fórumok elé kérésekkel lépni, Örül 
ha nem kell velők érintkeznie. A megszorí
tás ellentétben áll a javaslat egy másik 
intézkedésével, mely szerint minden község 
tartozik három év leforgása alatt fa is ud át 
berendezni. Mire valók lesznek a faiskolák, 
ha az ott nevelt csemetéket csak hivatalos 
engedéllyel lehet majd szétültetni ? A fa 
iskolák ügye, a faiskola - felügyelők sok

utazgatása és napidija daczára, mostohán 
áll; a nép nem szeret ráfordítani ingyen 
munkát, inég kevésbbé fogja kultiválni. ha 
saját területén korlátozni fogják a f aülte • 
tésben.

A törvényjavaslat egy másik fejezete 
a nyolezadik) még az imént említettnél is 
károsabb megszorítást tartalmaz. Ugyanis 
ezentúl a községi gazdasági bizottság hatá 
rozná meg, hogy a gazda miként használja 
földjeit, vagyis mivel vesse, vagy ültesse 
be. A javaslat ezt a következő mükifejezé- 
sekkel m< \dja k i : a gazdasági bizottság 
megállapíthatja a vetésforgót. A gazda 
ilyetén korlátozásából sok zenebona támad
hatna. Mindegyik gazda maga ismeri leg
jobban a földjét; legjobban tudja, mire jó 
és mire nem, mire van szüksége, mire nincs. 
A gazdasági bizottság határozatai és utasi 
tásai torzsalkodást, perpatvart támaszthat
nak, megbéníthatják a gazda munkakedvét, 
mert igazságtalanságot és zaklatást fog 
látni a gazdasági bizottság határozataiban, 
bármely jóakarat tanácsolta volna azokat. 
Különösen tagositott birtokokon kimondani 
a közös vetésforgót, közös legeltetést, 
káros és hiábavaló.

A javaslat tizenegyedik fejezete a mező- 
rendőri kihágásokról és büntetésekről szól. 
A kihágások és büntetéseket 25 írttól 300 
írtig szabja meg, de a pénzbüntetés be nem 
hajtása esetében már nem intézkedik a ja 
vaslat. Kérdjük, hogy melyik Gonosz Pis
tának vagy Cserebogár Józsinak van 25 töl 
300 forintig terjedő pénzösszege ? Olyik tol
vajon egy gombot sem lehet behajtani, tehát 
szükségkép gondoskodni kell, hogy ilyen eset 
ben a pénzbüntetést át lehessen változtatni 
inás büntetésre.

A javaslat egyéb hiányairól máskor. 
Melegen óhajtjuk, hogy a közgazdasági mi
niszter és törvényhozás meghallgassa a tör
vényhatóságok és gazdasági egyesületek 
felszólalásait és tanácsait, melyeket hözvet- 
lenül az élet szükségletei fognak javasolni. 
Ne tegyenek majd úgy, mint tettek a gaz
dák nemzetközi kongresszusának tanácsaival, 
mert mit ér a legbölcsebb tanács, ha nem 
követik és nem hallgatják meg.

A  -m i em b erü n k .-
Regényíróink tagadhatatlanul nagyon 

vonzó képet festenek sokszor a falusi élet 
boldogságáról, mint a csendes munkásság, 
az egyszerűség a béke honáról, hol a köz
pont hivatalos nyomása ismeretlen, a kor- 
rupezió bfízhödt légkörét nem kénytelenek 
szívni, hol a szív szabadabban ver, a nyelv 
bátrabban szól, a városi népet oly igen 
jellemző kapzsi szellem még tért nem hódí
tott, s az önzés helyét az áldozatkészség, 
a vendég foglalja el. — Sok igaz van 
benne, hanem a való, mely a képzelem által 
ilyenre festett képnek csak nagyrészben is 
megfelelne, ritka — nagyon ritka. Ha az 
ilyen képek vonásai mind hűek volnának is, 
van a falusi népnek is egy minden esetre 
magasabb helyről rósz akaratú kezek által 
elhintett magvakból származó motívuma, 
mely nagyon sajnos eredményt hoz lé tre;

ez azon hihetetlenül éles ellentét, mely a 
politikai pártokat egymástól elválasztva, a 
legrokonabb lelkeket is meghasonlásba hozza.

De hogy czélomat érjem, hogy azoknak, 
kik előtt érdekkel bir egy tekintést vetni 
sajátságaiba, tisztább fogalmat nyújtsak, s 
hogy azok találva érezzék magukat, kiknek 
egy kis megszégyenlésre volna, hosszú el
mélkedés helyett egy községi képet próbálok 
bemutatni.

Van egy község valahol — a neve nem 
tartozik ide — jó veres borán s az évezre
dek aozélvé9Őjével czitrázott égfelé meredő 
szikláin kívül nincs benn.'1 semmi nevezetes
ség — olyan falu mint a többi, jó módú 
magyar lakossággal. S hogy a művelődés 
iránt nem érzéketlen, arról a községben 
évek óta virágzó két olvasókör tanúskodik. 
Ezek közül az egyik a „mi embereink-“nek 
nevezettek, a közigazgatási több korifeusok 
kegysugarában sütkérezők csoportját, (több
nyire elöljárók) na meg néhány lelkiismere
tükkel békén nem élő egyéneket foglal ma
gában ; a másik kör hívei függetlenségiek. 
E két hely az, a hóimét a községet érdeklő 
minden nevezetesebb akczió kiindul. — Egy 
felől a hatalmi támogatás érzetéből támadt 
gőg, az elbizakodottságból kendőzetlenül 
hagyott piszkos üzelmek képe, más részről 
az elkeseredés, s az ellensúlyozó törekvések ; 
ott beszéltet a hatalom, itt a nép szól; a 
mi onnét indul ki, arra felülről is kegyel
mesen pislogatnak s érvényesül, ;« mi innét 
az rósz, az elvettetik ; a ki amannak hive, 
az becsületes, elöljárónak, birónak való, ba 
különben rablógyilkos volna is, aki nem 
oda tartozik, az bűnös, az párt.olhatatlan.

E lap olvasói kegyes engedőimével be
mutatom az érdemes kormánypárti klubb 
egyik igen tipikus alakját K. uram szemé
lyében. Hogy e választás reá esett, arról 
én nem tehetek, még arról sem, hogy ő van 
hivatva ügytársait leginkább képviselni.

K. uram egy időben biró volt, most is 
olyas féle hivatalt visel. A közvélemény öt 
a milyen tág szájú, ép oly tág lelkiismere
tűnek tartja, mely elegendő ritka arra, hogy 
rajta holmi apróbb pénz-eltagadási, birtok- 
csalási bünöcskék könnyű szerrel s minden 
nyom nélkül atszűrődjenek. Egyébiránt 6 a 
a kormánypárt főkortese, s mint ilyentől ki 
venné rósz néven, ha alkalom adtán a vá
lasztási költségekből egy-egy csinos össze- 
gecskét magánál felejt ? Hiszen azt csak 
nem lehet kívánni valakitől, hogy a követ
jelölt egészségére ingyen egyék és igyék, 
meg hogy a hívek elfogására fáradtságos 
észtöréssel olyan dikeziókat esavarintson, 
mit nem hogy az egyszerűt választópolgár, 
hanem maga kortesdikezionarus sem ért 
meg. — No de hát mindezekből csak az 
tűnik ki, hogy K. uram mi n d e n r e  hasz
nálható ember, s hogy van is becsülete az 
u r a k n á l !  — Most nézzük meg a volt 
birót.

Hajdan a falusi biró a megtestesült 
becsületesség s egyszerűség volt, mivel azon
ban annál több józan ész és Ítélő tehetség 
járt együtt. Ma már az sem úgy van 1 Ma 
a falusi biró a párt egyenetlenség és a szol- 
gabirói kegy szörnyszülötte legtöbb esetben.

T  Á  R_C Z  A .
M ú lt és Jelen.

Prológus a mohácsi emlékünnepélyre. 
I r ta :  Váradi Antal

Ki Ungnál átvezette győztesen.
Ki nékik adta ezt a szép hazát.
Azt akará : e föld magyar legyen !
A sírba omlott óriás, e nép 
Feltörte szarkofágja szírt falát, 
Százhatvan egy év múltán síkra lép, 
És hire njból fényben szarnyal át.

Személyek:
A Múlt . . . . .
A J e l e n ................................

Kar.

K a r : a . Hyinuus* dallamára.
Saeat e föld, e mesazetér 
Honfivér áztatta,
Nagy sziveknek hamvai 
Nyugszanak alatta.
Ám ez álom véget ér,
S szent magúi kikelnek 
Lángoló érzelmei 
Sok nyugvó kebelnek.

M a i t .
Az Isten, magyarok nagy Istene,
Fóiemelé villám- s balkezét,
S a mig haraggal néz alá szeme.
Ezer csapás ai sújt le szerteszét.
Visszavonás, örök, rideg viszály 
Pusztita szét ez ősi téreken.
Midőn, mint vihar föllege, kiszált 
Az ozmán és büntetni megjelen.

J e l e n .
Vond szét e fátyolt. Gyászos, szörnyű év 
Vér irta számait takarja el,

( A  múlt a szín baloldalán be fátyolozott számot fe d  f ö l :
„1526- !)

E véres szám alatt sok honfi név,
Sok nagy, világos elme, hü kebel,
IQu arca, reményteljes, nagy jövő 
Pihen örökre bús reménytelen 
Egy megölt ország, egykor oly dicső,
Hanyatlott porba el, e bús helyen.

M a i t .
S lön néma gyász Szent Isván ős honán,
S hol Endre, Béla, Kálmán alkotott,
László, a szent, győzött oly sok csatán 
A diadalmi jaj elnémnl ott,
S hol Nagy Lajos zásalóit hordozák 
Babér övezve, három tengerig —
S Európa-fél te Mátyás bús hadát . . .
Ott egy legyőzött nép temetkezik . . . .

(Gyász zene. A múlt letérdelve könveani látszik.)
J  e  1 e  n.

(A  múlthoz lép , felem eli, átkarolja.) 
él az Tstea, Árpád ős hadát,

Nézd, mint törölte el a másik év 
Véres gyászát ez nj szám! Nézz ide!
(A szín jobb oldalán 1681 *et leplezi le ) 

Fel bozdult újra a szent ősi hév,
Volt n nemzetnek karja és hite !
Sajó és Várna újra földerül,
Laj-isuak árnya * ngesztelve van — 
Enrcpa gyűl a hős magyar körül 
Testvér kötéssel, diadalmasan.

Múlt.
Legyen megáldva ez az év, e nap.
Mely átkom lánczait feloldozá,
S he rezegi zászlók égisze alatt 
Örömre kelt egy gyászoló hazát.
A költő jós igéje teljesül,
A jobb kor, melynek jönni kel — derül 
S vau Isten s bíró a felhők felett,
Mely nem hagy veszni ilyen nemzetet. 

J e l e n
Maradj velünk hát ősök Istene,
Snjtó s áldó Mohács szent terén!
Nyújts védő kart, mely óva intene,
Ha veszni kél az ősi szent remény 
Uj kor derül, uj nemzet áll eléd,
De szive s imája régi még:
„Hogy te ki Árpádot vezéreléd 
Tartsd meg e nemzet ősi jó hirét!"
Hisz mint a költő szent imája szól: 
„Múltat jövőt megbünhödött e nép!" 
Kitör Mohácsnak sirbantja alól,
S Mohácsnál újra győzve áll eléd! 

Mai t .
Hadúr! a múltak Istene, te halld 
Imámat! Légy a jövő szent ura.
Te áldd, te támogassad a magyart, 
Derüljön új boldogság tájidra.
S ki ott vb Iái Nándornak tört falán 
S győző Hunyadnak kádját vezeted, — 
Egy nép imája száll tömjén gyanánt 
Egedbe, s kér: „ne hagyd el nemzetét!* 

Jel en.
S nem hagyja el! Mohács a vér mező 
Virággal nőt be! Feledve a múlt,
Babért terem a gvásztér kérkedő.n 
Habár megint „Hős vértől pirosnlt"!
De ez a „bősvér" ki nem vész soha! 
Mert a magyar lesújtja ellenét

S el nen borítja feledés moha.
Hisz „él magyar." hisz „ál ős Buda még"!
S virul a gyásztér, báj lón rengeti 
Kalászát .béke magasztos öléi."
I tt  ütötték, — s itt gyógyult bú megint 
A halálos s •!» a nemzet kebelén!

Kar.
Mohács! Meződ sötét csapást 
Hozott hazáuk fölé;
De jó az ég, — begyógyító,
A seb meg nem ölé.
Babért terem a gyászmezö 
Csapásra győzelem! 
így kékül itt meg múlt s jövő 
Ez ősi szem bolyén!

— WV'O -
H ulló cs illag .

— Fővárosi fotográfia —
Irta : Tárnái Károly.

Nem volt férfi, ki ha meglátta, valami 
vágyó, nyugtalanító szenvedelmet ne érzett 
volna; nem volt asszony, ki látlára legalább 
az ajk biggyesztő faját az irigységnek el 
birta volna nyomni kedves önmagában. Fele
barátnőit — bántó fényben, gondtalan gaz
dagságban, minden vágyának hódoló kénye
lemben élt. Férje az ő rajongó rabszolgája 
s minden szeszélyét lesve — kielégítő imá 
dója volt. A szerelmes férj kis feleségével 
szemben nem ismert áldozatot, az elkényez
tetett asszonyka pedig nem tudta, mi az a 
lehetetlen. Az élet verőfényes napja mosoly- 

ott rájuk, a szerencse is, mintha belebó- 
ult volna a szép asszonyba, olyan állhata

tosan kisérte őt s tán az ö kedvéért a kü 
lönben szorgalmas férjet.

„Brunner Rudolf" egyike volt a főváros 
legtekintélyesebb ezégeinek, mely a legbiz
tosabb alapokon nyugodott s melynek min 
deu v&lallata gazdagon jövedelmezett; Brun
ner ur ügyes számitó s szolid üzletekkel 
foglalkozó kereskedő hírében állott, a kit 
folytonos sikerei miatt irigyei is kénytele
nek voltak nagyrabecsülni. A Brunner-ház 
fénye, gazdagsága, — no meg a szép asszony 
szeszélyei is napról-napra gyarapodtak. És 
a bájos kis menyecske rabja volt az ő apró

szeszélyeinek: az ő fogatai voltak mindig 
a legdivatosabbak, az ő toilette-jei a legiz- 
lésesebbek; úgy hizelgett az elkényeztetett 
asszonykának, ba a fürdői, a tánczestélyek- 
röl szóló, vagy a sport-tudósítások hízelgő 
sorokban szóltak róla; ö mindenütt ott volt 
és mindenütt a legszebb és „legdrágább" 
akart lenni. Az is volt. Egy igazán szép 
asszonynak nem is olyan nagyon nehéz azzá 
lenni, kivált ha olyan istenáldott férje van, 
mint a minő Brunner Rudolf úr volt. Még 
az a sok tömjénező udvarló sem bántotta 
őt, kik az ö kedves Evelinejét annyira 
körülrajongták, bog}' neki szegénynek nem 
is sikerült az ünnepelt istenasszony közelébe 
jutnia; beérte ő azzal is, ba a kifáradt, 
ideges asszonynak puha, bársonyos kis ka
csóit megcsókolhatta egynéhányszor otthon 
az alatt a rövid idő alatt, a mit a kicsike 
neki budoirjában eltöleni megengedett. Hja, 
a kereskedő-embernek nem szabad érzékeny
nek, vagy — Isten őrizz’ — féltékenynek 
lenni; a szép asszony udvarlói előkelő, be
folyásos urak s . . . ezzel a körülménynyel 
is számot kell vetni az üzletembernek! Nincs 
az a befektetett tőke, melylyel akkora ered
ményt lehetne elérni, mint egy ingerlő széj>- 
ségű asszonynyal. Brunner úr ügyes számitó 
volt és tudott . . . várni, eljön az idő tán 
nemsokára, midőn a milliomos nem fogja 
már többé senki kegyét hajbászni, akkor 
aztán egészen az övé lesz az ö imádott — 
asszonykája!

Nem én mondom, mindenki tudja, hogy 
a sors a legszeszélyesebb udvarié. Ma még 
rajongva borul az imádott lábaihoz s hol
nap már meg sem is ismeri; ma még öm
lengő szavakban kínálja szerelmét, kincseit 
s holnap . . . k -rő szavadat sem hallja meg 
s közönynyel szól tegnapi rósz tréfájáról. 
— Jo volna ezt asszonynak, embernek a 
boldog időben sem feledni; — hát bizony 
Isten, eszünkbe sem jut hatalmunkban, jó 
napjainkban arra is gondolni, hogy holnap 
már a mi hátunkat porozzák s hogy még

lakománk hulladékára is megtalálunk éhezni.
Brunner úr is kifelejtette számításából 

a sors szeszélyét; a milliomosnak készülődő 
a jövőben csak derült, tiszta eget látott, 
melyből pénzes zacskók és busás nyeresé
gek szállinkóznak be hozzá, csak ablakát 
kell kinyitnia; nem gondolt arra, hogy a 
kéklő égboltozatra vészteljes felhők torlód
hatnak, a melyekből kipattanó villámsugár 
halomra dönti reményeinek kártyavárát. A 
dúsgazdagság délibábos képének hajhászásá- 
ban nem látta meg azt a gödröt, melyet 
úgy hívnak, hogy: „fizetésképtelenség."

Egy két eltévesztett számítás, váratlan, 
kifelejtett esemény, túlvérmes vállalkozás, 
hatalmasabb versenytárs több e féle kala- 
mitás, — tudják, mit képes megtenni ? Hát, 
belecsimpaszkodik hatalmas két markával 
annak a harangnak a kötelébe, mefynek 
szomorú hangjai mellett a börze halottait 
szokták eltemetni, . . . kiharangozni.

. . . . „Brunner Rudolf “ot eltemették, 
kiharangozták. Ez a név a kereskedővilág
ban már nem számit semmit, nem adnak rá 
semmit, mert hát hiszen a „halott" sem 
adhat már semmit! Kbben a világban nincs 
irgalom, nincs barátság, nincs . . . várako
zás; adnak hogy adj, tesznek, hogy tégy 
. . . eleget a „Kikötött" időbér.. Ha nem, 
— bedobnak az örvénybe, mely elnyel, le
löknek a „hitel" aranyos híd járói, nehogy 
útjába légy annak a soknak, kik mind láza
san rohannak azután a csábos lidérezfény 
után, a melynek neve: „millió"

Brunner úr most már aztán azt gon
dolta magában, ba „meghalt" ö abban a 
világban, a melyben eddig annyi kéjes iz
gatottsággal élt, hát meg fog ö halni arra 
a világra nézve is, melyben számára csak 
szegénység és lealáztatás fog jutni biztos 
osztályrészül, a melyben csak zsibbadt ten- 
gödéssel kellene leélni örömtelen napjait; 
ha a „Brunner Rudolf" nevet kitörölték a 
fizetőképes ezégek lajstromából: majd kitö
rüli ő magát Brunner Rudolfot — abból a
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K. uram ia igy lett azzá. a mint biró méltó 
Í8 volt születéséhez : könnyítette a községi 
pénztárt, sőt egy tekintélyéé összeget el
nyelt a községi számadások kaoszsza. — 
K. uram tudja hogyan. Természetesen akadt 
olyan is, ki kardot rántott a közpénztár 
ügye mellett — de eredménytelenül. A „mi 
embereink" érdemes klubbja összedugta fe 
jét, addig okoskodtak, reparálták K. uram 
ügyét, mig végre ő, mint a bírók legbecsü
letesebbje került ki a kátyúból. Ilyen volt 
K. uram bírónak ! De K. uram nem egye
düli ott — fájdalom — a vele rokonlelküek 
képezik a vele számot tevő elemet, kik ellen, 
ha százszor indul is meg a barcz, az min
dig elbukásával végződin.

És az ily nemű küzdelmek fegyverei 
bevitetnek az egyházba, az iskola ügyeibe, 
de nem ritkán a családi szentélybe !

Egyszer a papot üldözik, mert az nem 
a „mi emberünk" ; most egy másikat vá 
lasztanak (ki egyébiránt általam és mások 
által is tiszteit férfiú, a egyáltalában nem 
tehet róla, hogy ilyes szempontok is vezet
ték választóit, s hogy azok között K. uram 
félék is találkoztak) abból a reményből, 
hogy az a „mi emberünk" lesz. Volt idő. 
midőn a tanítókat kényszeritették az ő 
embereikké lenni, most meg midőn az egyik 
elég bátor volt azzá nem lenni, minden el
képzelhető bosszantás állt elő.

Egyik-másik polgártárs dolgai közül 
követett eljárással, kik kisebb nagyobb tartó 
kénytelen vendégeskedéseknek néztek volt 
elébe s a kik szintén a „mi embereink" közé 
számíttatnak a kir. ügyészség teendőit ke 
vesbitik. — És mindig csak a „mi embe
rünk" és „nem a mi emberünk" járja, s ez 
a vezérszó hosszú lebenyével az elkövetett 
visszaélések s kisebb nagyobb bűnöknek egész 
krónikáját takarja.

No hát a hol ilyen a falusi élet, polgár
társak — már pedig sok helyen ilyen — 
nem hiszem, hogy valami ideális képet mu
tatna.

És hogy e nagymérvű demoralizácziónak 
útja, hogy tulajdonkép hova vezet vissza, 
azt az Isten tudja — de hogy fölsőbb helyre, 
oda hol nagyon jól értenek hozzá, hogy 
mikép kell az egyszerű magyar nép lelkét 
megvesztegetni, a korrupezió előharezosaihoz, 
az bizonyos. — S hogy ezek az urak mint 
számolnak a lelkiismereteiknek, hogy szá
molnak — ha van — a legfelsőbb törvény
szék s még Tisza Kálmán ő excellencziájánál 
is nagyobb ur — az Úristen előtt, nem tu
dom ! Én szerény czikkecskémmel meg leszek 
elégedve, ha az adott rajzokban valaki 
magára talált ismerni.

Fejes Antal.

Az íróasztalon a legnagyobb rendetlen
ség. Levelek, félig Írott dolgozatok, barátok 
és ismerősök arczképei, régi folyóiratok és 
újságok össze-vÍ8sza halomszámra feküsznek 
itt igazi „költői rendetlenségben."

Az asztalon egy kis papirszeletre vetette 
oda Sándor bácsi Gábor öcscséhez intézett 
bucsusorait, melyeket befejezni nem tudott.

A czeruzával irt néhány sor szóról 
szóra igy hangzik:

„Kedves Gábor öcsém!
Légy erős és viseld el nyugodtan halá

lom hírét. Annak úgy kellett lenni . . . .
............Ne s ír já l" ....................

I t t  megakadt a búcsúlevél, melynek 
még az aláírása is hiányzik . . .

Ö ngyilkos iró .
Balázs Sándor öngyilkossága általános 

megdöbbenést, mély részvétet keltett nem
csak a fővárosban, de a vidéken is.

A jeles iró nagyon megváltozott ugyan 
kedélyben és szokásaiban az utóbbi idők 
alatt és búskomorsága is feltűnő módon nö
vekedett, de hogy a jeles tollú humorista 
ilyen módon, sajátkezüleg oltja ki életét: 
azt még legközelebbi hozzátartozói sem sej
tették.

Budán a csendes Attila-utczában a 47. 
sz. alatti házban egy felette igénytelen és 
szegényesen berendezett szobában lakott kö 
zösen Gábor öcscsével, ki a honvédelmi mi 
niszteriumban tisztviselő és aki anyagilag 
igen gyakran támogatta pénzzavarokkal 
küzdő bátyját.

A két testvér meleg szeretettel ragasz
kodott egymáshoz és az élet bajait számos 
éveken át együtt küzdötte keresztül.

Két egyszerű ágy, egy rozzant pamlag, 
két ócska szék é9 egy régi Íróasztal képezik 
a szobának összes bútorzatát.

Az ember azt hinné, hogy egy szegény 
diák lakott itt. Az asztal felett egy régi 
arczkép disziti a testetlen falat. A jó „Sán
dor bácsi" van itt feleségével és gyermeké
vel levéve.

Balázs Sándor életének utolsó óráit 
nyugodtan töltötte el. Rokonai, barátai és 
ismerősei előtt még dicsekedett, hogy nagyon 
jól érzi magát. Annyi valószínű, hogy nem 
gyógyíthatatlan betegség kergette a halálba, 
mert Sándor bácsi vas egészségnek örvendett. 
Életében egyetlen válságos csapás volt leány
kájának, az öt éves Rozikának 1874-ben 
történt halála, kinek elhunyta felett különö 
sen az utolsó időben kezdet: nagyon bán 
kódni.

Egy vele baráti viszonyban levő budai 
családnál néhány nap előtt emlegette még, 
hogy miért kellett annak a szegény Róziká 
nak meghalni. . . Vasárnap reggel egy jó 
barátjától öt forintot kért kölcsön, hogy a 
lutrinál utoljára próbáljon szerencsét.

A végzetes tett előestéjén (vasárnap) 
két testvér utoljára vacsoráit együtt.

A jó Julis néni nem győzte hozni a 
közeli korcsmából a jó budai bort „mohaival.

A két testvér csak későn éjfél után tért 
nyugalomra. Midőn Gábor felébredt, nagyon 
csodálkozott, hogy Sándor bátya már felöl
tözködött — feketébe.

— Hová sietsz oly korán — kérdé tőle.
— Fontos küldetésben járok ma öcsém. 

Ez volt a válasz. S ezzel Sándor bácsi 
kiment a konyhába, hol Julis nénivel fogott 
kezet.

— Isten vele Julis néni; ismétlé vagy 
ötször és ezzel távozott — örökre.

Különfélék.
— Egyházi ének. Holnap, vasárnap, d. 

e. 9 órakor a Lyceumi templomban zenés 
mise lesz, mely alkalommal N ő s e d  a Ká 
roly „A ve Mária" ját énekli: N ö t h i g  
Ferencz (bassista Bécsből); az „Offertorium" 
hoz pedig; Weiss L. „Domine, dominus 
noster" czimü kettőse (sopran ,és bariton) 
éneklik: H i l s c h e r  Hona és N ő s e d  a 
Károly — lesz előadva. Az „ Agum Dei" 
előtt Zs o l n a i  Gyula(Bukaresztről)Gounod 
„Meditation “ját fogja hegedűn előadni.

— A pécsi zene-egylet felszámoló-bizottsága 
a következő közleményt küldte be hozzánk : 
Fölhívás a pécsi zeneegylet t. tagjaihoz! 
A pécsi zeneegylet a folyó év első negyedében 
tartott közgyűlésén határo/atilag kimondot
ta : az egyesület feloszlatását- egyúttal az 
egyleti követelések, tagdijak behajtásával 
és az adósságok törlesztésével, egyszóval: a 
felszámolással alulírottakat bízta meg. 
Ugyanez alkalommal az egylet tartozásai: 
a) váltókra 2300 frt, b) számlákra 93 frt 
40 kr. c) egyleti szolga f. é. dija á 15 frt 
180 fit. d) kamatokra 100 frt, összesen 
2973 írtban, a fedezet pedig: a) alapitó 
tagok tartozásai 1200 frt, b) peres köve
telés 240 frt. c) folyó évi tagsági dijak 
900 frt, d) hátralékos tagdíjakból 170 frt, 
e) hangszerek eladásából 150 frt, f) pénz
tári készlet 175 frt, összesen 2835 írtban 
állapíttatott meg. Kimondatott egyúttal az 
is, hogy' mindazon egyleti tagok, kik a 
folyó évre járó tagdi jakat (a netáni hátralék
kal együtt) egyszerre lefizetik, azonnal fel- 
mentendők minden további kötelezettség 
alól és az egyleti tagok sorából törlendők. 
Midőn ezekről az egyesület t. tagjait ér
tesítjük, egyúttal fölkérjük, hogy minket

terhes és kellemetlen feladatunk teljesítésé
ben, a tagdíjak pontos befizetése által, saját 
érdekükben is, támogatni szíveskedjenek, 
hogy ekként az adósságok törlesztetvén, az 
egyesület becsülettel fejezze be életét. Tájé
kozásul megjegyezzük, hogy már eddig a 
számla-tartozások mind, a váltó tartozások 
ból pedig 650 frt törlesztetett. Pécsett, 
1887. augusztus 3-án. A felszámoló bizott
ság : Fekete Mihály, Borovics Károly, Grün- 
huth ignácz, Kiss Géza jegyző.

— A „Sárga C8ik0.u Végre hosszas ké
szülődés után ma színre hozzák a műked
velők Csepreghy Ferencz kitűnő sziuművét, 
a „Sárga csikó-“t. Hosszúnak mondjuk a 
készülődést, mert már hetek óta tart az 
„eszme-csere" a szereposztás; a próbák azon
ban csak a hét elején kezdődtek meg s mai 
napig mindössze csak öt emlékpróba tarta
tott, a mi bizon-bizon nem épen hosszú 
készülődés a „Sárga csikó "ra, mely egyike 
legnagyobb szabású s legnehezebb népszín
mű veiuknek. De hát jól megfogták a dolog 
nyelet s hihetőleg sikerülni is fog az előadás. 
Az enekieszeket Langer Viktor kitűnő ének- 
tanárunk tanította be .> mint a próbákból 
lehet következtetni, nagy hatást aratnak 
az énekekkel műkedvelőink. De lássuk az 
előadást! S lássuk, hogy a közönség mily 
buzgósággal áldoz a jotékonyczélra.

— Vasúti előmunkálati engedély. A köz- 
munka-és közlekedésügyi m. kir. miniszter 
Junker Károly és Visnovszky Sándor mér
nököknek a moháes-pécsi vasút Trinitás nevű 
állomásából kiindulva Mária Gyűdön és Sik
lóson át harkányi fürdőig vezetendő gőz- 
mozdony u rendes vágány ú közúti vasút 
vonalra, majd pedig egy a villányi állomás 
ból kiinduló és Harsányon, Siklóson, Mária- 
Gyűdöu keresztül a harkányi fürdőig veze 
tendő rendes vágányú másodrangú gőzmoz- 
donyú vasútvonalra az előmunkálati enge
délyt megadta.

— A pécsi kereskedelmi és iparkamara 
közleménye. A íöldm. ipar- és kereak. m. 
kir. minisztériumtól nyert értesítés szerint, 
a szerb hatóságok kereskedelmi utazóinktól 
újabban az iparigazolváuyi jegyek elömu- 
tatását követelik.Figyelmeztetnek ennélfogva 
a kamara területén levő ezégek, hogy kép
viselőiket, utazóikat, ha üzleti ügyekben 
Szerbiába utaznak, a Szerbiával kötött keres 
kedelmi szerződés (1882. évi XXX. t. ez.
IV. pontjában) megállapított iparigazolványi 
jegy gyei lássák el, Pécsett, 1887. évi julius 
23-án. Katii Mátyás s. k. kamarai elnök, 
dr. Záray Károly s. k. kamarai titkár.

— Zászló szentelési ünnepély. Az „I-ső 
pécsi munkás beteg és rokkantadat segélyző 
egylet" folyó hó 20-án tartja uj Zászló- 
szentelési ünnepélyét. I. Reggeli 9 óiakor 
összejövetel az egyleti helyiségben (Ágoston 
utcza,22. sz.) II. Elindulás 98 * * */4 órakor a 
Szt. Ágostonról czimzett plébánia templomba 
sz. mise halgatásával és a zászló felszentelési 
ünnepélyre. III. A zászló felszentelése után 
mindannyi egylet a zászló anyához indul. 
(Mária-utcza 36. szám), Aidinger Jánosné 
úrnőhöz — hogy köszönetüket lerójják. IV. 
Visszamenet a Mór . K irály , sörház- és 
Augusztinus utczán át, a felszentelés az 
egyleti helyiségben folytatandó a szegek 
beverése által. V. Ezután az egyletek szét
oszolnak. VI. Délután 2 órakor a zászlóanya 
tiszteleletére társas ebéd a Scholcz-féle sör
csarnokban. VII. Este 8 órakor tánczmulat- 
ság a polgári zenekar közreműködése mellett. 
Ezen ünnepély alkalmával a pécsi dalkoszoru 
az ünnepély kezdetén „Isten dicsősége" és 
az ünnepély végén a „Himnuszt" fogja éne
kelni. Á jelentkezések a társas ebédhez 
minden vasárnap az egyleti irodában tör
ténik. I frt. 40 kr. fizetése mellett augusztus 
“ ‘g-

— Tánczmulatság. Az „I sö pécsi Munkás 
beteg- és rokkantakat segélyző egylet" 
(Ágoston uteza 22.) uj egyleti zászlója fel
szentelési ünnepélyére folyó évi augusztus 
20 án szombaton az újonnan beszerzett

zászló költségének részbeni fedezésére a 
Öcholcz féle sörcsarnok helyiségében táncz- 
mulatságot rendez; melyre a pécsi és vidéki 
t. ez. polgárokat és egyleti tagokat, vala
mint minden munkás barátot tisztelettel 
meghív a rendező bizottság. Belépti dij 
személyenkint 40 kr.; és a jegyeket minden 
vasárnap az egyleti helyiségben az ünnepély
estélyén a pénztárnál lehet váltani. Ajándé- 

felülfizetések köszönettel vétetnekkok é s ----------------
és helyi lapokban nyugtáztatnak. A zenét 
a helybeli polgári -zenekar fogja ellátni. 
A szünidő alatt a „Pécsi Dalkoszoru" völtendi 
ki a hézagot. Jó ételek-, italok és a jó rend 
fenntartásáról gondoskodik a rendező bizott
ság. Kezdete 8 órakor.

— Újabb kitüntetés. Özv. Wurster Edéné,
a helybeli előnyösen ismert ezukrászda tulaj- 
donosnője, ki a ezukrászat terén kifejtett 
buzgalmáért és a fölmutatott sikerekért a 
külföld előtt is elismerésben részesült, kiál
lított czukiászati termékeiéit érmekkel s dísz
oklevelekkel tüntettetett ki; most legujab 
bán Német-Palánkáu részesült kitüntetésben. 
Úgynevezett „Pécsi tortá-“t és koníekteket 
állított ki s a kiállítás bíráló bizottsága 
egyhangúlag neki Ítélte az a r a u y-é r m e t. 
Ebben a kitüntetésben méltán osztozikO r o s zi, 
az üzletvezető, ki a ezukrászatot nemcsak 
hogy ügyességgel, de úgy szólván „művészet 
tel" kezeli. Mióta Oroszi vezeti az üzletet, 
azóta nyert a Wurster ezég nevet a kül
föld előtt. Üdvözöljük a derék iparost és 
sok ilyen derék, tehetséges és tevékeny 
embert kívánunk a hazai ipar fejlesztésére.

— A filoxera. Egyre másra vizsgálják 
8zöllőbegyeinket a kiküldött filoxeraszemlé- 
szek s majd itt, majd ott találnak föl újabb 
és újabb tiloxerás területeket. Már annyi 
az inficziált terület, hogy a dezinfekeziora 
gondolni sem lehet. De biz kár is lenne 
ezereket költeni a szénkénegezésre, mert 
hisz a vége úgy is csak az lesz, hogy a 
filoxera pusztít tovább és tovább, a mint 
pusztított eddig. Nem mondjuk, hogy ne 
legyünk óvatosak s ne vigyázznnk arra, 
hogy a tiloxerát egyik szőllőből ne vigyék 
a másikba, de azt már kereken kimondjuk, 
hogy minden krajezár kidobott pénz. Külön
ben oly nagy az óvó intézkedés, hogy a 
király-utezábau egyik üzletben még — á r u l 
j á k  i s a tiloxerát ele venen.

— Hymen. Tegnapelőtt — kedden reggel 
— tartotta esküvőjét dr. Ge r e c z e  Péter, a 
pécsi főreáliskola jeles tanára és tartalékos 
honvédhadnagy M i 11 e r L uj z a kisasszony
nyal, a belvárosi plébánia - templomban. Áz 
esketést Mendlik Ágost apátplébános végezte; 
mint násznagyok a vőlegény részéről: dr. 
L u k á c s  Adolf jogtanár, a menyasszony 
részéről: E g r y József ügyvéd fungáltak. 
A szertartás után kedélyes reggeli követ
kezett, mely azonban csak a legszűkebb 
körben folyt le. A lakomát az uj pár el
utazása követte, kik már a reggeli vonattal 
olaszországi körútra indultak.

— A háztulajdonosok figyelmébe. A 
posta- és távirdaigazgatóság Pécsre tétetik 
át az őszszel, minek következtében vagy 
30—40 hivatalnok s majdnem ugyanannyi 
család érkezik városunkba. Természetes, hogy 
ezek részére sok lakás is lesz szükséges. Az 
ide jövendő posta- és távirda-tisztek és hi
vatalnokok már nagyban tudakozódnak la
kások után, ne hogy az utolsó pillanatban 
legyenek kénytelenek kapkodni lakás után. 
Ennélfogva V é c s e y I s t v á n  posta- és 
távírda fölfigyelő ez utón főidül a kiadó 
lakásokkal biró háztulajdo osokhoz, hogy 
nála kisebb nagyobb üres lakásaikat jelent
sék be, hogy c azokat a lakást kereső tisz 
tek és hivatalnokoknak ajánlhassa.

Lelkész választás. Gyűdön f. évi julius 
hó 24-én ment végbe az ev. ref. lelkész
választás Fábián Mihály harkányi lelkész 
és dr. Kereky Mihály pécsi ügyvéd tanács 
bírák elnöklete alatt. Túri Lajos hely
beli helyettes lelkész választatott meg nagy 
lelkesedéssel, egyhangúlag. A gyülekezettől

elismerésre méltóan szép, hogy méltányolj 
a h. lelkész igazi érdemeit, czélhoz jutásába* 
egyetértőleg közreműködött és az önérdek 
szülte személyeskedés és rágalom nemtelen 
törekvésének undorodással hátat fordított. 
Még csak azt jegyezzük meg, hogy Tárj 
Lajos fN .H arsányi helyettes lelkész volt 
Gyűdöt előzőleg, a hol annyira kedvelt 
papja volt e fényes egyháznak, hogy egy. 
hangulag lett volna megválasztva, ha az 
uj választási szabályok értelmében, az első 
osztályú egyházban, mint helyettes lelkész 
választható lett volna.

— Rablási kísérlet. Mohácson vasárnap 
éjjel tolvajok betörést kísérlettek meg Fischer 
Adolfnak a fő-utezán levő házába: sőt a 
boltajtót már ki is nyitották. De Bakó 
Ferencz éjjeli őr a tolvajok működését észre- 
vevén, rájok k iálto tt; ezek azonban a helyett, 
hogy elszaladtak volna, az őrre rálöttek; 
a lövés szerencsére nem találván, Bakó a 
Bánovics-téle házba bezörgetett, a honnan 
puskát hozván, most már ó lőtt, mire aztán 
a tolvajok már jobban megijedtek, mert egy 
második lövést be sem várva, elme.iekültea.

— Szerencsetlenseg. N.-Bólyban Kre« 
József a buzakazalon dolgozván, lecsúszott 
arról s a ka H mellett működésben levő 
cséplőgép ójába esett, mely is bal lábát 
térden alu. összezúzta. A meghívott orvos

| a láb levételét szükségesnek találván, a 
műtétet teljesítette is, de ez a szerencsétlen 
fiatal embert többé meg nem menthette, 
mert az az orvos megérkezése előtt történt 
nagy vér vesztés következtében, a műtét után 
néhány órára meghalt. — Duna-Szekcsőn 
is hasonló szerencsétlenség történt. Steier 
Ferencznek a Mayer-féle cséplőgép dobja a 
balkezét megfogván, azt összezúzta; a kéz 
levétele orvosi műtét utján itt is eszközölte
tett, de Steier a nagy vérvesztés folytán más
nap meghalt. — Ezenkívül ugyan Duna- 
Szekcsön Bari N. jobb karján sérült meg a 
cséplőgép körül tanúsított vigyázatlanság 
folytán.

— A mohácsi műkedvelők. Mohács föl- 
szabadulásának emlék-ünnepén, nem „Sza* 
pári Péter“t adják a mohácsi műkedvelők* 
mint lapunk múlt számában irtuk, hanem 
„ P e t n e h á z  y “»t hozzák színre. A darab
ban szerepelnek : Petneházy: (Palasocsky 
Ödön); Éva leánya: (Spitzer Ilonka): Má* 
riássy: (AndritsTódor); Ottlyk: (Goldarheiter 
Emil); Judit neje: (Singer Laura); Krakó: 
(Breyer Mór); Zóra: (Palasovszky Erzsiké); 
Ferhád: (Bernát Béla); CarafFa: (Jankuvití 
Dénes); Pechman Ganther: (Gál Andor); 
Károly Lottaringi: (Mucskay János). Lajos 
badeni: (Kerner Róbert); Gábor barát: (Fi- 
lipp Ferencz); Vass Sándor: (Tóth Lajos): 
Vanborn : (Jankovits Dusán).

*— Nagy tűz Laskón. Baranyavári járás 
egyik virágzó és jólétnek örvendő községét: 
Laskót, melynek nagy kiterjedésű és külö
nösen kapásnövényeket dúsan termelő hatá
rát a közel múlt napokban orkánszerü vi
harral párosult jégeső teljesen megsemmisí
tette és egész termékekben kopár sivataggá 
változtatta, úgy, hogy’ i kár közép számítás 
szerint 100.000 írtra tehető. A különben 
szorgalmas lakosság ajkairól csak alig most 
hangzott el, a jövőre gondolva, az elkesere- 
dési panasz, miután őszi terményeik, miből 
pénzelui szoktak, az elemi csapásnak áldoza
tává lettek .— Újabb szerencsétlenség is. érte. 
F. hó 2. d. e, 8 órakor a templomhoz közel 
egy jó módú polgár embernek szén a boglyája, 
állítólag kisgyeimekek szivarozása követ
keztében, kigyuladt s rövid 2 óra alatt 5 
ház, pajtákkal, takarmányny’al s egyéb 
gazdasági felszerelvényekkel együtt a pusz
tító elem áldozatává lettek. 2 házból még 
a házibutorokat sem tudták m gmenteni, 
minden hamuvá vált. A tűz kezdetével azonnal 
megkondultak a harangok jelezvén a veszélyt; 
az emberek nagyrésze, kik mezőn voltak 
gabonájuk nyomtatása végett, rögtön a 
veszély helyszínére siettek s mindent meg 
tettek az oltásra, de a nagy’ hőség és viz-

legnagyobb lajstromból is, melyet a sors 
vezet kérlelhetlen pontossággal. Ennek a 
lajstromnak a neve: „élet." Egy biztos pisz- 
tolydnrranással — azt hitte — hogy le lesz 
zárva a számadása s kész a legtisztább 
meleg. Pedig nem úgy volt; — megfeledke
zett a kompánistáról, az o kedves kis asszo 
nyáról. Mi lesz azzal?! Ő gyáván meghat 
rált a : ötétre vált élettröl és volt lelke itt 
hagyni a háborgó tengeren a gyönge asszonyt 
. . . szegénységben, kétségbeesésben! — 
Avagy . . . nem tudta talán sajnálni azt 
az asszonyt, a ki udvarlói, estélyei, hódításai 
közepette őt sem sajnálta meg; — vogy . . . 
ki tudja . . . tán nngyon is nagy része 
van az ö elbukásában ennek az „aranyos" 
kis hölgynek, a ki mindenki és minden iránt 
birt érzékkel és szívvel, csak az ő jóságos 
férje, csak a kettőjük közös otthona iránt 
maradt — tán mindvégig érzéketlen, szív 
télén; . . . talán azért szakitá magát el 
ettől az asszonytól, mert félt, hogy az elké 
nyeztetett divatasszony’a a nyomorban öt 
fogja eltaszitani magától. — Talán . . . 
démonnak tűnt fel előtte egyszere az előbb 
még bálványozott angyal. Ki tudná azt, 
hogy mit mondott el az az utolsó pisztoly
durranás!? . . . .

A Brunner-név baját a sors még nem 
zárta le, — folytatta a bejegyzéseket.Szomorú, 
sötét tételek kerültek még arra a szeren
csétlen névre szóló lapra.

. . . Eveline nevét hiába keressük ezután 
a társaság dicsőített istenasszonyai között; 
leszállt a káprázatos színpadról az élet 
sötét sülyesztőjébe, a hol a régi tapsolók 
nem látták meg többé . . .  a bukott keres 
kedő szegény feleségét.

A kész prédát megtalálják a károgó 
vaijak és az éhes keselyűk: az élet kivetett 
áldozatait felkeresik a végrehajtók és végre 
hajtatók. A károgó varjú utált szerepét 
nyomta kezembe jobb sorsra érdemes hiva

tásom, exekuciót kellett telie3Ítenem. Az 
éhes hitelező még magamat kialudni sem 
engedett, hordárral veretett fel jól eső álmom
ból már hajnal hasadáskor; a bérkocsi alant 
várt reám, hogy elszállítson a találkozó 
helyül kijelölt kávéházba. Ott volt már a 
tisztes kompánia: a tudós „végrehajtó-bíró", 
(mint ü magát nevezni szokta) a két tipikus 
fölesküdött becsüs és a kcselyűszinű . . . 
felperes. Soha reggeli oly rosszul nem esett, 
mint ekkor; — tudtam, hogy egy veszni 
indult szép asszonynak adjuk meg ma talán 
a kegyetlen kegyelem döfést. Utált, szerep
lésemet a megvetésig csigázta fel kliensünk
nek az a mohó, sokszor hangoztatott — 
előttem raegmagyarázhatlan — kívánsága, 
hogy még az utolsó ruhadarabot is el kell 
venni attól az asszonytól; fenhéjázással adta 
parancsoló utasításait s nem késett hang 
súlyozni, hogy ö el nem tűr semmiféle el
nézést. Elindultunk a szomorú ú tra ; néma 
csendben szorongtunk mi többiek helyeinken, 
csak a hitelező okádta folyton a pestises 
tüzet . . . nagy hangon.

A kerepeli ut egyik szállója előtt ál!t 
meg a kocsi; a hitelező gyors léptekkel 
kalauzolt fel bennünket a harmadik emeletre. 
Úgy látszott, hogy ö ezt az utat jól ismeri, 
megállt az egyig ajtó előtt, a melyet — 
minthogy zárva talált — kíméletlenül el 
kezdett rázni. A szolgaszeraélyzet összefu
tott a zajra s hagyta rázni az ajtót, mikor 
magtudta,hogy mi a törvény emberei vagyunk. 
Az ismételt ajtó rázásokra, belülről csengő 
asszonyi hang ijedten kérdezte kilétünket.

— A törvény nevében parancsolom, 
nyissa ki, szólalt meg színpadi bangón a 
tudós végrehajtó.

A kulcs megfordult a zárban s mi 
beléptünk.

A szép Brunnerné állt előttünk a lég 
igézőbh pongyolában. Hollófekete fürtéi dús 
csigákban omlottak fedetlen, szobortökéletes 
ségű vállaira; mélytüzű szemeiben a harag

villáma az ijedség bátortalanságával válta 
kozott. Érthetlen szavakat hebegett, de csak 
hamar felismerte a helyzetet, midőn az isten 
tudja mitől lángvörössé lett hitelezőjét meg 
pillantá. Soha nem fogok oly megsemmisitöen 
lemérő tekintetet látni, mint a melyben az 
én kliensem ekkor részesült; a megvetés 
megtestesülni látszott ez egy tekintetben. 
Az illemérzetében megbántott asszony hang
hoz nem jutó nagy haragja csakhamar szét
oszlott és a helyzet kényszerűségéből folyó 
tompa egykedvűséggel ölté magára a leg
szükségesebb ruhát. így rohanhattak meg 
durva rabszolgák egy királynőt!

És a rabszolgák megfoszták a királynőt 
utolsó kicsi örömétől is; a férj bukásából 
megmentett nehány ékszer, pipere-czikk és 
a még meglevő kevés számú toilette-darab 
mind össze lett pakkolva, lezárva és elszál
lítva. A kulcsot nekem adták, mivel hogy 
én bizattam meg ama tárgyak fölötti zár
gondnoksággal, a melyeket a szegény asz- 
szonytól szívtelenül elvettek.

l nem hallhatókig dobogott, midőn szobájának 
j ajtaja előtt álltam : nehány perez kellett

A főváros kaleidosknpazerii életében 
mái már elmosódott emlékemből múltkori 
kellemetlen hivatalos kiküldetésem képe, mi
dőn egy illatos levélke egész valójában újra 
felelevenítette azt. Brunnerné irt; kért, hogy 
látogassam meg. Úgy megijedtem én ettől 
a levéltől; — annyi badar gondolat czik- 
kázott át keresztül kasul agyamon. Tízszer 
húszszor elolvastam a finomvonásu betűket: 
valami titkos, regényes kalandot akartam 
erőnek erejével kiolvasni a sorok közül, — 
pedig hát nem volt abban a levélben semmi 
más, mint egyszerű, erősen sürgető kérelem 
az iránt, hogy a szép hölgyet okvetlenül 
felkeressem. Vár. Rám vár az asszonyok 
eggyik legszebbje, a ki még hozzá . . . 
szerencsétlen smindenkitől elhagyatott! Hogy
ne teljesíteném kérését parancsképen — azon
nal. Egész utón azon töprengtem, mit akar
hat tőlem ez a szenvedő istenasszony!? Ha
zudnám, ha elfogadnám, hogy szivem csak-

hozzá, mig kissé össze tudtam szedni gondo
lataimat. Kopogtam s benyitottam.

A szép asszony úgy fogadott, mintha 
régi ismerőse lettem volna; bocsánatot kért 
azért a fáradságért, melyet hívásával oko 
zott. Elmondotta megható vonásokban sze 
rerenc8étlen sorsát, miközben azokban a 
gyönyrü szemekben sürü könyek csilláma 
játszott észbontó színjátékot. (Kezdett velem 
keringeni a szobába; éreztem, hogy ezért az 
az asszonyért én mindent meg tudnék tenni.) 
Némi habozás után elmondotta okát annak, 
hogy kliensünk miért fordult, ellene a rideg 
törvény ú tjára: aljas, nemtelen ajánlatokat 
tett neki a szemtelen s mert megtiltotta neki 
ezekről előtte beszélne s mert midőn — e 
tilalmának daczára — ismételte azokat, ki 
utasitotta szobájából, . . . most ime a leg
gyávább bosszút állta rajta. (Hiéna !) Leírta 
jelenlegi szomorú helyzetét; őszintén beval
lotta. hogy a foglalás óta nem mehetet az 
utczára, mert nii cs . . . t i s z t e s s é g e s  
r u h á j a !  (A szivemet mintha egy nsgv 
erejű óriás vasmarkával szorította volna ösz-
sze.) Kért. hogy segítsek rajta...............én
megtehetem, . . . .  adjam ki neki a ruháit, 
m u n k á t  akar keresni, hogy ne kelljen

. neki éheznie!
Ekkor aztán ráborult a vendéglői szóba 

kopott pamlagára és sirt keservesen, szív- 
8za£Kafdan. Én ott mellette ültem s midőn 
a megtört asszony összeroskadt, úgy tűnt 
feh mintha előttem borult volna le az esdeklő, 
Hófehér karja, gazdag haja érintkezésbe jött 
testemmel, . . . ereimben a vér lázas gyor- 
sasággal keringett; éreztem a szenvedő asz- 
szony forró leheletét,melynek villanyos hatása 
kábulttá, félig őrültté és üdvözültté tett. Ez 
önkívületemben aztán fölemeltem, karjaimba 
zártam, lázas vakmeréssel csókokkal árasz
tani el a bársony puha kacsókat . . . .  és 
sírtam én is, mint egy kis gyermek.

. . .  A zár alá vett tárgy kaf aztán
kiadattam a szép — Szirénnt k .----------

Csak nagyon nagy nagy bajjal tudtam 
a „törvéuysértésB-t, vagy — a mint azt 
princzipálisom előttem erősen hajtogatta —
a „megzavart jogrendjét nyélbe ü tn i.-----

A szép asszony pedig „merényletem* 
után úgy eltűnt a KÍváros ember-özönében, 
hogy reményem sem volt már a „csábitó* 
szirént viszont láthatni. Eltűnt, senki se 
tudta megmondani, — hová.

Egyszer aztán barátaira érkeztek a 
vidékről, a fiúk fényében és — árnyában 
szerették volna megismerni a fővárost. Be
barangoltuk egész Budapestet. Egy ily 
csatangolás közben egyik tapasztalatlan fiá 
azt kívánságát nyilvánította, hogy ő óhaj
tana megnézni egy fővárosi — „tánczisbo- 
lát." Csudálkozott midőn többszöri sürgeté
sére még esti 10 órakor is azt mondották 
neki a fővárosi pajtások, hogy oda még 
ráérünk elmenni. (Szegény jámbor falusi, azt 
hitte, hogy Bndapesten is olyan a táncziskola 
mint otthon: Sár-Sze^t Flóriánon.) Addig 
únszolt aztán bennünket, mig aztán csak
ugyan elmentünk egy, a hírlapok hirdetései 
közt az időben sokat emlegetett . . • • 
„táncziskolába."

Húzta a czigány. A síkos padlaton 
örült keringésben forogtak a párok; — dur* 
rogtak a pezsgős palaczkok. Szilaj jókedv, 
zűrzavaros zsongás töltötte be a fényesen 
kivilágított termet. A mi falusi barátunk 
nyitva felejtett szájjal bámulta ezt a jelleg
zetes fővárosi vigalmat. De csakhamar bá
multam én is: az a legszilajabb tánezosnő, 
annak a monoklis „firtli“-nek a karján . • 
az az én szép védeneznőm !

Az egykor legünnepeltebb hölgye * 
fővárosnak — a „táncziskolá"-ba szorult....awoaazaia --  íl „ UUlCZISKUm a*-'*-
— ■— Ekkor talán már nem arról panM*" 
kodott, hogy nincs t i s z t e s s é g e s , ' 11' 
bája- és hogy .kenyérre" éhezik!?. • •

-
I



32-ik szám.

.. roiatt habár nagy szélcsend volt, a 
biaD: lokalizálni nem tudták, csak is a tűz 
tÜ*fbbterie.iésének megakadályozásával íog- 

Ltak, sikerült is annyiban, hogy a 
* 1 ii Iá árára már veszélytelenné vált, 
tü* j/heaitett a közel lévő cserepes épüle- 
■“* ,á H község értelmes bicajának V aj d a 
te* , „*k erélyes eljárása, ki első volt a 

színtérén és jó példával haladt előre, 
' újítván a községi lakosokat. A kár mint- 
°u* onoO írtra rúg, emberélet áldozatul 

\se tt  5 drb sertés és 120 drb tyuk 
ne®. tt, Je a kár sokkal több lett volna, 
r  a járás déré* és tapintatos föszolgabirája 

h Károly szigorúan tel nem lép és meg 
" e akadályozza a beltelkeken való nyom
a t ,  mert ezen szegényembereknek is gabo- 
á̂iuk megmaradt és a tűzuek sem volt 
Jnvi elégetni való anyaga, mi mé* sok- 

gul veszélyesebbé tett-* volna a helyzetet.
— Éjjeli jiarazdaikodások. Az éjjeli ga

rázdálkodások és rendzavarások esetei Mohá
don ismét^szaporodnak. Különösen a vasárnapi 
, . k azok, amidőn a békés polgárok az ily 
garázdálkodások aital éjjeli nyugalmukban 
^zavartatnak. Így múlt éjjel Írja a „Mo
háé* és Vidéke* a német-ntczában több — 
u£ry látszik — mesterlegény nagy zaj és 
lármával egy földre topért egyént irgalmat
lanul ütlegelt, és ez bár nagyon jajgatott 
^ kérte őket. hogy ne bántsák tovább, az 
ütlegelést csak akkor hagyták abban midőn 

a helyszín mellett lakó és álmában 
megzavart tekintélyes polgár lakása ablakát 
lerántva, avval lényegétté az ütlegelöket, 
hogy rájuk lő. Mire aztán ki jobbra, ki 

szaladt - Ugyan axon éjjel ngyaazak* 
a iiémet-utcza másik részén két lövés dördül
vén el. a lakósok ijedten ugrottak ki ágya- 
ikbői. azt bivén, hogy a lövések tüzet jelez
ek. — Kern hisszük, hogy- létezik hasonló 
hely az országban — mely a „város* névre 
igényt tart — hol ily botrányos rendzava
raik annyira napirendben lennének, mint 
Mohácson. A csendőrök — úgy látszik — 
nem tartják hatáskörükhöz tartozónak, hogy 
a járás székhelyén ezirkálva, a közcsend 
:e!ett őrködjenek —, noha az annyira ócsárolt 
pandurvilágban az éjjeli garázdálkodások 
városunkban sokkal ritkábban fordultak elő, 
mert pandúrjaink városunk nyugalma fölött 
is őrködtek — másrészt az éjjeli örök intéz
ménye nem alkalmas arra, hogy’ a lakosságot 
ily rend és csend zavarások tói megóvja, elte 
hintve attól, hogy a német utcza még soha 
sem látott a város által fizetett éji őrt. Mi 
azt hisszük: itt lenne már az ideje, hogy 
a városi képviselőtestület nemcsak a közrend 
és csend íentartására, de a személy- és 
vagyonbiztonság érdekében is valahára czél- 
szerü helyi rendőrség szervezéséről gondos
kodjék.

Fürdői tudósítás. Harkány, 18tí7. 
augusztus 3. Fürdői, vendégek száma mai 
napig 1334 személy. Átutazó vendégek száma 
mai napig 3512 személy.

1 7 A 3 Y  F E H Z 1 T  C
laptulajdonos.

kIS J Ó Z S E F .  VÁltADY FERENCZ,
telel"' szerkesztő. fomunkatárs.

.PÉCSI FIGYELŐ.. augusztus 6-án.

------------------------------—  —  — ---------- .
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4518 sz. tk. 1887.

Árverési feltételek,
f fa gyámpénztára végrehaj
ta tn a k  rrudinger Henrik mint Schönfeld 
Krzsébet örököse végrehajtást szenvedő elleni 
— 50 írt tőkekövetelés és járulékai iránti 
végrehajtási ügyében.

1. Az 18; 7. évi szeptember hó I sö nap 
jan d. előtt 10 orakor Bikáiban a község 
házánál megtartandó nyilvános árverésen 
árverés alá bocsáttatott atpécsi kir. törvény
szék területén lévő Bikái községben fekvő 
a bikali 228 sz. tjkvben 1686 fisz. szőllö 
és pinczeházra 194 írt ezennel ineKáilapitott 
kikiáltási árban.

2. Ezen árverésen a fent körülirt ingat
lan a kikiáltási áron alul is eladatni íog.

3. Árverezni szándékozók tartoznak az 
ingatlan becsárának 10®/,-át vagyis 19 fit 
40 kr. készpénzben, vagy az I8öl. LX. t. 
ez. 42. í; ában jelzett árlolyammal számított 
és az 1881. november hó 1 én 3333 sz. a. 
kelt in. kir. igazságügyminiszteri rendelet 
8. íj-ában kijelölt ovadékképes értékpapírban 
a kiküldött kezéhez letenni, avagy az 1881. 
LX. t. ez 170. § a értelmében a bánatpénz
nek a bíróságnál előleges elhelyezéséről kiál
lított szabályszerű elismervényt átszolgál
ta tűi.

4. Vevő köteles a vételárt 3 egyenlő 
részletben és pedig: az elsőt az árverés 
napjától számítandó 8 nap alatt, a másodi
kat ugyanazon naptól számítandó 30 nap 
alatt, minden egyes vételári részlet után az 
árverés napjától számítandó 6°/0 os kamatok 
kai együtt az 1881. évi deezember hó 6 án 
39.425'I. M. sz. a kelt rendeletben előirt 
módon a pécsi kir. adóhivatal mint bírói 
letéti pénztárnál lefizetni. A bánntpénz az 
utolsó részletbe fog beszámíttatni

5 Vevő köteles az ingatlant birtokába 
az árverési jogerőre emelkedése után lép, 
és annak baszna és terhei őt illeti az árverési 
határnap után lejárandó szőllÓ váltsági ö&sze- 
get vevőt terheli.

6. A vevőnek a vételi bizonyítvány az 
1881. LX. t. ez. intézkedései értelmében 
csak az esetben fog kiadatni, ha az árverés 
napjától számított 15 nap alatt az idézett 
törvényezikk 187. § a intézkedésének meg 
felelő utóajánlat nem tétetik.

8. A tulajdonjognak vevő javára beke
belezése csak a vételár és kamatainak teljes 
lefizetése után fog hivatalból elrendeltetni.

9. A mennyiben vevő az árverési fel
tételek bármelyikének a kitűzött időben 
eleget nem tenne, az általa megvett ingat
lanra az érdekelt felek bármelyikének kérelme 
következtében az 1881. LX. t. ez. 185. §-a 
szerint vevő veszélyére és költségére, bánat
pénzének elvesztése mellett újabb árverés 
fog elrendeltetni.

A pécsi kir. törvényszék mint telek- 
künyi hatóságnak 1887. évi április hó lö-ik 
napján tartott üléséiről

kiadta
Jeszenszki,

kir. törvényszéki jegyző.

7113. sz. 1887. 9060. 1887.

Án érési 11 irdetmeny.
A pécsi kir. törvényszék mint telek

könyvi hatóság közhírré teszi, hogy Rozen- 
tha! Lázár Kis hiúiméi i lakos végrehajtató- 
nak Maximovits Mihály Nagy budméri lakos 
végrehajtást szenvedő elleni 168 frt — kr.
’ ke követelés és járulékai iránti végrehaj
tási ügyében a pécsi kir. törvényszék terüle
tén lévő a nagy-budméri 208 hsz. tjkben. 
felvett A I . a.  1 4 telekre az árverést 920 
irt ezennel megállapított kikiáltási árban 

1< lte és hogy a tennebb megjelölt ingat 
lan az 1887 évi október ho 18-ik napján dél
előtti 10 órakor N Bu;!inér község házánál 
megtartandó nyilvános megállapított kikiál
tási ,áron alul is eladatni fog.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingat
lan bejárának 10° „ át vagyis 92 frt készpénz
ben. vagy az 1881. LX t.ez. 42 §-ában ki 
jelölt óvadékképe9 értékpapírban a kiküldött 
kezéhez letenni avagy az 1881. LX. t. 
'■z- 170 £ a értelmében a bánatpéznek a bi 
róságnál előleges elhelyezéséről kiállított sza 
bályszerii elismervényt át9/.olgáItatni.

Kelt a pécsi kir. törvényszék mint te 
lek könyvi hatóságnak az 1887. évi április hó 
•$-ik napján tartott üléséből.

Porges Miksa,
kir. törvényszéki jegyző.

Árverési hirdetmény.
A pécsi kir. törvényszék, mint telek

könyvi hatóság közhírré teszi, hogy Szauter 
Gusztáv pécsi lakós végrehajtatónak Papp 
József, Ferencz és Anna, úgy társai pécsi 
lakósok végrehajtást szenvedő elleni 120 
frt tőkekövetelés és járulékai iránti végre 
hajtási ügyében a pécsi kir. törvényszék 
területén levő Pécsett fekvő a pécsi 2100 
sz. tjkben felvett 3580 b. sz. fekvőségnek 
Papp József, Ferencz és Anna végrehajtást 
szenvedőket illető */e részére, úgy Kozma 
Jánost illető */« részére és Mibálovics lstv. 
és neje Papp Annát illető V# részre kiter
jesztve 705 írt becsárban, ugyanazon tjkben 
felvett 6799. hsz. sz. fekvőségnek ugyan
azokat illető összesen */, részére 366 frt 
becsárban; a 7211 hsz. sz. egész fék vöségre 
96 frt becsárban a 7216. hsz. fekvőségre 
egészben 191 frt becsárban tehát nem csak 
végrehajtást szenvedők és nyilatkozó tulaj- 
donostársak, hanem Mathiovits Istvánt illető 
fele birtok részere is, mert ezen részletek 
becsértéke az előirt 200 —200 frtot meg nem 
haladják, a pécsi 3395. sz. tjkben felvett 
3995. hsz. szőllőnek végrehajtást szenvedők 
Papp József, Ferencz és Annát illető 1 6 
részére úgy Kozma Jánost illető */• részére 
és Mibálovits István és neje Papp Annát 
illető V. részére is kiterjesztve 612 frt 
becsárban, az 5854. sz. tjkben felvett 7347. 
hsz. fekvőségnek Papp József, Ferencz és 
Annát illető ‘/« részre, és Kozma Jánost 
illető */• részre is kiterjesztve 93 frt becs 
árban, végre a 3143. sz. tjkben felvett 
6905 hsz. fekvőségnek ugyanazokat illető 
Ve—’/« részére 90 frt becsárban mint ezen
nel megállapított kikiáltási áriján elrendelte 
és hogy a fennebb megjelölt ingatlan az 
1887. évi szeptember hó 30 ik napján d. e 
10 órakor Pécsett a kir. törvényszék telek
könyvi irattárában megtartandó nyilvános 
megállapított kikiáltási áron alul is eladatni 
fog.

Árverezni szándékozók tartoznak az 
ingatlan beesárának 100/°át. vagyis 70 frt 
50 kr., 36 frt 60 kr., 19 frt 10 kr., 61 frt 
12 kr., 9 frt 30 kr. és 9 frtot készpénzben 
vagy az 1881. LX. t. ez. 42. § álján jelzett 
árfolyammal számított és az 1881. évi 
november lió 1-én 3333, sz. a. kelt m. kir. 
igazságügyi rendelet 8. $?ában kijelölt óva 
dékképes értékpapírban a kiküldött kezéhez 
letenni, avagy az 1881. LX. t. v.. 170. §-a 
értelmében a bánatpénznek, a bíróságnál 
előleges elhelyezéséről kiállított szabályszerű 
elismervényt átszolgáltatni.

Kelt a péesi kir. törvényszék mint 
telekkönyvi hatóságnak az 1887. évi július 
hó 19 ik napján.

Lukits János.
kir. törvényszéki biró.

Árlejtési hirdetmény.
A  sza p o rc za i r e f .  tem p lo m  é p íté s é re , melynek költségvetése 11964 frt 

33 kr., az árlejtés f. évi augusztus hó 14-én d. u 3 ó rakor a lelkész
lakon fog megtartatni, a mikor az ővadékképes vállalkozók nyílt ajánlataikat 
az építtető bizottságnak beadhatják.

Tervrajz, költségvetés és épitési feltételek A ugusztus  7 -tő l a lelkészi 
hivatalnál megtekinthetők.

A z  egyházm egyei ép ittetö-bizottság.

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

stb.. nők is. ha rendes társadalmi állással hirnak
50 firttól 3 00  írtig"

szem ély es h ite lre ,
azon felül betáblázásra, heti vagy havi törlesztéssel 6°/„-rá‘ 
Bővebb felvilágosítást ád

HONIG JAKAB.
.Magyar Hitel-és Takarék szövetkezet, föügynöke 

Pécsed, C Z IT R O M -U T C Z A  2 0  szám .

Hirdetmény.
A pellérdi uradalomban a tenyésztési irány változtatása miatt

a m e r i n ó  k o s o k
szabad kézből j-cutárr^os árorr elodólr.

Venni óhajtók az uradalmi számlartői hivatalnál Pellérden bővebb 
felvilágosítást nyernek.

intézőség.Pellérdi uradalmi

o g a

I kőnvény és o»&»
1 házi-szerek között

ajánlott .számos
csak a v a ló dI háziazerek között még is 

Horgony-Pán-ExpeDor a *Qn«Aio$abb

Vadász-jegyek.
A pécsi nyugati halárba f. évi au

gusztus hótól számítva jövő évi május 
h" l é ig  h a tá ro z o t t  szám úvadászati jegyek
kaphatók kiadóhivatalunkban és Vörös 
Imre vendéglősnél (indóház-utCáJa 11. sz.)

Árverési hirdetmény.
A pécsi kir. törvényszék mint telek

könyvi hatóság közkirré teszi, hogy özv. 
Edenhoffer Norbertné péesi lakós végrehaj 
tatónak Ifflinger Adám pécsi bányatelepi 
lakós végrehajtást szenvedő elleni 31(5 frt 
46 kr. tőkekövetelés és járulékai iránti 
végrehajtási ügyben (a pécsi kir. járásbíró
ság) területén lévő a pécsi 5158. sz. tjkben 
felvett 5349. hssz. szollőre és az ezen épült 
de telekjegyzökönyvileg kinem tüntetett 
lakházra összesen az árverést 1078 frt ezen 
nel megállapított kikiáltási árban elrendelte 

hogy a fennebb megjelölt ingatlan az 1887. 
október hó 12 ik napján d. előtti 10 órakor 
Pécsett a kir. törvényszék telekkönyvi (a) 
irattárában megtartandó nyilvános árverésen 

megállapított kikiáltási áron alul is ela
datni fog.

Árverezni szándékozók tartoznak az 
ingatlan becsárának 10° 0-át vagyis 107 frt 
80 krt készpénzben, vagy 1881. LX. t. ez. 
42 £ ában kijelölt ovadékképes értékpapírban 
a kiküldött kezéhez letenni, avagy az 1881. 
LX. t. 3* 170. §a  értelmében a bánatpénz
nek a bíróságnál előlep es elhelyezéséről kiál 
ütött szabályszerű elismervényt átszolgál 
tatni.

Kelt a pécsi kir. törvényszék mint 
telekkönyvi hatóságnak az 1887. évi juüus 
hó 5-ik napján.

Váry Gyula.
kir. törvényszéki biró.

megnyui
telj
hot

ugvással i 
teljes bizalmat k

n u rtm u y  -  r a m  - la u e m - i a 
|  és legjobb. *E z  nem titkos-szer, 

teljesen megbízható, orvosilag Kipróbált
készítmény, m ely minden betegne*

ajánlható. Hogy a l ’a in -E xp iu®r 
érdemel, legjobban k itűn ik  abból, 

sok beteg, a ki nagy garral feldicsért más 
gyógyszereket próbá lt*:neg , m egint c sa k  arég jónak bizonyult P a in -E x p e lle rh e z
tért vissza. Épen az összehasonlitás által győződ
tek meg arról, hogy úgy a csuzos fájdalmak, tag- 
szakgatások stb., mint a fó-, fog- es hátfájás, 
oldalnyllalasok stb. a Pain-ExpeUerrel eszközölt 
bedörzsölések által leggyorsabban szüntet hőtök
meg. A 40 kroa, 70 kros és 1.20 o l c a a
szegényebbeknek ia hozzáférhetővé teszi míg 
másrészt a számos siker a felől kezeskedik, hogy 
a pénz nincs kidobva. A káros u tá n z a to k tó l 
azonban óvakodni kell, s csak a „horgony“-Jollol 
ellátott Pain-Expellert fogadjuk el mint 
valódit. Központi-raktár: Gyógyszertár 
az arany oroszlánhoz Prágában, Niklas- 
platz 7. Kapható a le g tö b b  g y ó r ~ 
szertárban .* ) ‘ — — —

G r ö r c r ö r r ^  k ö z s é g

v á s á r i  j
"bérlőé ada- j
szándékozók aján- J 

évi augusztus 15-ig Dr. Krasznay Miklós |
Ügyvédnél Pécsett nyújthatják be, hol a módozatok íe- |  

lől is íölvilágositást nyerhetnek.

1887. évi október 1-től három évre 
tilr. Évenkint 4 vásár. A bérleni 
lataikat f. évi augusztus 15-ig Dr.KRONDORFI
sa-^anyciTriz frlse töltés"berx

Simon János czégnél Pécseit.

'Ö2. sz. 1887.

Hirdetmény!
Szilágyon  a község tulajdonát 

képező vadászati jog f. évi augustus 
hó lő-től 1890. évi augustus hó 14-ig 
•erjedő időszakra a késedelmesen fizető 
*?tt bérlő kárára és veszélyére fo ly ó

7 nap ján  d. u 3  ó ra k o r  a községi 
híré házánál nyilvános szóbeli árveré
sen haszonbérbe fog adatni.

A föltételek megtudhatók a berkesdi
körjegyzőnél.

Kelt Szilágyon, 1887. augustus 3.
A í  e lö ljá ró s á g

752. sz 1887

Hirdetmény!
Perekeden a község tulajdonát ké

pező vadászati jog folyó évi augusztus 
hó 15-től 1890. évi auguzstus hó 14-ig 
terjedő időszakra a késedelmesen fizető 
s illetve biróilag elmozdított volt bérlő 
kárára és veszélyére folyó hó 15-ik 
napján, d. u. 3 órakor a községi biró 
házánál nyilvános szóbeli árverésen 
haszonbérbe fog adatni.

Föltételek megtudhatók a berkesdi 
körjegyzőnél

Kelt Perekeden, 1887. évi aug. 3.
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G Y Ó G Y F O R R Á S ,

MAGYAR SELTERS"
Vegyelmesve a budapesti m. kir. egyetemen. Sserenoaéa vegyi összetétele, kevés aiabad, de gazdag, félig 

kötött azénsavtartalma kiváló hatásúnak bizonyult különösen t l i d o h á n t a l n i a k n á l  a hol a szabadaséusae 
csekél febb jelenléte mogóvja a beteget a káros, sőt veszedelmes izgatástól, ellenben a félig kötött szénsav gazdag
sága f tgyógybatásu Alkatrészeknek a beteg testrészekbe való gyors és biztos felvételét eszközli. Ezen tulajdonsá
gának köszönheti a M argit-forráa azon kiváló előnyét is. hogy a hol szabadszénsavtÁrtalomban erősebb ásvány
vizek, m int a a o l t c r z i - { r l e i c h c n b e r g l ,  t t i d S b a J o k b a u ,  különösen t t i d S v é r z ó s e k n é l  
m ár nem alkalm azhatók, a Margit-forrás itt is a legjobb hatás m ellett folyton h&szoáltatik.

A t ü d ő b e t e g g e l ^  klimátikus gyógyintézeteiben, különösen a leglátogitottabb G o r Y > e r * w lo i* i -  
b n u ,  a M argit-viz otthonossá vált. — Orvosi tekintélyeink Budapesten : ü t * .  K o r á n y i ,  D r .  G é b -  
l i á r d t ,  I ) r .  I V n v r a t i l ,  D r .  P o ó r ,  D r .  K é t l y ,  D r .  B a r b á a ; Bécaben. D r .  H a s n -  
b o r g o r ,  D r .  D u s c h e k  stb. a legjobb eredméayayel alkalmazzák a l i g z ő - ,  e m é s / t ö -  e s  
h u g y s z o r v o k  általános hurutos bántalmainál.

t  Í V V  I  z
K O L E R A  m e g b e t e j

l e g k ö i  
g e d é s <

Kizárólagos
fő rak tá r É d e s k u t y  L . m . k ir . ém aacrb 

k . ad * , á sván y, 
v l i  ezA llltdadl, 

B udapest.

Úgyszintén kapható mindan gyógyszertárban, fU szerkereskedésben  és vendéglőkben.
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•PÉCSI FIGYELŐ.«
augusztus 6-üt,

Jótékonyczélu műkedvelő-előadás.

A pécsi hírlapírók
Pécsett f. éfi aipszte lé 6 -án szuMon, a süléi, lieífeleMást rendelt

részben a Mohácson létesítendő LAJOS-EMLÉK alapja, részben a tiszamenti VIZKÁROSULTAK
j a v a ra .

Színre kerül Csepreghy Ferencz 100 aranynyal jutalmazott népszínműve:

A sárga csikó.
Eredeti népszínmű dalokkal, 3 felvonásban.

(Rendezi: r e i e n c z .  Karmester: I _ i a : n . g : e r  T 7 ‘ H c t © r . )

S z e r e p l ő k :
Bakaj András, jómódú parasztgazda 
Erzsiké, a leánya —
Csorba Márton, csikós-gazda - 
Ágnes, a felesége — —
Laczi, a fiuk — — —
Gelecséri, pusztabiró —
Peti, a fia —
II arasztos, kántor —
Boltos Iezig — — —
Csárdás-gazda a „Hólyagosában 
Bogár Imre, betyár —
Szúnyog, vén-betyár — -
Gazsi, sántái , , ,  .
Bagó, vak ] küldusok 
Böske, főző-menyecske 
Kecskésné, fiatal menyecske — 
Trózsi, leány —

Gálovits Viktor ur.
-  llilsclier Ilona k. a. 

Várady Ferencz ur.
-  Hippmann Nelly k. a.
-  Schmidt Antal ur.
-  Hakscb Lajos ur. 

Szeép László ur.
-  Dekleva Ignácz ur.
-  Mayer Károly ur.
-  Taizs József ur.
-  Selényi Antal ur.
-  Aulich Géza ur.
-  Hippmann Géza ur.
-  Horváth Józsjf ur.
-  Áronffy Nina k. a.
-  Obetko Lujza k. a.
-  Obetko Gizella k. a.

Pista, Bakaj szolgája -  
Ferke, csapos-legény -  
Zsuska, csapos-leány — 
Hegedűs, ]
Bőgős ] czigányok 
Ivontrás ]
Jutka 
Kata 
Panna ] 
Zsófi 
Vicza 
Terka 
Örzsi 
Rézi 
Gyuri 
Jancsi) 
Pali )

]

falusi leányok

falusi legények —

Várady Géza ur. 
Repits Gyula ur. 
Váry Piroska k. a. 
Soostó Dénes ur. 
Országh József ur. 
Taizs Károly ur. 
Borovits Jolán k. a. 
Gaál Aranka k. a. 
Pillér Mathild k. a. 
Pillér Anna k. a. 
Tlialv Olga k. a. 
Weidinger Ilka k. a. 
Klesch Mariska k. a. 
Ferts Mariska k. a. 
Meissner Imre ur. 
Rozsics Jenő ur. 
Skolnik Géza ur.

Felvonások között a megerősített volt városi zenekar s több műkedvelő játszik.

HELYÁRAK: Páholy 5 írt. -  Földszinti ülőhely középen: I. rendű 1 frt., II. rendű 80 kr. -  
Bal- és jobb oldali ülőhely 60 kr. -  Földszinti állóhely 50 kr. -  Katona- és deák
jegy 30 kr. -  Karzati ülőhely 40 kr. -  Karzati állóhely 20 kr.

Jegyek kaphatók: Traub B. és Társa papirkereskedésében déli 1 2  óráig. 
Délután 3-5-ig és este az előadás előtt a szinkör pénztárában.

M t *  ki é l e z e t t  helyek iránt szíveskedjék a t  ez. közönség déli! intézkedni, n o

Felülfizetések a jótékonyczélra köszönettel fogadtatnak és hirlapilag nyugtáztatnak.

Az előadás kezdete este órakor.

K ju i i .  a K a n n a a u i léit H ujvjijum iéU ii Koller Lipótaál fécaett, 18B7.


