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Csak előre a magyarosí
tással !

A H7-es kiegyezésnek elvitázhatlanul
legbecsesebb gyümölcse — Magyar- 
ország magyarosodása. Ez talán az 
egyedüli valóságos haszon, mely ezen 
szerencsésnek nem mondható padiam
ból a magyarságra háramlóit. A nemzet, 
annyira a mennyire, önrendelkezési jo
gát visszanyervén, azonnal felismerte, 
hogy államisága újjászervezésénél egyik 
fő. mondhatni, legfőbb feladata: a ma- 
(tyarsógot erősbiteni. különösen a ma- 

iiiniinot általánosítani. Erezte azt az 
egér/, társadalom, hogy egy sok száz 
éví  ̂ mulasztást kell jóvá tennie, hogy 
végre meg kell szüntetni a magyar faj 
páratlan toleranciáján képződött azt a 
visszáságot, hogy majdnem ezer év 
után i> Kárpátok és Adria között, azon 
a földön, melyet lefolyt időkben tenger 
Maggai vér áztatott, a szerb, oláh. tót, 
német y/.6 túlhangozza a magyar szót. 
Ks ekkor végig harsogott az egész ha
zán e kiáltás : ^magyarosítani !%i S meg
kezdődött a munka, e nagy és üdvös 
munka, iskolában, templomban, egylet
ben. hivatalban, sajtóban. Keletkezett a 
névmagyarositó egyiet, megindult a 
Szarvas Gábor-féle nyelvpurificáló irány, 
a magyar közművelődési egylet slb. slb. 
Ez a 20 évi kombinált tevékenység. | 
vállvetett összinüködés meg is teremtett 
oly sikert, hogy kedvtelten és önelégül
ten tekinthet arra a nemzet és minden 
magyarbarát — a magyarosítás ügye e 
két évtized alatt óriási haladást tett.

Azonban, amidőn ezt bizonyos 
kéjérzettel szívesen konstatáljuk, más
részről nem szabad magunkat ámitgat-j 
mink. > el kell ismernünk, hogy a ma
ggá rositás nagy miire meg tárol áll a 
l»'/rj>;istól. Sok a teendő, mert a harcz- 
térmk számos vonalán nem látjuk I 
még lengeni a magyar nyelv diadal
zászlaját.

E ezikk szűk keretébe be nem illeszt- 
hetném, ha reflektálni akarnék a még 
idegen idioni birtokában levő mind azon 
poslitióra, melyet a magyar nyelvnek 
még meghódítania kell.

Jelen soraimmal czélom: csupán egg 
nang felé mutatni, mely annyira fontos, 
hogy csodálkoznom kell. mikép az húsz 
éven át mindeddig kikerülte a magya
r í t á s  bajnokainak Ügyeimét. Csodál
koznom kell, hogy mindeddig nem tűnt 
fel nekik, hogy Magyarország naggobb 
'árosai jó részének még mindig német

etnevezésük is van, hogy német elnevezésük 
meg mindig élénk használatban is van! 
Csodálkozom, hogy nem ötlött kínosan 
szemükbe, hogy a m. kir. posta éven- 
kint milliókra menő levelet kénytelen to- 
véibbitani, melyeknek boritékán Vácz helyett: 
Waizen, Esztergom helyett: Gran, Po
zsony helyett: h  esshurg, Sopron helyett: 
Oedenbuvg, Székesfehérvár helyeit: Stahl- 
iveissenbnrg, Kassa helyett: Kaséba a. 
Nagyvárad helyett: Grossivardein, Nyitni 
helyett: Kralra, Kolozsvár helyett: Ktaa- 
svniurg, Győr helyeit: Jiaab, Komárom 
helyett: Komám, Pécs helyett: Fün'kir- 
ehen, stb. stb. olvasható.

Különösen a magyarhoni német saj
téit, mely egyébként, hazafias érzelmeinél 
és magyar szelleménél fogva, a magyar 
érdekek mindenkoron legmelegebb szó
szólójának. buzgó pártolójának bizonyult, 
illetheti az a szemrehányás, hogy. ugyan 
nem rossz akaratból, kizárólag német 
elnevezésükön használja a magyar vá
rosokat. és ez állal a német városne
veket el nem lankadó frisseségben 
lolylon életben tartja. Pedig nagyon 
furcsa valami az. hogy magyar város, 
tiszta magyar nevű város külföldön 
kizárólag német elnevezésén, belföldön 
meg német nevén is legyen ismeretes 
és használatos! I)c emellett a magyar 
városok német neve és német nevük hasz
nálata egyenesen káros is, mert lényegesen 
hozzájárul ez ahhoz, hogy a külföldnek, 
mel y viszony ai nkról, sa j nos.am úgy i s el ég
gé tájékozatlan, hazánk közjogi állásáról 
zavaros fogalmai legyenek. Tagadhat- 
lan ugyanis, miszerint az, hogy a ma
gyar városok külföldön csak német 
nevük szerint ismeretesek részben oka 
annak, hogy a dualistikus rendszer meg
teremtése óta lefolyt két évtized alatt 
még nem sikerült nekünk külföldön 
általánossá tenni annak ismeretét, hogy 
most már megszűnt Magyarország az 
osztrák birodalom tartománya lenni, 
hogy most már csak Auszria- Magyar- 
ország létezik. Saját tapasztalásból tud
hatjuk. hogy a franczia ember .,Autriche“ 
alatt, a német ember ,.Oesterreich‘* 
alatt még mindig azt a nagy birodal
mat érti. mely magában foglalja Ma
gyarországot. mint annak egyik tarto
mányát : mely nézetében annál inkább 
meg kell maradnia, meg kell erősbödnie. 
mert hiszen német nevük van a városoknak 
Magyarországbau is.

Ezért kell. hogy a magyarosítás 
támadó erejét ezen megjelölt pontra is 
vesse! Irtsa ki városaink német nevét 
s adja át a \éghetetlen feledésnek!

A dolog nem is volna olyan nagyon 
nehéz! Lássuk!

A honi német hírlapok, melyek hazafias
ságának eddig követett maguktarlása után 
újból elismeréssel adózok, ismerjék kö
telességükké, feladatukká, hogy a ma
gyar városokul csak magyar nevükön 
nevezzék meg, hogy ne írjanak: Fünf- 
kirchen, Oedenhurg. Raab, hanem min
dig csupán: Pécs, Sopron. Győr. Azon
ban, ha ezt, tekinletlel olvasóközönsé
gükre. mely természetesen német, nem 
tehetnék anyagi érdekük károsítása nél
kül, kezdetben használják a városok ne
veit úgy. hogy a magyar név mellé 
zárjelben — pl: Pécs (Fünfkirchen)
— tegyék a német nevel is. Ennek az 
lesz a haszna, hogy a tisztán né
met ajkú csakhamar megtanulja a 
városok magyar nevét. úgy. hogy aztán 
később a német elnevezés Hmaradhat. 
(Az idegen ajkúak közül mindig az 
öregebbeket tartom szem elölt, mert az 
ijjtt Magyarország a magyar nyelv dol
gában. hála istennek, annyira van már. 
hogy nem szorul a magyar névnek 
német forditására.)

Közlekedésügyi kormányunk ligyel mez- 
tesse a külországokat, illetve gondos
kodjék arról, hogy a külföld velünk 
összeköttetésben álló érdekeinek, (a ren
delkezésére álló minden utón. mó lon) 
tudomására juttassa, miszerint a ma
gyarországi posta-, távirda-és vasúti hi
vatalok utasítva vannak, hogy csak 
oly leveleket, táviratokat, szállítmányo
kat továbbítsanak, melyeken a magyar 
város magyar nevével van megjelölve
— német nevű város Magyaror
szágon nem létezvén: mert ha a 
küldemény boritékán a czimzett város 
németül van megjelölve, a küldemény, 
minthogy „czimzett nem található" (ezen 
analógiára) feladónak vissza fog adatni. 
Magától értődik, hogy hasonló tartalmú 
rendelet az országra nézve: a lakosok, a 
a vasúti, gőzhajózási, pósta-és távirda- 
hivatalok részére már megelőzőleg ki
bocsáttatott.

Első pillanatra, megvallom magain 
is, e javaslat nagyon merésznek fog 
feltűnni, s kivitele a kereskedésre, a 
forgalomra károsnak fog tetszeni. Ámde 
nem szabad felednünk, hogy nincs aj 
rendezkedés, ha még oly üdvös is. hogy 
egyik-másik tekintetben némi árnyat ne 
vennénk észre rajta: nincs az a jóté
kony reform, mely egyszersmind teljesen 
ment volna okozandó hátrányos hálá
soktól, befolyásoktól.

De különben is, csak agg tetszik az.

hogy ezen uj rendszabály a forgalom 
hátrányoztatásával járn a!

Mert nézzük csak!
A rendszabály, hogy minden honos 

kötelezve legyen küldeményeknél — tág 
érielemben vesszük e szót — a hazai 
városokat kizárólag magyar nevükön hasz
nálni : belföldön épen semmi hátránynyal 
sem járhat a forgalomra nézve. Hisz a 
rendszabály, megjelenése után néhány 
napra már. közismeretessé válik az 
országban, s igy aztán azt bármely 
idegen ajkú nehézség nélkül követheti, 
a legkönnyebben módjában lévén, ha 
rászorul, egyik-másik szomszédjától, is
merősétől a szükséges utasítási, útba
igazítást megszerezni.

A külföldre menő küldemények meg 
ezen intézkedés által nem érintetnek, 
küldeményeink czimeit továbbra is a 
külföldi helyek megnevezésével kellvén 
megjelölni.

Maradnak tehát azok a küldemé
nyek, melyek külföldről belföldre jönnek, 
vagyis marad az importáló kereskedés, 

| mely tulajdonkép érintetnék ezen intéz
kedés által s mely talán károsításnak 

I volna kitéve. Azonban, fontolóra vesz- 
iszük, hogy a kereskedelmi érdek és 
előny sokkal nagyobb mértékben van 

[meg az eladó-imporlaló külföld részén, 
mint a mi részünkön, a vásárló belföl
dön : bízvást számíthatunk arra. hogy a 
külföld nem fog megszakítani velünk 
egy reá nézve annyira értékes össze
köttetést csupán olyan okból, hogy azt 
a városi, melyet eddigelé német nyel
ven nevezett meg. ezentúl magyar 
nyelven kellend megneveznie. A nálunk 
sokkal praktikusabb külföld nem fog 
elejleni egy nyereséggel járt összeköt
tetést. egy jövedelmet nyújtott területet 
olyan ok miatt, mely csupán az eddigi 
megszokottság kényelmébe fogna üt
közni. de — ez is csak kezdetben, mert 
bizony nem sok idő kell hozzá, hogy 
egy aj névhez szokjunk az eddigi név he
lyett. Az érdekelt külföldi nagyon szí
vesen fogja használatba venni az uj 
neveket, még pedig rövidebb idő alatt, 
mintsem gondolnék, s maguk a belföldi 
committensek fogják őket a rendeletileg 
megparancsolt változásra figyelmeztetni, 
szoktatni. Ha e változás által egy két 
hónapon át támadna is itt-ott kis za
var — ez sokkal csekélyebb anyagi 
kárral járna, ha járna, seinhogv még 
tovább türnők. hogy szégyenünkre még 
tovább rajta •padjon magyar vá
rosainkon német nevük. A német vá
rosnevek eltörlésével járó morális

előny mindenesetre felülmúlná azt a 
csekély anyagi hátrányt, melyet a for
galom szenvedne esetleg amiatt. S ha 
megszünteti a kegyelmet nem ismerő. 
— mert ismernie nem szabad — ma
gyarosítás városaink német neveit, ak
kor, hogy magunkról különösen is szól
junk, megszűnik Pécs is lenni „Fünfkir
c h e n vagy pláne, r.émelyek szerint: 

Kirchenu.
l>r. Nemes Vilmos.

B ú za— á ra k
Ha azt nézzük, hogy mennyi búza ter

mett a világon, ezt kellene hinnünk, hogy 
a magyar gazdára árkádiai állapotok követ 
keztek. Ha pedig a;:t nézzük, hogy a búza 
métermázsájáért mit fizetnek akkor azt keli 
tapasztalnunk, hogy a magyar gazdának 
tönkre kell mennie.

I Közönségesen azt tartják, hogy vala
minek az ára attól függ. minő a kínálat és 
a kereslet közötti viszony. De ma azt kell 
tapasztalnunk, hogy ez a theoria nem válik 
he. — Az ellenmondás s fájdalom, ennek a 
magyar gazda issza meg a levét.

Ks hát honnan származhatik ez az ellen
mondás ?

Onnan, mert az ember természete sze
rint irigy, és túl okosságában nagyon ostoba. 
Nem eleg neki az a baj, melyet a viszonyok 
magokkal hoznak, megöregbiti azt mester
ségesen.

Nézzük csak a mai helyzetet.
A töldmivelési minisztérium egy kimuta- 

tatást állított össze az idei termésről az 
egész világra vonatkozólag. E kimutatás ta 
Ián nem lesz egészen pontos, de nagyban a 
valóságnak megfelel, s helyes dolgot csinált 
a minisztérium, hogy azt összeállittatta.

E kimutatás szerint az idei aratás ered
ménye egyáltalában nem valami kedvező. 
A kivitelre dolgozó nagy államok nem tud
nak valami nagy fölösleget felmutatni.

Oroszországban a termés kielégítő ugyan, 
de alul marad a közepesen.

India termése mintegy 20 millió méter- 
mázsával lesz kevesebb mint szokott lenni 
máskor.

Az Egyesült-államok termése „nem va- 
i lami kedvező" s kivitelre nem marad több 
25 millió métermázsánál, pedig onnan jött 
már 42 millió is Európába.

Romániában sok helyen ki kellett szán
tani az őszi vetések, oly rosszak voltak’

S ha összeszámítjuk a nagyobb államok 
szükségletét, melyek behozatalra vannak 
szorulva, azt találjuk, hogy az idén 107*9 
millió métermázsát kell máshonnan hozniok.

Ha pedig azt vesszük tekintetbe, hogy 
mennyit tudnak eladni a sok bnzát termelő 
országok, az nem megy többre 101 5 mil
liónál.

így hát az idén annyi búza sem termett, 
a mennyit az emberiség rendes viszonyok 
között el szokott fogyasztani, fi- 4 millió 
mm. fog hiányzani a rendeshez. Az emberek 
egy része kénytelen lesz más ételnemüekkel 
pótolni a hiányt, vagy pedig kevesebbet 
enni, mint máskor szokott.

T  Á  R_ C Z  A.
Mikor a pa taknak  . . .
Mikor a pataknak 
Megáradt a halija.
Békében a part se 
A zsilip se tartja.
Kiönt a mederből,
Mezön, rónán által 
S össze csókolódzik.
A kék délibábbal.

Megáradt a szivem,
Tele van bánattal
Ki-kiönt belőle 
Egy-egy bánatos dal.
8 messze röpül hozzád 
Szép virágos tájba, 
oh, miért is vagy te 
Lelkem délibábja?!

K é t if jú  sze re lm e.
Beszélv, irta : Bállá Kálmánné 

-Irénként jöjj be, vendégek érkeztek14 
-— e szavakkal hivta be a Kárpátiné leányát, 
egy tizenhétéves életvidor hajadont.

Irén kíváncsian szaladt anyja hivására, 
de mikor az ajtóhoz ért, meglepetve ál! 
meg egy perezre, mert a szobában két ifjút 
pillantott meg, a kiket nem ismert. - A 
fiatal vendégek előzékenyen mentek a lányka 
elé, kinek zavarán gyönyörködni látszottak.

Az egyik, egy alig húsz éves, gyerme
kes arczu szőke ifjún szintén meglátszott, 
bog} a leányka megjelenése megzavarta, — 
mert tétovázva nyújtotta kezét köszönésre. 
De az idősebbnek látszó ifjú. egy tapasztalt 
világfi modorával ment a leányka elé s 
annak kezét adván, oly modorban vezette a 
társalgást, hogy nehány perez múlva, az 
első benyomás zavarai levoltak küzdve s a 
legélénkebb társalgás fejlődött ki.

Midőn a látogatók eltávoztak, a leány
ka oly elragadtatással beszélt a két barátról,

hogy anyja — mint tapasztalt nő — rögtön 
észre vette, hogy itt valamelyik a két ifjú 
közül nagyon is mélyen tekintett Irénke 
szemébe.

A z első látogatást több is követte, de 
ezentúl a mi két barátunk mindig külön 
külön jelent meg Kárpátiéknál. Szóval rövid 
idő múlva, a legelkeseredetehb vetélytársak 
lettek.

Irénke — csodálatos s csakis a nők
nél tapasztalható tapintattal tudta előttük 
érzelmeit elrejteni, annyira, hogy még édes 
anyja sem tudta magát tájékozni leánya 
érzelmei felől.

Ez nem maradhatott mindég igy. egy 
váratlan esemény a mi Irénként titkát is 
napfényre hozta. Az egyik barátunk Jenő 
ugyan is jogász volt, az idősebbik — kit 
nevezzünk itt Lajosnak - hivatalnok s 
megesett rajta az a tréfa, hogy egy szép 
napon azon vette magát észre, hogy más 
helységbe lett áthelyezve s el kellett távoznia 
onnan, ahol annyi boldog perczet töltött.

Lajosra ez roppant leverőleg hatott, 
mert érezte, hogy mennyire szereti Irént; 
annélkül, hogy csak távolról is tudta volna, 
hogy Irén iránta vonzódik-e, vagy nem, 
épen olyan kösönyösen veszi-e távozását, 
mint bár ki másét ?

Midőn Lajos Trénkéék házánál meg
jelent s elmondta, hogy távoznia kell, Irén 
nem mutatta, hogy a hir mily benyomást 
gyakorol reá, de midőn Lajos távozott, el
vesztette minden önuralmát. Egy fiatal szív 
minden szerelmével tárult a szegény jó anya 
elé, ki midőn e kétségbeesést látta, megijedt. 
Meggyőződött, hogy itt nem egy felületes s 
fiatal lányoknál nem ritkán előforduló 
pillanatnyi benyomásról, hanem egy életre 
kiható érzelemről van szó, a melytől szép 
leányának jövő boldogsága függ.

A bucsuzást felesleges lenne leírnom, 
elég, hogy Lajos bevallotta Irénkének

szerelmét s habár nehezükre esett is a válás, 
bele nyugodtak, mert tudták, hogy az nem 
örökre lesz s ha ritkábban is, de annál boldo
gabb perezeket fognak együtt tölteni: hisz 
tudták, hogy egyaránt szeretik egymást s ez 
elég volt, hogy még a válás perczeit is 
megkönnyítse a boldog tudat.

Je.iő, ki szintén rajongott Irénért, nem 
tudott ö’.ömében hová lenni, mikor megtudta, 
hogy Lajos távozni fog körükből. Föltette 
magában, hogy a leánykát megfogja figyelni, 
vajon m*nő benyomással van reá Lajos 
távozás* ? Mikor látta, hogy Irénkén semmi 
féle izgatottságot nem vesz észre, egészen 
megnyugodott, mert abban a hitben élt, hogy 
most hő alkalma fog nyílni a leányka szivét 
megnyerni s ö lett a boldog, a kit Irénke 
szeretni fog, s ezen önámitással némileg 
boldognak érezte magát.
Mily boldog is a tapasztalatlan ifjú, mindent 
aranyos szinben Iát, a remény senkit sem 
kisér oly állhatatosan, mint ö t : az ideálnak 
egy tekintete, vagy egy szives szava a 
melylyel talán a leaidegenebb ember is 
részesülhet, öt kimondhatatlan boldoggá teszi 
s oly álmokba ringatja a min egy tapasztalt 
s a világot ismert ember nevetne, vagy 
számba sem venné!

így volt Jenő is. Napokat töltött 
Irénke mellett, anélkül, hogy egy lépéssel 
is közelebb ért volna czéljához, ö csak azt 
érezte, hogy Irént imádja, érezte, hogy ha 
a leányka Lajosról beszél, az neki fájdalmat 
okoz ; de hogy a társalgás meg ne akadjon 
ő maga említette fel vetélytársa nevét, mert 
észre vette, hogy a leányka akkor rendesen 
vidámabb lesz.

Annyi bátorsága nem volt, hogy Irénke 
érzelmeiről beszéljen, mert félt, ha a leányka 
azt mondaná, hogy nem őt szereti, mivel 
Lajos az, ki minden vonzalmát bírja, eszét 
vesztené.

Ha mulatságba mentek s Irénnel tán-

ezolhatott. boldog volt. ha Irén mással 
tánczolt ő szomorúan nézte a tánczolók&t, 
elmerengett magában, azt sem tudva, tulaj- 
donképen kire vagy mire gondol, egész 
világa a leánykában összpontosult: az ő 
számára Irén nevével kezdődött, s azzal 
végződött az élet. Jól esrt neki. ha Irétiké 
nek szívességet tehetett, mert bármily csekély 
szolgálat által közclébb érezte magát a 
leánykához.

Irén erezte, hogy Jenő szereti, hogy 
annak érzelme több a barátságnál vagy a 
nőket megillető udvariasságnál, de annyira 
gyöngéd volt, hogy félt Jenőnek bánatot 
okozni, az által, hu megmondja, hogy szive 
már nem szabad s hogy az ő számára ba
rátságnál egyebet nem biztosit hat.

Az idő tett, s ők mindig a régiben 
voltak.

De nézzük, mi lett ezalatt Lajossal ?
Midőn uj helyére érkezett, elődjének 

fiatal özvegyét találta ott. Eleinte a me
nyecske semmi befolyást sem gyakorolt 
reá. Ha hivatalos teendőit elvégezte s szó
rakozni akart, vagy régi állomására ment. 
hogy Irént láthassa, vagy ha odahaza volt, 
akkor meg mindig Irénről ábrándozott.

De végre is , lassankint megkezdte 
szokni uj helyét s ettől kezdve ritkábban 
ment át régi székhelyére. Rövid idő múlva 
már nagyon ritka vendég volt Kárpátiék 
házánál.

Irén nem is vette volna észre, hogy 
Lajos látogatásai ritkábbak, ha őt erre 
Lajos nem figyelmezteti . mert gyermeki 
egyszerűségében nem gondolt egyébbre. mint 
hogy Lajos uj állomásán annyira el van 
foglalva, hogy még őt is kénytelen elha 
nyagolni, de mikor másoknak föltűnt Lajos 
elmaradása, sőt még a kávénénéknek is, 
kik Irén mamájához ellátogattak, azt sut
togták. hogy Lajos elmaradása a szép 
özvegyért történik. Irénkén oly mérvű

nyugtalanság és izgatottság vett erőt, hogy 
egészsége napról napra hanyatlott 8 e miatt 
ágyba is került.

Szegény Kárpátiné látta, hogy gyer
meke veszélyben forog. Leánya állapotáról 
rögtön értesítette Lajost, a ki a bajról ér
tesülve, azonnal kocsira ült és sebes vágtatva 
hajtatott a beteg látogatására. Alig hitt 
szemeinek, mikor a nemrég még viruló szinben 
levő leánykát, beesett arczczal, sápadtan 
találta betegágyában.

Irénke kérdó'leg nyújtotta láztól remegő 
kezét Lajos felé, mit az ifjú görcsösen 
ragadott meg s csókokkal halmozott el. A 
viszontlátás mindkettőjükre fájdalmas volt 
s a könnyek alig engedték őket szóhoz jutni. 
Végre Irén legyőzvén izgatottságát, megfogta 
Lajos kezét s annak szeme közé nézve mondá: 
„Édes Lajdsom, azt hittem, már engem nem 
is szeretsz s rólam egészen me~ feledkeztél.*

Lajosra súlyos vádként nehezedtek a 
leányka szavai. Most érezte mily nagyot 
vétett ellene, midőn az özvegynek udvaroh 
gatva, öt majdnem elfeledte.

Megfogadta magában, ha Irén még 
egyszer telgyógyul, soha sem fogja többé 
még gondolatban sem szomoritani.

Szegény Lajos! Nem ismerte a női 
szivet s nem tudta, hogy az. ha egyszer 
megsebezték, elvérezhet a fájdalomtól. Egy 
megcsalt leányt csakis egy megtört virággal 
lehet összehasonlítani; az is, ez is elhervad, 
ha megsebezték.

Irén azok közé tartozott, a kik C9ak 
egyszer szeretnek s ha ekkor csalódnak, 
bánatuk a sírba viszi őket. Irént tört szive 
a halálba kergette. A szerelem boldoggá, 
bosszú életűvé tehette volna. C) nem volt 
azok közül való. a kik úgy veszik az életet 
a mint jön, hanem egy különös jelenség 
volt; nem csak szépségénél és kel leménél, de 
egész valójánál fogva. Az az úgynevezett 
légiesség, egy pillanatra meglátszott rajta,
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Ebből pedig annak kellene következnie, 
hogy a búza á ra  nagyon magas. Természe
tes lenne, ha 12—14 frtot fizetnének egy 
métermázsáért, mint valaha.

Csakhogy nem fizetnek.
A búza ára hihetetlenül alacsony s in

kább esik, semhogy emelkednék. Alig 7 trtot 
kapni méter mázsájáért Budapesten, a vidé
ken pedig még olcsóbb.

Ha nem kontárkodnak azok, a kiknek 
feladatuk lenne a népek javát előmozdítani, 
talán magas árakat is érnénk el. De mes 
terségesen akadályozzák a szabad forgalmat, 
s a kinálat és kereslet közötti viszony ennek 
következtében nem érvényesítheti befolyását 
az árak képződésére.

A hol már nem tudnak nagyobb ostoba 
ságot elkövetni, behozzák a buzavámokat. 
Azt hiszik, hogy ez ártalmára van ugyan 
minden más országnak, de az ő saját or
szágukra üdvöt hoz. Csakhogy majd minden 
állam igy gondolkodik, s a félszeg rendsza 
bályok meghoszulják magukat, kárára van 
nak mindenkinek, s nem használnak sen
kinek.

E tekintetben sok már a tapasztalat. A 
hol a buzavámokat behozták—s majdnem 
minden nagyobb államban megtörtént ez 
—ott épen az ellenkezője állott be annak, 
a mit reménylettek, s a mire ezéloztak.

Érdekesek különösen a Németországban 
tett tapasztalatok. Ott annyira emelték a 
vámokat, hogy idegen búza oda be nem jö
het. És mégis általános a panasz, általaim 
sabb és nagyobb, mint a minő volt a vá
mok előtt. De azért ma is abban keresik a 
panasz okát, a mi a bajt megteremtette, a vá
moknak újból felemelésében, A pozeni bir- 
tokosok agitáeziót indítottak meg. hogy a 
vám megkétszerezte3sék, mert különben 
tönkremennek. Tavaly is azt mondták, meg
kapták amit akartak, s ott vannak, a hol 
voltak. S csodálatos, hogy a mozgalomhoz 
csatlakoznak a kereskedők. A brombergi 
gabi na üzérek felpanaszolják, hogy a vá
mok tönkretettek minden gabona-kereskedést 
s arra kérik a kormányt, hogy kettöztesse 
meg a vámokat. Os német butaság kell 
ehhez.

Újabban a svájcziak is mozogni kezde
nek. Be akarják hozni ök is a gabonavámo
kat. De ezek csak boszuból Ausztria-Magyar- 
ország ellen, mert nálunk is felemelték 
némely ottani kiviteli czikknek a vámját, 
nevezetesen a sajtét. Ez persze csak a mi 
államíértiaink genialitása mellett bizonyít. A 
mig mi veszünk ezer forint ára sajtot az 
alatt a svájcziak vesznek tölünk egy millió 
forint ára lisztet, de meg kellett haragítani 
valamivel ezeket a jó embereket, mert úgy 
sincs már barátunk senki. Ha ezek is elle
nünk fordulnak, megehetjük az egész búza
termésünket magunk, s vigasztalásunkra 
szolgál, ha hazai sajtot eszünk hozzá.

Azt kellene hinnünk, hogy az eféle 
őrültségek nem tarthatnak soká s hogy 
maga a tapasztalat meg fogja tanítani az 
államokat, miszerint a vámok emelésével 
nem megyünk messze. De inár két év előtt 
is abban reménykedtünk, hogy nem sokára 
vége lesz ennek az állapotnak s az emberek 
eszükre térnek. Azonban kicsire becsültük 
a közostobaságot. Az emberek még a 
maguk kárán sem akarnak tanulni. A 
helyett, hogy a \ámok eltörlésén hozznák 
eszüket, még azok felemelésén fáradoznak. 
Még tehát nem értünk el a fordulóhoz.

El fogunk érni oda is, az kétségtelen.
De hányán fognak addig tönkremenni 

gazdáink közül !
S hiába nö már akkor a gyep. ha 

éhen döglöttek a lovak.

N ém et a jk , m a g y a r szív.
Gyód (B»ranvam.) község magyarcsodása alkalmából.

Amióta a hírlapirodalom szerény mun
kásává szegődtem, még soha sem ragadtam 
meg annyi örömmel és lelkesedéssel toliamat, 
mint most. Egy megragadó jelenetnek 
voltam tanúja, s annak benyomása alatt 
irom jelen czikkemet.

Mióta a szabadsajté leszakító az elné
mult ajkakról a z á r t , — amidőn a
szigorú censura megnyirbálta ez eszme, a 
gondolat szárnyait, hogy ne repülhessen a 
magasban nehogy észrevétessék, — amidőn 
a kényuralom kegyetlen vaskeze szolgákká 
tön bennünket, hogy lealázza a lélek fensé
gét, parodizálja az ember fogalmának mél
tóságát. hogy saját ideáinknak szatírái 
legyünk, — amidőn még elzsibbasztani 
igyekvének a szív verését, hogy érezni ne 
tudjon, hogy a szahadságérzet föl ne lob
banjon benne, — hogy más érzelmet ne 
ismerjünk a szolgaság érzeténél, — mondom,
— ezen szomorú állapotok sírba szállta, s 
illetve a szólásszabadság, a szabadsajtó 
bölcsője óta egy óriási lépést tettünk a 
magyarosodás terén, s ha tán az eredmény 
nem is volna arányban a kifejtett munkás
sággal : mégis nagy a nyereségünk, mert 
megnyertük a magyarosodásnak saját szi
vünket, mert kivetkőztünk a nemzetiségünk 
iránti közönyből, — nyertünk, mert ma már 
minden magyar ember szivében visszhangot 
nyert nyelvünk terjesztése eszméjében a 
nemzet ujjáébredésének nagy szózata, — 
mert ma már minden hazafi nemzetünk lét
föltételének tudja a nemzeti nyelv terjedé
sének szükségét, s épen mert e szükségnek 
érzete a nemzettest lelkének tudatába folyt 
be: már nagy a vívmány, mert mindent el 
fog követni, hogy e nemzeti jogát, sőt leg
szentebb kötelességét gyakorolja, s illetve 
érvényre ju ttassa!

Különösen az újabb időben az egész 
nemzet egy testté, lélekké vált, s hatalmas 
tényezőként lépett töl a magyarosítás terén. 
A kormány, a sajtó, testületek, az egyesek 
s az egész magyar társadalom kezet fogtak 
e nagy nemzeti tartozás lerovásában. D« ép 
azért, mert e szabad hazában minden polgár 
egyenjogú, nem maradhatott el ezen óriási 
nyomás természetes, de nem jogos következ
ménye : a visszahatás, az ellentétes eszmék 
és érzelmek szabad nyilvánulása sem. A 
különböző nemzetiségűek aktióba léptek el
lenünk, s az ország meglepetésére nem kis 
erőt és ellentállást fejtenek ki azon legszen 
tebb törekvésünkkel szemben, mely oda irá
nyul, hogy e hazának minden gyermeke 
magyar legyen ! A hazafias sajtó hatalmas 
csapásaival elnémítani törekszik e bűnös 
áramlatot. Czikkei sziporkáznak, valóságos 
hadjárata a szó hatalmának, mégis, e kato
nás modor fölött, e harczias hangulaton az 
aggódás s a melancholia egy neme fut végig.
— a hazafiúi fájdalom e félig fátyolzott 
nyilvánulása ! Fáj minden, hazáját és nem
zetiségét szerető magyarnak, hogy izgékony 
vérii testvéreinek, a különböző nemzetiségü-k 
nem akarják fölismerni a magyar nemzet 
cselekményeiben a legszentebb — s méitá- 
nyosb inteneziót, — fáj. hogy nem akarnak 
egy király, mint közös atya. s egy ország 
mint közös anyánkban véreink, testvéreink 
lenni, — fáj az ő hálátlanságuk, amidőn a
ni rabjainknak vallják magukat, holott mi 
agyunk az ö szeszélyeiknek rabjai !

Ne esudálja senki, ha ezen elszomorító 
jelenségek közepett egy tisztán német ajkú 
községet magyar szívvel, magyar gondol
kodással találva, elragad az okadatolt öröm 
és lelkesedés ! — Ritka jelenség, megérdemli, 
hogy foglalkozzunk vele, hogy megörökít 
sük, — méltó az intéző körök figyelmére, s 
a kikről szó van, megérdemlik, hogy amidőn 
ők a mi ügyünket sajátukká teszik: mi is. 
a kormány, a társadalom, s minden hazafi 
karolja fel az ö ügyüket is, a mi közös 
ügyünket! —

Baranv amegv éhe kebelezett (ivód nevű 
községről van szó. Pécshez közel fekszik.— 
két hegy közé szorított, egy hosszú utczából 
álló kis község. A lakósok kizárólag szőlő
műveléssel foglalkoznak 4U8 lélek lakik 
benne, közel 70 házzal. Ez előtt puszta 
hely volt. A  Czinderi család telepitette be 
kizárólag német ajkú lakosokkal. Hogy e 
szegény nép mily megpróbáltatásoknak volt 
kitéve, s hogy életrevalóságának és kitűnő 
szorgalmának mily jeleit adta, szolgáljanak 
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s meglátszott az is, hogy az életviharait 
nem fogja kibirni, hanem az első csapás 
után oda fog költözni, a hol jobb azoknak, 
a kik szívvel nem szeretnek játékot űzni, 
hanem egyedül a szerelemben találják fel 
boldogságukat.

Lajos megérkezése úgy látjuk jótéko 
nyan hatott a betegre. A kór engedett, s a 
jobbulást lehetett remélem. De pár nap 
múlva ismét rosszabbra fordult a betegség 
s a sorvadás — a nagy csapások e kísérője 
— oly mértékben lépett fel, hogy a leány, 
kit Lajos ritkán hagyott el, rövid időn itt 
hagyta a világot, a hol oly keveseknek van 
megadva a boldogság, a hol mindenki a 
boldogságot óhajtja elnyerni 8 nagyon ritka 
azok száma, a kik még csak megelégedésről 
is beszélhetnek.

Jenő, midőn hallotta, hogy Irén beteg, 
egy nap sem mulasztotta el hogylétéről 
kérdezősködni, s midőn arról értesült, hogy 
baja gyógyíthatatlan, megkérte Kárpátinét, 
engedje meg, hogy naponként meglátogat* 
hassa a leánykát.

Mily borzasztó napok voltak azok 
Jenöve, midőn megtudta, hogy Irént, a kit 
annyira imádott, el fogja veszteni. Nem 
merte előtte elmondani, mily fájdalmat áll 
ki, midőn rohamosan látja hervadni azt, kit 
szívesen váltott volna meg életével ia csak 
hogy ne lássa a sirba hanvatlani.

Órákig elbeszélgettek együtt, Irén 
mindig a jövőről ábrándozott. Elmondta, 
hogy fognak majd együtt mulatni, tánczolni, 
mint azelőtt.

— De akkor ennek a rósz Lajosnak 
is többször kell majd eljönni hozzánk ! — 
szokta mondani. S ha Jenőn mégis megesett, 
hogy erőt vett rajta a fájdalom, s egy köny 
a lányka kezére esett, az csodálkozva kér
dezte : mi baja ? miért sir ? — S ha erre azt 
felelte, hogy nehezére esik ily ifjú szép leányt 
ily soká betegen látni, még Irén vigasztalta:

— Ne búsuljon! . . . Hisz nem soká 
I leszek én beteg, s akkor annál jobban tog
i nak ismerőseim örvendeni, ha ismét egész- 
I ségesnek láthatnak !

Szegény fiú ! Egészen kimerült e küz- 
| delemben s már sokszor maga is közel volt
I ahoz. hogy ágyba kerüljön. Éjeit álmatlanul 
töltötte, s most még kevesebb bátorsága 
volt, mint azelőtt, hogy Irénnek tudomására 
adja, mennyire szereti. Pedig szegénynek ez 
is vigasz lett volna.

Irén már utolsó napjait érte. Irtózatos 
volt szegény Jenő szenvedése. Sokszor már 
közel volt az öngyilkossághoz. Egy ízben 
már csaknem végre is hajtotta szándékát, 
de az utolsó pillanatban mégis talált reményt. 
Hisz oly nehéz az élettől elválni, mert a 
megsemmisülés gondolata visszariasztja a 
legkétségbeesettebb embert is szándékától.

Szörnyű lehet fiatalon meghalni! Az 
életet nem ismerve, — az embereket szeretve, 
mindentől megválni, még gondolatnak is 
borzasztó.

Hogy fájt szive, ha látta, hogy Lajos 
mennyivel boldogabb mint ö. Ez legalább 
bevallotta szerelmét, szeretve volt, s bár 
súlyosan nehezedett reá az öntudat, hogy 
Irént el fogja veszteni, legalább a jelenben 
élvezte boldogságát. Mert a leányka utolsó 
perczig benne találta fel mindenét, de ő 
neki sem maradt egyéb vigasza, mint: — 
könyei.

Midőn Irén kinszenvedett, Jenő a ki 
látta halálát, oda ment, kezet szorított vele 
s igy szólt:

— Én is szerettem ö t!
Könyei raegeredtek, kirohant a a 

háznál többé senki sem látta őt. Harmadnap 
Irén sírján találták átlőtt mellel holtan.

Lajos pedig félév múlva szép özvegyet 
vezetett haza — búfelejtésül.

Letelepedésükkor e hegyes-völgyes vi
déket be kellett ültetniük szőlővel, mert 
mást nem termett e föld. Fáradságuknak 
C3ak évek elteltével élvezhették gyümölcsét. 
Azóta számtalanszor sújtotta őket elemi 
csapás, 1885. és 87-ben is tönkre verte ter
mésüket a jég, úgy, hogy adójuk is teljesen 
töröltetett. 1869-ben 46,436 frt szőlődézsma- 
váltság rovatott reájuk s daczára a sok 

| csapásnak, már eddig is 59,376 frtot tör
lesztettek. Es mégis ezen, a népességhez és 
keresettorrásukhoz viszonyítva tán példátlan 
niegterheltetésök daczára is lerombolták régi 
iskolájukat, s egy uj, a kor igényeinek 
megfelelő iskolát építtetnek! Az iskola, 
Keresztes Imre építész költségvetése és 
a község által elfogadott terve szerint 2,450 
frtba kerül, bele nem számítva az iskolai 
fölszerelést, (padok, stb.) pinezét, kerítést, 
mely szintén 1000 irtot fog fölemészteni.

.Ildozatkészségük valóban bámulatos. 
Üreg, elmebeteg tauitójuk nyugdijának egy 
részét szintén ők fizetik. Most ujouan 
szervezték a tanítói állást 350 frt fizetéssel, 
— minden tanköteles gyermek (70) után 
40 kr., — tisztességes szép lakás 2 szobával 
stb. — 2 hold föld, — 1 hold rét, — 400 
□ öl szőlő, liázikert, 2 öl ía. — Igaz, hogy 
e fizetés nagyon csekély; de tőlük mégis 
nagy áldozat! S mégis azt Ígérik, hogyha 
olyan tanítót kapnak, a ki az ő gyermekei
ket megtanítja mmfy árul, ám akkor a fizetést 
sziresen fölemelik.

De miben rejlik az ő fő érdemük ? — 
Abban, hogy határozottan kijelentik, sőt 
magukat írásban is kötelezik, miszerint ők 
ma;/i/arok akarnak lenni, tannyelvről a magyart 
fogadták el, s nekik csak olyan tanító kell, 
a ki testben, lélekben m agyar. akitől 
megtanulhatnak ők és gyermekeik nemcsak 
magyarul beszélni, de magyar szellemben gon
dolkodni is érezni is, mert ök magyarok akarnak 
lenni.

Könnyek csordultak ki szememből a 
lelkesültség, a hazafiság e kitörő nyilvánu- 
lásakor ! A reménynek egy halvány szikrája 
ébredt fel lelkemben, hogy talán mégis 
sikeriüend egykor megfejtenünk a nemzeti 
ségi kérdés kínos problémáját! Hisz itt vau 
egy parányi német község, a mely minden 
nyomás, minden rábeszélés nélkül, — átme 
neti időszakot nem ismerve, egyszerre ma
gyarnak nyilvánítja magát s megfogadják, 
hogy a jövőben csupán magyarul fof/nak 
beszélni !

Uiaira! e derék népet nem szabadi 
magára hagynunk, e népet segítenünk kell 
erkölcsibg és anyagilag! Az u példátokat 
bizonyára több község is követendi, lia látják, 
hogy nemes törekvésükben részünkről is támo- 
gattafnak. Egy perezre sem kételkedünk, 
hogy a magas kormány, a mindig bőkezű 
papság, a magyarosodáséit lelkesülő s oly 
nagy áldozatokat hozó társadalom, segítsé
gére leszen e szegény községnek, amely 
valóban megérdemli, hogy filléreinket meg ■ 
oszszuk vele!

Aggteleki VI lein Ferenci.

A jó téko n yság  a lbum a.
A világot kormányzó ’udomány. az 

ész, a művészet hatalma, a kultúrának, a 
fölvilágosodottságnnk égig érő világossága 
a nemes szivü műveltség, a szivjóság össze
tett keze s fejedelmi sarjaknak könnyeket 
fakasztó kérő szava szól hozzátok :

„Segitség" !
Üszkös romokból kinyúló füstkémények 

komor talai alatt siró gyermekek kaparász 
szák ki a hamutengerből a megszenesedett 
kenyérdarabkákat: de hamuvá lett a ke
nyér. „Segítség" !

Sápadt, éhes, sovány gyeinekek és 
aggok guggolnak a romok szélén a kemény 
föld porondján. Beesett szemeikből kibugy 
gvanó könnycseppek végig csurognak csontos 
halálszinü arezuk rcuőiu. Nincs nyugvó 
helyük, hová f  jüket lehajthassák, nincs 
födél, ahol meghúzódhatnak. Fekvőhelyük 
szalmapárnáját alulok és a födelet felettük 
pernyévé égette az emésztő tűz. Azokat a 
Kiaszott, sovány karokat lásd meg I

„Segítség!“
Ne fordítsuk el fejünket a szomorú 

látvány elöl, ne toljuk félre a felénk nyúló 
kolduló kozeket, hallgassuk meg a sirók 
kérő szavait s fájdalmas szavuk szivet 
lágyító hangján induljon meg szivünk s 
nyiljék meg alamizsnára minden zsebünk, 
hogy két kézzel szórhassuk feléjük az áldást, 
az örömet.

Az idei tűz és árvízkárosultak kérő 
szava nem hangzott el hiába !

Az egész ország jóságos szive egyszerre 
dobbant meg a kérő szóra. S a rezgő szív 
viszhangja végig hallatszott az egész orszá
gon : „adakozzunk !"

Az irók és művészek voltak az elsők, 
a kik a nyomorral küzdők segítségére siettek.

Tudományukat és művészetüket. a 
melyeket a világ kincsaranynyal szokott 
megfizetni, ingyen ajánlották fel a szeren
csétleneknek. hogy azok árán teremtsenek 
maguknak hajlékot és vegyenek kenyeret, 
ruhát.

Stefánia trónörökös fóherczegné, Klo- 
tild főherezegné és két leánya Mária Dorottya 
és Margit íöherczegnök s Kóburg Luiza 
kir. herczegné továbbá Rudolf trónörökös, 
József főherczeg és Koburg Fülöp kir. herczeg 
odasorakoztak az irók és művészek közé és 
irodalmi dolgozatok s rajzokkal járultak 
hozzá, ahoz a nagy munkához, a minek a 
neve : „Segítség" !

Jókai Mór koszorús Írónk, Nagy Miklós 
szerkeszti) és Roskovits Ignácz festőművész 
hazánkfiai állnak a munka élén. A közre 
működők számai között ott vannak közéle
tünk jelesei mind.

A „Segítség" emlékalbum egy olyan 
irodalmi és művészi becsesei biró könyve 
lesz a magyar művészet és tudomány ter
mékeinek, a milyent még eddig Magyar- 
országon sohasem produkáltak.

A kinek csak legcsekélyebb érzéke 
van a szellemi élvezés, a tudomány és

szépmüvészet iránt, az nem zárkózhatik el 
az elől, hogy az emlék albumot maganak j 
meg ne szerezze.

Kettős nemes élvezet jóságát gyako-j 
rolja az emlékalbum. Az egyik, amit köz-1 
vétlen az olvasón, a másik a mit közvetve! 
az egeiteken gyakorol.

Vegyük meg az emlékalbumot.
Hogy pedig mindenki a saját tehetsége ; 

szerint áldozhasson a nemes ügy érdekében i 
s megszerezhesse magának az igazi műbecs- j 
csel biró könyvet, ezt négy féle kiadásban ; 
fogja kiadni a rendező bizottság, és pedig : | 
1, 3, 10 és 100 fitos példányban.

Meg vagyunk róla győződve, hogy 
nemesszivü és műizléssel biró polgáraink 
nem fognak az ár megválasztásában fukar
kodni.

Hanem a városok polgármesteri hiva
talait, községi elöljárókat, kaszinókat és 
olvasókörüket fölhívjuk, miszerint tartsák 
erkölcsi kötelességüknek az emlékalbum száz 
forintos példányát okvetlenül megszerezni, 
mert könyvtáruk díszének és becsének 
emelésére most jó alkalom kínálkozik. El
mulasztani a segélyt ép szintén olyan nagy 
bűn, mint a milyen vétek az emlékalbum 
megszerzését elmulasztani.

Meg vagyunk győződve, hogy egy 
tehetősebb polgár asztaláról sem fog hiá
nyozni a „Segítség emlékalbum."

Segítsünk, adakozzunk !
Vegyük meg a jótékonyság albumát!

kének a magyar nemzetgazdaságija valá 
befektetés által tegyék olyan magyar értékké, 
mely után érdemes kamatot fizetni Magyar-
országnak stb.

A ezikk írója egy harmadik és ne
gyedik pontban bővebben kifejti álláspontját 
s mig előbb azt vetette szemére az idegen 
biztositó társulatoknak, hogy csekély vagy 
semmi adót nem fizetnek üzemük után, foly. 
tatólag azt mondja, hogy küzczélokra .sem 
adakoznak. Nem zárkózhatunk el a követ
kező fejtegetés igazságai elöl: „Mikor a 
magyar állampapíroknak keletet kell csinálni, 
akkor is a uiigyar pénzintézetek és társu
latok állnak elő. Hol maradnak a külföldiek 
a magyar pénzzel? Mikor jótékonysági ada
kozások vannak, hol maradnak a külföldiek 
a magyar pénzzel? Sem adót nem fizetnek, 
sem magyar papírokat nem vásárolnak, sem 
jótékony czélokra, sem segélyezésekre nem
adakdznak............Hát a részvényeink hol
vannak elhelyezve? Magyarországba aligha, 
mert a budapesti tőzsdén nincsenek jegyezve, 
ott pedig jegyezve szokott lenni minden va
lamirevaló papír mely forgalommal bir az 
országban. „Szól azután még a mérleg ősz- 
szeállitásáról.

A ezikk reprodukálásában minket is. 
sine ira et o lio a magyar nemzetgazdaság 
érdeke vezetett, s ha valóban a hazai tár
sulatoknál nagyobb előnyökkel dolgoznak, 
csak ináltányos dolog, hogy a terhekből is 
kivegyék az őket megillető részt.

r ^ .  .

K ülfö ld i b iz to s ító  tá rs u la to k  és az adó.
A biztosítás általában mai napság már 

oly kiterjedésnek örvend és annyira nemzet
gazdasági tényezővé vált. hogy fontosságát 
senki kétségbe nem vonhatja, s igy nem 
csoda, ha maguk a biztositó intézetek is 
mentül jobban elterjednek, annál nagyobb 
figyelmet igényelnek a nagy közönség részé
ről is, mely ritkán Ítélheti meg elelfogulatla- 
nul (mivel ehez bővebb szakismeret szüksé
ges) a biztositó intézetek lényegét, czélját, 
előnyeit s esetleg hátrányait.

A czikkünk fölé tett czim alatt figye 
lemre méltó ezikksorozatot találunk a „Po
zsony vidéki lapok" bán V. L. s a szerkesztő 

j tollából, melyet közérdekű volta miatt nem 
I tartunk feleslegesnek kivonatban olvasóinkkal 
j megismertetni. A czikkiró, a ki a biztos tási 
j ügy állapotát hazánkban tanulmánya tárgyá- 
1 vá tette, sehogysincs megelégedve azon sze- 
| rinte abnormális állapottal.hogy mig a magyar 
i biztositó intézetek, melyeknek tőkéje a bel-1 
földön van, adót fizetnek, addig a külföldi 
társulatok ez alá vetve nincsenek, s ha i 
valami alamizsna félét juttatnak is ezért 
nem érdemes nekik helyet adni. hogy a ma
gyar társulatok gyarapodását, melyek minden 
adójukat az országban fizetik, lehetetlenné 
tegyék. Azt fogja rá czikkiró a külföldi 
társulatokra, hogy: „mikor a mérleggel di 

j csekednek, akkor milliókra megy a jövedel
mük, de mikor adót kell fizetni, akkor 
deficzitjük van : mert a mérlegbon kiinuta 
tott jövedelem más országból ered, a hol a 
mi finánezáink nem szagolhatnak be, vala
mint amazok sem szagolhatnak be hozzánk, 
e szerint az egyik országban a másik rová
sára szépen megvannak, anélkül, hogy adót 
fizetnének.

Szerinte nincsen magyar társulat az 
„. I ltalános magyar biztosító társulatot kivéve, 
mely prosperálhatna. Kénytelen egymásután 
likvidálni. Amaz kétszázezer forinton felül 
tizet adót. Lehetetlen tehát, hogy a magyar 
a külföldi társulatokkal konkurálhatnának, 
miután emezek ügyesen kibújnak az adó alól. 
Azon a pénzen, melyet adóra költenének ügy
nököket fogadva könnyen prosperálhatnak, 
mig a magyar társulatok nem terjedhetnek, 
mert üzletvezetésük az országban lévén, 
ezeknek bevétele és tiszta jövedelme ellen-1 
őrizhető. Czikkiró az adó bevételben valói 

j károsodást egy pár millióra teszi.
A második közleményben a szerkesztő 

megállapítja a hazai és külföldi biztosó tár 
salatok fogalmát. Magyar társulatnak csak 
az „Eisö Magyar“-t mondja. A többi idegen. 
Az idegen biztosító társulatok ellen pedig 
az a kifogása van, hogy inproduktiv a mű
ködésük. Nyilván nem az intézete’, elleni 
ellenszenv, mind inkább a hazai és nemzeti 
érdek vezeti tollát, mikor azt mondja: „Kiil 
földi vállalatot, mely gyárat, vagy vasutat 
épit, tiszta pénzt hoz magával s ezt a tiszta 
pézt, valóságos igazi befektetésre fordítva 
leköti a haza földjén és ezen idekötött 
valóságos reáltőkének élvezi hasznát, és ha 
átadja vagy eladja befektetését, valóságos 
igazi értéket hagy itten, melyet megmar
kolhat mindenki, a kinek követelése van 
ellene. A külföldi biztosító társaság azonban 
nem hoz ide pénzt, se való értéket, hanem 
csak egy másutt jónak elfogadott firmának 
mikor 5-ször. mikor 10 szer. mikor 20 szo
rosan rizikóba ment hitelét. És azért a ne
künk magyaroknak semmi hasznú puszta 
firmáért mi magyar biztositó telek fizetünk 
tiszta valóságos értéket, melyet az idegen 
társulat valóságos tiszta üzleti nyeremény
képen elvesz innét, anélkül, hogy egyetlen 
Ki ajczárjának tényleges befektetésében hasz
nát látta volna Magyarország. „Innen követ
kezteti, hogy az idegen biztositó társaságok 
üzemének nyereménye tiszta nemzetgazdasági 
kár, melyet, amig elegendő erejű hazai biz 
tositó társaságunk nem volt a biztositó felek 
érdekéből szükségből el kellett néznie az 
államnak; de melyet ina, mikor hazai bizto
sításunk megizmosodott, csak oly könnyedén 
nem nézhet el Magyarország stb.

Egészen idegen társulatnak tartja azt, 
melynek se tőkéje, se részvényese nem 
magyar. A „Magyar Franczia" és a „Pesti 
Főnéiért" 'kivéve, melyeknek részvényeiből 
es tőkéjéből egy kis rész idehaza van, mind 
ilyen. O ezeket is magyar kereskedelmi 
ezégü, de nem magyar társulatoknak tartja. 
Arra nézve, hogy az ily társulatok magyar 
társulatoknak tekintessenek, szükséges, hogy 
az idegen válalkozó tözsérek alaptőkéjüket, 
mint üzemi biztositékot magyar területre 
hozzák, s hogy jövedelmeiket, ezen alaptő-

A g yag  ip a r is k o la  M ágocson
Báránya-Mágocson, — hol az eddig is 

már nem közönséges Ízléssel készített edény- 
neműek és kályhásinunkák a kultusz minisz
ter figyelmét is magukra vonták, — tetemes 
áldozattal á l l a m i  a g y a g-i p a r i s k o 1 a 
á l l í t t a t o t t .

Az iskola 3 éves tanfolyamával oly 
ezélból létesittetett, hogy abban elemi iskolát 
végzett, 12 évüket betöltött, fiuk három ta 
tanító vezetése alatt naponként 8 órán át. 
úgy a műhely, gyakorlati tanítás, mind az 
agyagiparhoz megkivántató rajzolásban és 
vegyészetben való oktatás és általában az 
iparos szükségletéhez mért ismeretek elsajá
títása által oly kellő kiképeztetést nyerje
nek — még pedig ingyen. — hogy ez iparág 
készítményeit eddigi alakjukban ugyan, — 
de tökéletesebb és versenyképes minőségben 
állíthassák elő.

Mint az intézet felügyelő bizottságának 
elnöke felhívom e szakiskolára általában a 
nagyközönség figyelmét; de különösen is, 
azon szülőkét, kik gyermekeiket netán ez 
iparágra szánnák ; nemkülönben az ezen 
iparágban vidékünkön működő mesterekét is 
azon megjegyzéssel, hogy szakmájokban szük
ségesnek érzett gyakorlati útbaigazítást (pél
dául: a mázak összeállításában stb.) az illető 
szaktanítótól vasárnaponként nyerhetnek.

Ezúttal egyszersmind jelzem, hogy a 
11 hónapon át tartó tanitás az intézetben 
szeptember hó első napjaiban veeudi kezde
tét; a megnyitás napját, mihelyt megálla- 
pittatik, hirlapilag és hirdetményileg tudatni 
fogom.

A haladás mai korában mindenki beis
meri már, hogy csak alapos műveltséggel, 
kellő értelmi képzettsé gél s gyakorlati 
szakismerettel biró iparos osztály emelheti 
fel a magyar ipart pangásából és képes a 
külföld iparával, — mely a szaktudomány 
vívmányait immár minden téren érvényesíti 
— lépést tartva fejleszteni azt és ekkép 
szebb jövőt bizto.-itani számára.

Ebből indul ki a kultus miniszternek 
a magyar ipar emelésére irányuló abbéi 
intézkedése, melynél fogva hazánk különböze 
vidékein, azok sajátságos szükségleteibe/ 
képest létesít műasztalos, esztergályos, gép 
és mű lakatos ipartanműhelyeket; a bar anya 
mágocsi agyag-ipariskola e téren hazánkba! 
első.

Kelt Baranya Mágocson 1887. aug. 12 
Ilalcajr József, 

a felügyelő bizottság eluoke

T ö rv é n y s z é k i c s a rn o k .
Jegyzéke:

A pécsi kir. törvényszék büntető osztá 
K ánál 1887. éri Augusztus 22—27-ig tartand< 
végtárgyalásoknak.

Augusztus 22-én
Özv. Gyurkovits Józsefné ellen maga 

nosok elleni erőszak és más vagyonánál 
rongálása miatt.

Augusztus 24-én
Váll Nagy Józsefné társai ellen tűz vés 

okozás miatt.
Augusztus 26 án

Tóth Péter ellen hamis eskü bűntett 
miatt.

Augusztus 27-én
Szűcs János ellen halált okozó sulyo 

testi sértés miatt.
Fauszt Jézsef és ne,e ellen sikkasztá 

miatt.
Kifiiggesztetett a pécsi kir. törvényszéknél

Különfélék.
— Szt. István napján. Ha van nap

melyet minden magyar ember párt- e 
felekezeti különbség nélkül nemzeti ünne] 

í gyanánt raegülhet, akkor szt. István napj<‘ 
az. Sok fényes név ragyog a magyar nem 
zet és hazafiúi dicsőség aranysugáraitó 
övezve, átragyog időn és enyészeten: 
gyújtsuk fel emlékét e neveknek az utódol 
hálás szivében, s gyűjtsük az oltár köre 
hogy e kegyeletnek látható áldozatot bor 
zanak: mindenütt csak töredékét fogl** 
találni a nemzetnek. Azért oly kevés nál un 
a nemzeti ünnep, azért oly kevés a nemzet 
emlék. Pedig e nemzetben erős a ha*as*f 
retet s tud hevülni a nemzeti esz m é é r t. D 
e nemzet hosszú történelmében ritka jelenj 
a teljes egyetértés. A párt és felekezeti k r 
dés mindig nagy szerepet játszott a nem** 
történelmében, sokszor végtelen kárai*
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gflüxetnek. De szt. István napja más elbi 
fglás alá esik. Ö nemzetünk első apostoli 
királya- a ki a kereszténység által a 
cziviliczáió ösvényére terelve első vetette 
meg a mai Magyarországnak erős alapjait, 
ti bölcs törvényeivel, előrelátó gondoskodá
sával a külön csoportokat egy egészszé 
egyesítette, s államtértiui előrelátásával hz 
gklcori európai fogalmak szerinti államot 
alkotott. Szt. István napja eddig az egyház 
Ünnepe volt. Budavára évenkint visszatérő 
fényes ünnepet ül. körül hordozva az első 
apostoli szent király jobb kezét. De szent 
javán apostoli működése által nemcsak az 
egyházé volt : a nemzeté is. S a nemzet 
minden rendű és rangú, minden nyelvű és 
felekezetű tagja részt kérhet augusztus 
* bikának ünnepéből. S azért kell, hogy 
szt. István napja általános nemzeti ünneppé 
váljék, mely ünnep évenkint megújulva, 
minden magyar emberben a haza és nemzet 
iránti benső szeretet tüzét újra és újra fel
szítsa: ót e szent érzelmekben megerősítse, 
megszilárdítsa. — Azért hát ünnepeljünk.!

Városi közgyűlés. Pécs szab. kir. vá
ros köztürvényhatósága kedden közgyűlést 
tartott a bizottsági tagok gyér részvétele 
mellett. I gy látszik, még a közgyűléseken 
iá élezhetni az ugorka szezon izét. Semmi 
ér l- hi -<lés a közügyek iránt. Kardos Kál 
mán főispán üdvözölvén az egybegyűlteket 
megnyitotta a gyűlést s a tárgyalásokat meg
előzőleg a jövő közgyűlés napjául október 
hó 17 et tűzte ki. Cziriák 1. biz. tag a 
házszabályok szigorú betartását kérte, mely 
szerint m i n d e n  h ó b á n  tartassék köz- 

•s. hogy így kevesebb tárgy kerülvén 
gy közgyűlés napirendjére : behatóbban 
•rit"bben lehessen a közügyekkel foglal- 
. Aidinger János azzal ütötte el a 
itt, hogy a jövő hónapra még nem ké

szül el -i költségvetés, hát nem érdemes 
közgyűlést egybehívni október előtt. Üaempf 
biz. tag azt mondta, ne mondassák ki hatá
rozat képen a halasztás, nehogy prejudi- 
ká A belügyminiszter rendelete a vasúti 
váradijszedési jog megliosszabitása irán t: 
tudomásul vétetett. A negyedik tárgynál, 
mely néhai Farkas István által tett alapit 
ványokról szól: Bolgár K. biz. tag azt az 
indítványt tette, hogy a boldogult által 
többek közt egy Pécsett létesítendő m u- 
z e u m alapjául hagyományozott 1000 frt 
t'-rdittassék mihamarább czéljónak megvalósi- 
tá'.ira ; ne hevertessék czéltalanul. Ugv mond 
csak aminap. hogyDittmayer Jakab meghalt 
snk érdekes dolgokkal szaporodott volna a mú
zeum. ha már a város megnyitotta volna. 
Indítványozta, hogy bizottság küldessék ki, 
mely a muzeum létesítésének ügyét kezde- 
nényezze s a létesitéshez előkészítse. Az 
indítvány egyhangúlag el lön fogadva s a 

/ fság  megalakittatott. A kevésbé tontos 
tárgyakon átesve az interpelacziókra került 
. sor A már szundikáló város atyák ébre- 
í /.ni kezdtek. Vájjon mi lesz az az inter-

gy

kozn
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legni, hanem annyit mégis mondunk, hogy 
H o l l ó  Zsiga nemcsak buzgó szorgalommal 
de tehetséggel kezeli az ecsetet s ba követ
kezetesen halad művészi pályáján, úgy 
a kezdetben „tövises" pálya idővel még 
„rózsás" is lehet — s majdnem büszke 
lesz rá e város, melyben palétjával a 
stafellás előtt éveket, ifjúságának — talán 
mondhatnánk — legszebb éveit töltötte.

— Jotekonyczólu gyermek-elöa .as. Folyó 
13-án Deák utcza 11. sz. alatt zártkörű 
színi műkedvelői előadás rendeztetett a 
helyben létesítendő „Szegény ház" javára; 
a mely alkalommal színre hozatott „A 
miniszterelnök bálja" czimü 1 felvonásu szín
darab Mint műkedvelők közreműködtek, Draz- 
enovics Mariska, és Erdőssy Olga k. a. 
Seossa Jenő, Schaurer Károly, ifj. Kaufmann 
Nándor, itj. Kuzsinczky József, Gyeniss 
János, és Caflich Jenő gymnásiumi tanulók. 
Az előadás, szép sikerrel folyt le, s a nemes 
czélra 10 forint tiszta jövedelmet eredmé 
nyezett, mely összeg rendeltetési helyére 
juttattatott.

— A „Sárga Csikó" bevétele 637 frt 90 kr. 
kiadás 372 frt 29 kr. A tiszta jövedelem 
265 frt 61 kr. A rendezőség köszönetét 
mond a szives közreműködőknek ; a Nemzeti 
kaszinó elnökségének s a gázgyár igazgató
jának, ki tetemes árleszállítással adta a gázt.

— Az evangélikus hitfelekezet kérelmet 
intézett a városhoz, hogy egy fölállítandó 
iskolához a szükséges téglát és cserepet a 
város a saját égetőiből ingyen szolgáltassa 
ki. Eddig ugyanis az volt a szokás, hogy 
a helybeli egyetlen evangélikus lelkész 
valamenynyi reformált hitfelekezetek ifjait 
iskolánként külön külön oktatta a vallástan 
bán. a mi nagy nehézséget idézett elő. Ezt 
megszüntetendő a hitfelekezet elhatározta, 
hogy egy iskolatermet állít föl. s hol az 
itjak tömegesen lesznek oktathatók. A város 
közgyűlése szívesen hozzájárul a kért 
anyaggal az iskola fölállításához, de csak 
azon határozott megkötéssel, hogy az bár 
minemii felekezeti iskolának semmikéjien 
sem szolgálhat alapul.

— Betörés. A tettyei dűlőben Stangl 
Ede szőlőjében hétfőn délelőtt 11 és 12 óra 
között vakmerő betörés történt. Az alatt 
mig a künn lakó gazda családja távol volt 
a vasrostélyon keresztül benyúlva, az épen 
az ablak mellett levő asztalról két abroszt, 
15 darab asztalkendőt, 20 pár evőeszközt, 
több poharat s egyéb api óságot kiemelt. 
Ezzel aztán nem elégedett meg, hanem 
valahol a sarokban egy vasrudat fedezett 
föl s azzal a szomszédos Griin Zsigmond 
présházához ment. a hol az ablak redőjét 
betörte, de onnét nem volt képes semmit 
sem elvinni.

— Tanitók és szülök figyelmébe. Volt 
alkalmim-c a gyinnasiutnnak, reál , polgári 
és kereskedelmi iskolák, tanitóképezök éí 
elemi iskolák számára, valamint magán
használatra V a j d a  Pá l ,  főv. polgári

.czió ? ! Cziriák I. biz. tag interpellálta! isk. rendes tanár által kiadott és épen most
megjelent s z é p i r á s i  m i n t á k a t  meg
tekinthetni és mondhatjuk, hogy a csinos 

füzetek felől teljes elismeréssel 
különben is e tárgyban liozott I nyilatkozhatunk. Ezen szépirási minták 

már a közgyűlés határozatot. Jilly  Alajos előnynyel bírnak minden eddig megjelent 
tanácsook az interpelláczióra azt válaszolta, I hasonczélu minták tölött, a mennyiben 
hogy

tanácsnokot, vájjon a külvárosok 
’nan mikor lesznek már gázcsövek lerakva? 
in-ír ;i jelenlegi olaj-lámpák semmikép sem kiállítású

. . I. I...» : , .. 4 „ Iw.flAÜ Ti 1*1 l<J I L* 117felelnek nic,

szükséges lépések megtétettek. Meg 
járták az utczákat s megállapították, hogy j 
hány gázlángra lenne szükség. A gáz rész-1 
v é n y tá rs u la t  is megkerestetek, hogy mennyi 
ért b*nne hajlandó a csöveket lerakni. Erre az 
a v á la sz  érkezett, hogy a társaságnak előbb 
pontos méréseket kell eszközöltetni s a ter
vet megkészittetni. csak akkor mondhat árat- 
Az ügy ezen stádiumban van. Előrelátható 
lag  bele fog kerülni a csövek lerakásá 30,000 
í rtb a . Aidinger azt mondja, hogy majdcsak 
a k a m a ta it  kell ennek az összegnek fizetni, 
v ag y  talán még azt sem. Ez azonban nem 
beszéd. Vagy—vagy ? ! Tessék határozottan 
clő á llan i, v a g y  hallgatni. Vezettessse be a 
város a villamos világítást, biztosíthatjuk, 
hogy csak a fogyasztást kell fizetni ; akad 
v álla lkozó , a ki a bevezetésért egy krajezárt 
sem kér. Ugyancsak Cziriák I. interpellál 
a mezőszéli kút vízhiánya miatt a rókusi 
vad v izá ro k  végleges rendezése ügyében.Minda- 
két interpelláczió figyelemre méhattatott s 
intézkedés fog tétetni a bajok orvoslására. 
Ha az ígéret nem marad csupán annyiban, 
az igen üdvös leend. Förster Béla biz tag 
interpellálja a polgármestert s kérdi \ajjon 
megfelelt-e a hatóság a tiloxeraügyben a 
múlt közgyűlés határozatának? Ki kutatta e. 
h ogy  mennyire terjedt el tiloxera s miféle 
gyéritö és óvó intézkedéseket tett ? Aidinger 
azt mondja, hogy most még teljesen nem 
tudhatni, hogy mennyire terjedt el a filoxera, 
mert a vizsgálat még mindig folyamatban 
van. de az eddigi eredmények szerint —_a 
biztosítási övék beleszámításával — 3200 
ölre tehető az inticziált szőlőterület. A 
gyérítés pedig mindenütt megtörtént eddig 
a szénkénegezés által, a hol a filoxera fel
fedeztetett. Az óvó-intézkedések pedig a 
lehető legnagyobb szigorral hajtatnak végre.
— A közgyűlés 11 óra után ért véget.

— Művészet. Zsolnay Imrének a bazár
épületben lévő üzlethelyisége kirakatában 
egy pompásan sikerült olaj festésű arczkép 
vonja magára a járó kelő közönség figyelmét. 
A nyájasan mosolygó arcz azzal a természe
tességgel s szeretetre méltó kellemmel, mely- 
lyel a művész a való életet üdvességével, 
elv megkapó hűséggel, oly ügyesen ecsetelte 
jelentéktelen kis vásznára: a közvetlenség j 
s művészi hatás varázsával tölti el a szem
lélőt. Kicsi 9 mégis nagyszerű; nem nagy 
szabású festői mű. de találó, hű és művészi 
becsértékkel biró kép. Nem nagy igényekre 
szánt és mégis érdekes, vonzó. A ki ismeri 
Bartosságh Imre megyei főjegyző kedves és 
szép nejét, meglepetéssel tekint a kitűnő 
képre s önkénytelenül kitör ajakán a szó, 
a legelismerőbb s legőszintébb kritika, hogy
— „a megszólalásig hű!“ A ki előtt isme 
rétién a kép eredetije, az mint ismeretlen 
arczképre azt fogja mondani, hogy: pompás 
nő tanulmányfő. S ezzel elég is van mondva 
Nem akarunk a szép fiatal festőnek hize-

juk, hogy e derék nép ez áldozatkészség 
mellett még elmebeteggé vált volt tanítójáról 
Í9 gondoskodik, megadván ennek évenkint 
azon összeget állami, nyugdija kiegészítéséhez, 
a melyet a magas kormány részére meg 
fog állapítani, akkor tisztelettel kell meg
hajolnunk e szerény és szegény nép haza- 
fisága és áldozata előtt. És ha tekintetbe 
vesszük, hogy Gyód községében nincsenek 
telkes gazdák, hanem csakis kis házasok, 
a kik hegyes-völgyes vidéken lakva, mint 
fáradhatatlan munkások szőlőik terméséből, 

más határokban való aratás és napszám 
felesföldek elválalása után szerzik meg 

mindennapi kenyerüket, ruházatukat és fi
zetendő adójukat ; — de ha tovább még 
azon 9ujtó terhüket is fölemlítjük, hogy 
szölödézsmaváltság fejében 18 év előtt 46436 
frt vettetett ki rájok, a mely összegből 
eddig már 29376 irtot le is fizettek : de 
terheli őket még 17060 frt és amidőn annak 
idejében a lapokból értesülve megtudtuk, 
hogy Gyód község szorgalmas népének 
szőlőtermését e 18 év alatt 1873., 1882.. 
1883*han és 1885 ben s a f. 1887‘iki május 
17-én az iszonyú jégvihar végkép tönkre 
tette s mindezen súlyos és érzékeny csapá
sok után mégis gyermekeinek neveltetése 
és magyarosítása érdekében nem riad vissza 
az iskola és népnevelés szent czélját elő
mozdító áldozatoktól ; csakhogy a szente
sített iskolai törvény szabványainak s a 
kor igényeinek megfelelhessen, — akkor 
azt hisszük, méltán megérdemli, hogy a 
„Dunántúli közművelődési egyesület" hiá
nyában, a mely hivatva volna ily nagy hord
erejű elhatározást támogatni: a nagyközönség 
vegye hathatós pártfogásába s adakozzék a 
nemes czélra.

— t Tóth Ferencz. Kétkedve fogadtuk a 
múlt héten a szomorú hirt, mely azt hozta 
Szent-Gothárdról, hogy a péc si kath főgim
názium volt tanára, a Pécsett általánosan 
ismert, szeretett és tisztelt derék tantérfiu 
megvált az élettől. Kétkedve fogadtuk a 
gyászhirt, mert már egyszer egyik laptár
sunk rósz értesülés ioiytán azt találta 
mondani, hogy meghalt s ő még akkor elég 
kedvező egészségben élt. Hiába kételkedtünk, 
hiába vártuk, hogy a liir most is valótlan 
nak bizonyul ; T ó t h  F e r e n c z  csak
ugyan jobb létre szenderiilt. itt hagyta a 
terhes földi pályát, melyen oly sokat fára 
dott lankadást nem érezve tanítványai 
képzésén. Egyike volt azon jeles tanároknak, 
kik nem csak az előirt stúdiumot tanítják 
szárazon, érdektelenül, csupán kötelesség- 
szerüleg. hanem az életnek n -veinek. Neme 
sitette tanít ványainak szivét, lelkét, egya
ránt, a mit az otboni, a szülő nevelés 
elmulasztott, azt igyekezett pótolni. Szóval 
kitűnő tanár volt, olyan, arainö ma kevés 
van. A klassikus nyelveket tanította ; 
különös kedvvel a latinnyelvet. Érdekesnek 
tartjuk, hogy a boldogultnak a latinnyelv 
tanításában egy egészen külön rendszere 
volt. A hosszú zűrzavaros mondattant egy 
pár alapszabályra egyszerűsítette s a sza
vaknak és mondatoknak egymáshozi viszo
nyára alapította szabályait. A ki megértette, 
az könnyen fordította a klassikusokat s a 
latin nyelv kis ujjábán volt. Szigorú, 
rendszerető tanár volt s a mellett rendkívül 
kedélyes. Ha úgy elvégezték az óra szoros 
teendőjét, akkor a tréfára került a  sor: ez 
a szellem gimnasztikája volt. Szeretett a 
„Fránczi bácsi" élezelődni, hogy igy tanít
ványainak elme élét is köszörülje. A magán
életben noha nem igen elegyedett; de ha 
részt vett valamely társaságban, mindenkor 
megnyerte a társaság rokonszenvét. A halál 
mely elszólitotta az élők soráltól, jeles 
tenárral kevesbítette meg a tanári kart s 
derék, hazafias és tehetséges férfiútól fosz
totta meg a társadalmat. Halálát őszinte 
9zivvel fájlaljuk. — Áldás és béke poraira! 
— M át hé Ö d ö n  péesváradi szolgabirót 
nagy veszteség érte, szeretett kedves jó neje 
Herbster Irma. a hű hitves, a kitűnő anya, 
a derék honleány, f, bő 18-án életének 33 
s boldog házasságának 13-ik évében jobb 
létre szenderült. A boldogult hült tetemei 
ma délután 5 órakor tétetnek örök nyuga
lomra. — Béke és áldás poraira! — Sik 
abonyi Angyal Róza a kiterjedt s köztisz
teletben álló Angyal család tagja. f. hó 
17-én Fibisen (Temes-megye) 66 éves korában 
meghalt. — A boldogult 'rokonai látogatá
sára indult Pécsiül a hosszú útra honnét 
többé nem volt számára visszatérés.

Szerencsétlenség. A pinczehelyi v. u. 
állomásnál, e hó 18-iki éjjel, a váltóőr a 
vasnti vágányra feküdt — a mii már több 
szőr is tett, azon okbői. hogy a vonat dübör
gése által majd felébredés hivat, szolgálatát 
meg teendi. Ez alkalommal azonban pórul 
járt, mert mély álomba merülvén, a vonat 
keresztül ment rajta és fejét a törzstől el 
választotta. — Nőt és 4 gyermeket hagyott 
maga után.

— Bozaszto eset. E hó 9-én dr. Ehrlich 
Jakab dunaszekcsöi körorvos. Horváth 
Ferencz dunaszekcsöi lakoshoz hivatott, 
hogy beteg unokáját, Bari Istvánt nézné 
meg. Az orvos a gyermeket megvizsgálván 
azt találta, hogy jobb lábán az alszár tel 
jesen hiányzik s a felszár alsó vége csonkot 
képez az Ízületből kilátszik egy darab 
mozgatható csont mely az alszárcsontok 
egyikéből maradt az ízületben. Az öreg 
szülőket kihallgatván, ezeknek, tanuk által 
igazolható előadása szerint ez kővetkező 
lég történt: A gyermeket néhányhét előtt 
egy másik fiú egy dombról lelökte, ami
dőn is az alszáron erős ütést szenve
dett ; azonban haza tudott menni minden 
segítség nélkül nagyszülőinek */* órányi 
távolságban levő lakásába. Ezek Kramer 
Pétert, általánosan csontrakónak ismert

w _ duna-szekcsői lakost a gyermekhez hivatván,
rúgni. — A választandó uj tanító fizetését I ez a fájó aiszárt zsindelykötésbe s a  kötést 
fölemelték, készpénzben a tandijat is bele-' három helyen erős zsákmadzaggal a lehető 
számítva 370 frtra s emellett két hold j legnag/obb erővel megerősítette, meghagyta, 
szántóföldet, egy hold rétet, egy szőlőt és | hogy a kötést tágítani nem szabad. A 
fél holdból álló belsőséget s 2 öl tüzelőfát, gyermek óriási fájdalmakat szenvedvén, a 
is jelöltek ki jövedelmi forrásul és tisztessé-1 nagyszülék megkérték a csontrakót, hogy 
ges szép uj lakást számára. Ha megfontol-1 tágítsa a kötést; de nem tette, sőt ellen

kezőleg azt rendelte, hogy oly vízzel, mely 
ben fekete nadály főzetitt, locsoltassék meg 
a kötés, minek az a következménye lett, hogy 
bárom nap múlva a kötést levevén az al
szár teljesen fekete volt. Erre a csontrakó 
beszüntette látogatásait a gyermeknél, kinél 
azóta súlyos változás állott be, mert az al
szár e hó 7 én teljesen elvált a végtagtól. 
Sem az egyik, sem a másik alszárcsonton 
törésnek vagy repedésnek semmi nyoma 
sincsen Az orvos állítása szerint az alszár 
ezen elpusztulása egyedül az erős kötésből 
származik, melyre, miután törés vagy repe
dés esete fenn nem forgott, semmi szükség 
9em volt. A körorvos az esetet bejelentette 
a mohácsi főszolgabírónak, ki miután bűn 
tényt lát fenforogni, azt áttette a kir. já 
rásbírósághoz.

— Tűz a mohácsi szigetben Szidonya 
Luka és Laklia Joka mohácsi lakosok a 
szigetben szomszédok, amennyiben szállásaik 
egymás mellett vannak. A napokban mind 
két szomszéd szállásánál elfoglalva lévén, 
Laklia bement Szidonya szállásának lakó 
szobájába s a falon függő lőfegyvert levéve, 
kiállt a szállás elé és oly célból, hogy a 
puska lőtávoláról meggyőződhessék, azt 
kilőtte: mire aztán a fegyvert a helyére 
visszatevén, eltávozott. Alig fordított azon 
bán hátat szomszédja szállásának, az e mel
lett levő zabrakások egyike kigyuladt. 
lángok átcsaptak a többi zabrakásokra, 
majd pedig magára a szállásra is; a nagy 
szárazsíg folytán a tűz oly rohamosan tér 
jedt, hogy a szállás a ben levő ingóságokkal 
együtt a lángok martaléka lett. A tűz úgy 
támadt, hogy a fegyverből kilőtt és még 
égő fojtás a szállás közelében levő egyik 
zabrakásra esett. A tűz folytán eredt kár 
200 forintot tesz.

— Egy harmadik községnek szerencsét 
lensége. A „ P é c s i  F i g y e l ő "  f. é. 31. 
számának „ K ü l ö n f é l é k "  rovata alatt 
„Két  k ö z s é g  s z e r e n c s é t l e n s é g e  
bekezdésü tudósítás, a f. é. 23-dikán Siklós 
és Dráva mentén dúlt orkánt és jégverést 
leírván, odanyilatkozott, miként az az áldás 
tálán vihar és jégeső mérgét a baranyavári 
járás 2 községe, ívácsfalu és Bolmány, liatá 
rain adta ki. — Ezen elszomorító közlemény 
kiegészítéséül s a tények hű konstátálása 
czéljából ezennel megkell említeni azt, hogy 
habár Kácsfalu és Bolmány nagyon sok 
kárt szenvedett, de S z e n t-I s t v á n köz

magyarázatokkal és szabályokkal vannak 
ellátva és a mi fő : m ó d s z e r t a n i l a g  
a z  ü t e n y r e n d s z e r  a l a p j á n  v a n  

k r e n d e z v e  úgy, hogy a tanuló a 
gépies másolás helyett az öntudatos-rend
szeres szépírást sajátítsa el. Az igen csinos 
borítéka füzet 29 lapra terjed és tárgyalja 

magyar és német szépírás szabályait ; 
a külső boríték pedig e g é s z s é g i  s z e m 
p o r t b ó l  érdemel figyelmet, amennyiben 
az írásnál megkövetelendő testtartás sza
bályait írja elő. Az Ízléssel kiállított kettős 
tüzet ára 40 kr. és kapható „Valentin K. 
fia" könyvkereskedésében. Ajánljuk iskolai 
és magánezélokra.

— Szász Domokos. Kolozsvári ref. püspök, 
e hó 18 án Pécsett vo lt: a Kolosvárról ka 
teszteri igazgatónak ide áttett testvérének, 
Szász Gyulának és a vele lévő 82 éves még 
mindég jó egészségnek örvendő édes anyjával 
látogatására. Innét ugyan az nap este 
Eszék felé utazott, jelenleg Halason időző 
bátyjához és püspöktársához Szász Károly 
hoz, kitől rövid idejű pihenés után visz 
szatér Kolozsvárra, hogy részt vegyen 0 
felsége a magvar Király fogadtatásában. 
Volt szerencsénk a jeles egyházfőnökkel mtg- 
ismerkedni, s mondhatjuk, hogy kedves 
modora és szellemes társalgása tiszteletre 
gerjeszti a körében lévőket.

— A pécsi Kerteshizlaló és előlegezés! 
társaság heti tudósítása. Állomány 694 drb. 
442 drb. félkövér, 530 sovány. 613 drb. 
Az üzlet változó, árak bizonytalanok. Kö
vér válogatott 44—46 krig, félkövér 43—45 
krig kilogrammonként, 44 kg. életsuly páron- 
kinti leszámításával. Sovány sertés — krig. 
süldő — krig kilogrammonkint élősúlyban, 
kukoricza ára : 6 frt—6 frt 20 - ig mm. Árpa 
mm. 5 frt 50—5 frt 70 kr. Darálás 50 kr.

— Egy igénytelen baranyamegyei község 
nemes és hazafias határozata es áldozat 
készsége. G y ó d ,  408 németajkú lakóéból 
álló kisközség iskolaszékének tagjai f. évi 
aug. hó 9. tartott iskolaszéki gyűlésükben 
az összes lakósság egyhangúlag nyilvánított 
óhajának és határozatának megfelelöleg ki
mondották örök időkre való kötelezettség 
mellett, hogy a gyódi népiskolában ezentúl 
a t a n n y e l v  m a g y a r  l e e n d  s leg
közelebb oly néptanítót fognak választani, 
a k i  t ő s g y ö k e r e s  m a g y a r  l ég  yen. 
E hó 10 én pedig meg is kezdették az 
iskolai törvény és kor követelményeinek 
megfelelő uj népiskolájukat és a tanítói 
lakot felépíteni, a melynek építkezési és 
fölszerelési költségei 3450 frtra fognak

Csarnok.
m ohácsi em lékünnep tá n c ze s té ly e .

— Karczolat. —
Annak a nagy „táncz"-nak, melyben 

az ölelkező párok kardot mártottak egymás 
szivébe, buzogányokkal fogadták a „szem
közti" lovagot, lebilincselő, szerelmes pil
lantások helyett gyilkos puska-tiizet löveltek 
egymásra a vitéz kaczérkodók s melyben a 
muzsikát igazi „katona zene" csinálta, . . . 
olyan, borzalmas melódiája messze mértföl
dekre elhallatszo*t, — annak a táncznak 
az emlékét „téncz“-ezal, valóságos, könnyed, 
bokáművészetü tánczczal is meg kellett 
ünnepelni múlt péntc ken Mohácson. A hősök 
mulatságát a késő idő szülte unokák C9ak 
ily szegényes, ama nagydologhoz méltatlan 
módon tudják megünnepelni. Ki akadna meg 
ezen manap ? !

Az olyan magamféle ember fantáziája 
a paradicsom egy kis szögletének látta ez 
este a kaszinó kecses parkját: oly ábrán
dosán susogtak a fák lombjai, oly rejtélyesen 
zizegtek a kanyargó utakat őrző orgona
bokrok, oly megragadó képet rajzolt a fák 
sötétébe a százvilágu lampionok fénye, oly 
bűvös merengésbe ringatta a szivek életre 
támadt, érzelmét a hegedű zenéje! És fölöt
tem és mellettem és bennem is a menny 
volt. Égi lakók szökdécseltek körülem , 
szépek, csodáltak, bűbájosak; az üdvösség 
ragyogott egyik-másiknak csillagszemeiben, 
üdvösség volt nagyon soknak a szive rej
tőkében is, mivelhogy az édes szerelem gyúlt 
abban lángra. Méltóságos tartásu „hősnők" 
terelgették le itt-ott fürge figyelmemet az
„ angyalok “-ró l................magukra ; láttam
„martyrnö“-t mosolylyal ajkán, ott volt a 
Jókedv nemtője . . . most az egyszer maró 
tájdalommal a lelkében. — — — De persze 
hogy betolakodott a magára nyájas arezot 
erőszakoló Irigység is és nem maradhatott 
el a szemben édesszavú Rágalom sem. Hát 
bizony ilyen a földi menyország, van abban 
mindig egy darab pokol is.

Forogtak a párok sebes keringésben, 
édes ölelkezésben. A zene döngécsel úgy 
biztatta a lovagot, hogy szerelmes beszédben 
szóljon a szivéhez közeljutott leányhoz, az 
ábrándos félhomály meg arra nógatta a fé
lém*. a szűzies hölgyet, hogy szorítsa meg 
hévvel, rajongással ifjának tűzben égő ke-ségének határa több, mert határozottan te l  j es ... .  , , M. ? , _ , J zet. — hajol on vállára, hogy az a boldogk a r t  szenvedett; itt agyon van zúzva a J *, , i telhetetlen magaba szívhassa a szerelmesa íeg áltál a zab, kukoricza, burgonya, répa, , . . i n .*, ,, ! h . . . ■ , ■ , , * • leány lehelletet, megittasulion az ambra-hab, ugorka, káposzta, szóval minden kerti - -- -- - - - -

veteméuy; a retek és szőlők termése is | 
megsemmisittetett a jégeső által, amely fél 
óra lefolyásáig tyuktojásnyi nagyságban 
hullván, ablakokat bevert, házak vakolatait 
kivagdalta, kisebb állatokat agyonütött: az 
orkán pedig házak fedeleit, tüztalait döntötte 
le ; vén fákat törzsökeiken tört ketté, avagy 
gyökerestül tépett ki a földből; sok gyü
mölcsfát hasonló sors ért stb. — Nem
volt elég, hogy az idei tavaszon a Karasicza 
folyó öntötte ei vizárjával a szent-istváni 
réteket, mely több hetekig le nem folyhatván, 
a széna - termést fojtotta el, a jégverés 
ezenfelül a sarnyut is semmivé tette ! —
Van itt a kőműveseknek és az aulakos- 
tótoknak elég keresetük. A „szerviánok" 
kisziraatolván az teni nyomort, hőségben 
hozzák ide paprikájokat, ugorkáikat, káposz
tá ik a t  stb. elárusítani és a teljesen lesújtott 
lakosoknak háromszoros, de négyszeres áron 
is adják el kerti produktumaikat; ig}1 
aztán vesz, a ki vehet, legtöbben pedig nem 
vehetnek s igy nyelik a száraz falatot. Lesz 
itt a télen a nyomor, éhség, lopás 9tl>. is!
Az ily súlyosan meglátogatott szt.-istvániak 
alig tudnak az életnek is örülni. — Hát 
mi lesz most azon szegény hol mányi czigá- 
nyokkal . kik eddig mindig Szt.-Istvánon 
koldulhatták össze mindennapi élelmüket?
Ki fogja azokat ezután segélyezni??

— A mohácsi tanulók hangversenye e 
hó 17-ikén tartatott meg a kaszinóban nagy 
érdekló'dő közönség előtt. A számok csak 
nem mind pompásan sikerültek, mégis külö 
nősen ki kell emelnünk Frank Helén és

I Németh Laura zongora—, Freund Elvira 
hegedű—, Freund Sándor fuvola-játékát.

I Klomhauer István szavalását és Jankovics
1 Dusán trétas monológját. A hangversenyt 
tánczmulatság követte, a négyeseket mint 
egy 50 pár tanczolta. A tánezosnők közt 
láttuk Weisz Lajosnét (Báttaszékről) Tonka 
Gynlánét, Német Lipótnét, Klomhauer 
Antalnét, Sebüller Mórnét. (Zomborból), Lit- 
tauer Józsefnét, Frank Manónétstb. továbbá 
Tauszik Mariskát. Herger Emmát. Rüll 
Klementint, Kronszkv Ilkát. Dóczy Vilmát 
(Pécsről) Klomhauer nővéreket, Holzmann 
Arankát (Pécsről) Kiefer Ninát stb. Az er
kölcsi és anyagi sikerrel meg lehetnek 
elégedve a derék rendezők. A hangverseny 
részben a mohácsi kaszinó, részben a keresk. 
egylet könyvtára javára volt rendezve.

— Beiratás. A siklósi négy osztályú 
polgári fiúiskolában a beiratások a jövő 
iskolai évre f. é. szemptember 1. 2. és 3. 
napjain eszközöltetnek. Az első osztályba 
oly növendékek vétetnek fel, akik az elemi 
iskola négy osztályát sikerrel elvégezték.
Ezen polgári iskolában a latin és franezia 
nyelvek mint rendkívüli tantárgyak oly 
terjedelemben taníttatnak, mint a középisko 
Iákban, tehát a polgári iskola valamelyik 
osztályának bevégzése után a tanulók a 
gymnázium vagy reáliskola következő osz
tályába átléphetnek.

Magas kitüntetés. 6  cs. és kir. Fensége 
Stefánia koronaherczegné fő udvarmestere 
a krondorfi savanyuviz igazgatóságához a 
következő sorokat intézte : „0 cs. és Kir.
Fensége a koronaherczegné örömmel vett 
tudomást a koronaherczegné Stefania-forrás 
„kelendőségéről," Tényleg ezen jmratlan ás
ványvíz óriási mérvben terjed. A hol a kron 
dorfi savanyuviz megjelen ott eltörpül 
mellette minden más savanyúviz és rögtön 
fordul a közönség kereslete. A főváros egy
maga évenként háromnegyed millió palacz- 
kot fogyaszt !

illattól, a vallomások kéjes gyönyörétől. 
Bizony mondom, boldog az ifjúság, mivel- 
hogy igazán övé a . . . mennyország.

De jött az irigység. És átko9 munkája 
sok bűbáját röppenté el a boldog, égi idyllnek. 
Hurczolkodást rögtönzött . . .  a tündérli
getből a gőzös, megszokott, most unalmas 
pompájú tánezterembe. A gonosz démon azt 
sugdosta a mamák fülébe, hogy hideg az 
égi csillagok ragyogása, lúdbört okozó a 
teljes pompájában lévő estnek „külső" ural
kodása. És hittek e félős gardedámok, mert 
hát „félteni" kell a leányt hidegtől, melegtől, 
de legjobban a fránya legénytől. Aztán 
meg a fényesen kivilágított teremben jobban 
is lehet látni és láttatni, no és jobban lehet 
még egy kicsit pletyk&sni is. íme az 
Irigység révén hogy nyert bebocsáttatást a 
. . . Rágalom. Teremben jobban érzi ma

gát ez a két festett arczú, zörgő csontú 
szalon dáma. Irtózom mindkettőtől, utálattal 
fordultam el tőlük. Hanem az igaz — csak 
most „világossal" láttam — mily nagy
számban voltak itt azok, kikre joggal fáj
hatott a két démon foga. Csupa szép hölgy 
. . . mindenféle rangú és rendű kiadásban. 

(Ha valaki kételkednék szavaimban, azt 
utalom az ünneplő város ünneplő újságának 
ünnepi tudósítására ; olvassa el a hossszú 
de még sem teljes (?) névsort és igazat ad 
nekem.) Szépségversenyt rendezők ti ! Bam
bák vagytok és ügyefogyottak ; de jöttetek 
volna, itt aztán találtatok volna igazándi 
„versenyképes" . . . .  nevezőkre.

*
Forogtak a párok sebes keringésben, 

éiles ölelkezésben. És az én képzeletem édes 
önfeledséggel futott be nagy tért és nagy 
bosszú időt. Eljutott hozzátok is bámult 
hősei e napnak ; tiszteletem gyors gomoly- 
gással imádattá vált lelkem vegyi műhelyében. 
Keresem jeltelen sírotokat, de níában ; — 
sak önérzetre keltő emléketek él a hálás 

magyar nép szivében. T. K.

Irodalom.
=  Az -O rszág-V ilág" 33-ik száma érdekes ta rta 

lommal je len t meg A közlemények sorában o tt ta lá ljuk  
G r o l l e r  Balduin -D óra herezeg" czimü regényét: 
orosz költeményeket S z a b ó  Endre fordításában; M á 
j u s  szellemes caikkét a „V a ká cz ió "-ró l: V é r t e s e i  
Gyula „Jo lá n " czimü beszél/* : P á l m a i  Kálmántól 
költeményt ; T a s z k a n Ödön dr. ismeretterjesztő 
c/.ikkét a hypnozisró l; S z é k e l y  H u s z á r t ó l  a hét
rő l stb. A képek közül megemlítjük Dóré humoros ra jzá t 
„A  megbüntetett kíváncsiság", N ietzky kedves rajzát 
„E gy  v irá g o t!"  Továbbá egy aratási kép, „A z  első 
szerelem", s végül a „Halálos félelemben" ez. saison- 
rajzoeska stb. Előfizetési föltételek ja n u á r—decem 
berre 10 frt, jan. jún iusra  5 frt, j ó l — szeptemberre 2 
f r t  50 kr.. jú l .—deczemberre 5 f r t .  Az „Egyetértés"-se l 
együtt ; Egész évre 28 fr t ,  félévre 14 fr t .  negyedévre 7 
fr t ,  egy bóra 2 f r t  50 k r . A z  előfizetési pénzek a P a lla s  
irodalm i és nyomdai részvénytársasághoz küldendők, 
Kecskeinéti-utcza 6. sz.

F E R E N C Z ,
laptulajdonos.

K I S J Ó Z S E K, VÁKADY FERENCZ,
felelős szerkesztő. fömnnkatárs.

Nyílt tér*)
Ügyvédi iroda megnyitás. Tisztelettel ér

tesítem a n. érdemű közönséget, miként

ügyvédi irodámat
Szt-Lörinczen, (özvegy Puppics György né 
házában) megnyitottam.

Jeszenszky Antal,
_________  ügyvéd.

(*Ezen rovat alatt megjelent közleményekért nem 
vállal felelőséget a szerkesztőség.
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H i r d e t é s e k .
10000
Öktb.

Nagyérdemű közönség!
Néhány év előtt a áros nagyérdemű 

közönsége részéről tapasztalt szívélyes rokon- 
szenv bátorított föl, hogy itt megtelepedve

zongora és ének leczkéket
adj ik.

Értesítem ennélfogva Pécs sz. kir. vá. 
ros raűértő közönségét, hogy ilyenekre elő
jegyzéseket lakásomon (Apácza - atcza 17- 
Egry féle ház) elfogadok.

Midőn egyszersmind e város nagyérdemű 
közönsége szives támogatásáért esedezem. 

Maradok teljes tisztelettel
kész szolgájuk

B a u d i s z  Z E ie le z a a
oki, zeuetanármi.

A zo n n a l e ladó

A pécsi kir törvényszék mint telek
könyvi hatoság közhírré teszi, hogy 
Ulmann Károly pécsi lakos végrehajtatonak 
Púszkailsr Ede ismeretlen tartozkodású 
végrhajtást szenvedő elleni 98 frt 85 kr. 
töke követelés és járulékai iránti végrehaj
tási ügyében a pécsi kir. törvényszék 
területén lévő péesvárosában fekvő a pécsi 
984 sztjkban felvett 5286 hr. sz. fekvöség- 
ből alperest illetett felére az árverést 369 frt 
. . . kr.  ̂ezennel megállapított kikiállási 
árban elrendelte és hogy a fenebb megjelölt 
ingatlan az 1887 éti Október ho 27 ik napjan 
délelőtt 10 órakor Pécsett a kir törvényszék- 
telekkönyvi irattárábban megtartandó nyíl 
vános árverésen a megállapított kikiáltási 
áron alól is eladatni fog.

.Irverezni szándékozok tartoznak az 
ingatlan becsárának 10% — át vagyis 30 
frt 90 kr. készpénzben vagy az 1881: 60. 
t. ez. 425. ában jelzett árfolyammal számi-' .. ..
tott és az 1881 évi november hó 1-én 33331 
sz. a kelt igazságiigyministeri rendelet 8. 
íjában, kijelölt óvadék képes értékpapírban 
a kiküldött kezéhez letenni, avagy az 1881 
60 t. ez. 170. § a értelmeiéin a számat Tomanek K vendéglősnél 
pénznek a bíróságnál elő leszen elhelyezésé 
röl kiállított szabályszerű elismervényt át 
szolgáltatni.

Kelt Pécsett 1887 é. Jnl. hó 20. napján I 
a pécsi kir. törvényszék mint tkknyvi hatóság, i

3 M i n  J ó zsef,
kir. törvényszéki biró.

1 0 h o r d ó"  .1
nagyobb 700 liléméi 

Literje 3 krajezár.
Tudakozódhatni a ..Zöld hordó b á n , telekküny

Árverési hirdetmény.
A dárdai kir. jbiróság, mint telekkönyvi 

hatóság közhírré teszi, hogy Hof Pál és i 
Kroh Katalin végrehajtatonak, Marcz (jás- \ 
párné véghrehajtást szenvedő elleni 212 Irt 
86 kr. tőke ko-- ctelés és járulékai iránti I 
végrehajtási ügyeben a dárdai kir. jbiróság 
területén levő liloeska községken fekvő, az i 
illocskai 9. sz. tjkvben fölvett I. 8. hszsz. ’ 
80. sz. ház, udvar és kert. 139 hszsz. fék- 
vőségekre együttesen az árverést 681 írtban  ̂
ezennel megállapított kikiáltási árban el
rendelte es hogy a tennebb megjelölt ingat- i 
lanok 1887. évi" szeptember ho 13-án d. e. " 
10 órakor lllocskán, a község biró lakásán , 
megtartandó nyilvános árverésen a megái- \ 
lapított kikiáltási áron alól is eladatni 
fognak. |

.Árverezni szándékozók tartoznak az 
ingatlan becsárának 10% vagyis 68 trt j 

10 kr. készpénzben, vagy az 1881. LX. t. " 
ez. 42. §-ában jelzett árfolyammal számított . 
és az 1881. nov. hó 1 én 3333. sz. a. kelt * 
igazságügyminiszteri rendelet 8. §-ában ki
jelölt óvadékképes értékpapírban a kiküldött | 
kezéhez letenni, avagy az 1881. LX. t. ez. 
170. íj a értelmében a bánatpénznek a biró- t 
ságnál előleges elhelyezéséről kiállított \ 
szabályszerű elismervényt át szolgáltatni.

Kelt Dárdán, a kir. .Járásbíróság mint | 
atóságnál 1887. julius 14 n.

FEKETE GYULA, |
kir. albiró.

5406. szám./k. ü. 1887.

A r  I

* • ©
A pécsi királyi ügyészségtől

e j t é s .  .

0105. szám. tkv . 1887,

Árverési hirdetmény.
A pécsi kir. törvényszék mint telek

könyvi hatóság közhírré teszi, hogy ifjú 
Németh József pécsi lakos végrehajtatonak 
Plesch Kálmán szül. Foriskovits .Rozália 
pécsi lakos végrehajtást szenvedő elleni 200 
frt tőke követelés és járulékai iránti végre
hajtási ügyében a pécsi kir. törvényszék 
(a pécsi kir. járásbíróság) terülntén lévő 
Pécs sz. kir. város 2114. sz. tjkvében fel
vett 3239. hszsz. a. 503. számú házra és a 
3240. hszsz. a. előbb kert. jelenleg pedig 
udvartérre, az 1881. évi 60. tcz. 156- íj-a 1 
értelmében az egész ingatlan birtokra az 
árverés 1500. frtban ezennel megállapított 
kikiáltási árban elrendelte, és hogy a fenebb j 
megjelölt ingatlan az 1887 évi október ho 
24 én délelőtti 10 órakor Pécsett, a kir. 
törvényszék telekkönyvi irattárában meg
tartandó nyilvános árverésen a megállapított 
kikiáltási áron alól is eladatni fog.

Árverezni szándékozók tartoznak az 
ingatlan becsárának 10% át vagyis 150 trtot 
készpénzben, vagy az 1881. évi november 
hó 1-n 3333. sz. a. kelt igazságügy miniszteri 
rendelet 8. ij ában kijelölt ovadékképes 
értékpapírban a kiküldött kezéhez letenni, 
avagy az 1881. 60. t. ez. 170. íja értelmé
ben a bánatpénznek a bíróságnál előleges 
elhelyezéséről kiállitott szabályszerű elis
mervényt átszolgáltatni.

Kelt Pécsett, 1887. évi julius hó 15 ik 
napján a pécsi kir. törvényszék, mint tkknyvi 
hatóság.

Váry Gyula,
kir. törvényszéki biró.

Iskolai jelentés.
Van szerencsém tudatni a t. ez. szülök- és gyámokkal, hogy 6

osztályú 32.3zil-vatz1.es  jog-g-al felarvaJxáuzott

ieányneveiö- és tanintézetemben
Mária utcza 13. szára (Majláth-féle ház) 

a beiratások az 1887 88. tanévre f. évi augusztus 30-tól eszközöltetnek ; a 
rendes előadások pedig szeptember l én veendik kezdetüket.

Egyúttal tudomására hozom a t. ez. szülőknek, hogy leánykákat 
már 3 éves koruktól fogadok fel az előkészítő osztályba (gyermekkert): 
úgyszintén, hogy ez “vben is felfogadok bonlakó növendékeket. Szives meg
keresésre a feltételekről szóval vagy levélben adok tudósítást.

Midőn a t. ez. szülők- és gyámoknak az eddig tanúsított, bizalmukért 
köszönetét mondok, magamat kitűnő tisztelettel mély belátásu hajlamaikba 
ajánlom.

Pécsett. 1887. aug. 8-án.
LIEItSCHER VILMA, leánytanintézet tulajdonos.

"CTzlet

A pécsi kir. ügyészség részéről közhírré télelik, hogy a fel
ügyelete alatt lévő pécsi kir. törvényszéki, valamint a pécsi, pécsváradi, 
mohácsi, dárdái, siklósi, szent-lőrinczi és sásdi kir. járásbirósági 
fogházakban
1888. évi ja n u a r  hó 1-ső napjától ugyan az évi deozember hó 31-ig
letartóztatva lévő

rabok és foglyok élelmezése
árlejtés utján bérbe kiadatik.
Az árlejtésre határnapul folyó 1887. évi szeptem ber hó 11-ik 

nap jának  délelőtti 9 ó rája  tűzetik  ki,
mely időre a vállalkozni kívánók alulirtnak hivatalos helyiségébe oly 
tigyelmeztetéssel hivatnak meg, miszerint az árlejtési feltételek az 
ügyészségi irodában, a szokott hivatalos órák alatt bármikor megte
kinthetők, s hogy bánatpénzül 1200 frt. készpénzben vagy tőzsdei 
árfolyam szerint számittandó államkötvényekben leteendő.

A vállalkozni kivánók egyideüleg értesittetnek, hogy:
J.j Az összes Jogházakban letartóztatottak élelmezése együttesen bérlendő. 
2.) Az árlejtésre kitűzött óra előtt zárt ajánlatok is alolirott ál

tal ellogadtattnak, mely ajánlatokban a rendes valamint a betegek 
számára kiszolgáltatandó étadagokért felajánlott ár, melyért a vállalkozó 
a napi főtt étel adagot a hozzátartozó 56 dekagrám kenyérrel együtt, 
és külön azon ár, melyért 56 dekagram kenyeret kiszolgáliatni kész. 
nem csak számmal, hanem betűvel is hatáozottan kiírandó, és kifejez
tessék az is, hogy a feltételeknek magát minden kivétel nélkül aláveti. 
Oly ajánlat, hogy az illető bizonyos °,„-al vagy határozott összeggel, 
olcsóbban vállalkozik, iiggyeiembe vétetni nem fog.

3 ,)A zárt ajánlat Jo/yn évi szeptember hó 11-ik napjának délelőtti ■> 
órájáig 1A00 frt bánatpénzzel ellátva a kir. ügyészségi iktatóba adandó be, 
melynek borítékán kiteendő „ajánlatot a pécsi kir. ügyészség felügye
lete alatt álló fogházakban letartóztatottak élelmezése tárgyában' — 

amennyiben pedig az ajánlat tevő alolirott előtt ismeretlen volna. — 
az erkölcsi bizonyitványa is az ajánlathoz melléklendő

Pécsett 1887. évi augusztus hó 13-án.
Z s o ln a y  G yörgy

k ir . ügyész.
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Ihivás, és a tiszteli közönség igényeinek megfelelhe- 
egv e téren nem létezett
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Ismételi le 
tése czéljából.

festék-, lak- és eese t-rak tá ra t
állitottamfe), mely különösen dústartalmadörzsölt festék, olaj, kencze és lakok
állal a nagyközönség nagy- és kicsinybeni szükségletére kényel
met és előny! nyújt.

Üzleti helyiség Széehényitér 10. sz. a.
Egyúttal bátorkodom szobafestés és mázolási üzletemet is a közön

ség figyelmébe ajanlaii, hol a minták a legegyszerüehbtöl a legművészi
esebb kiállításig a lehető legjutányosabb ár mellett eszközöltetnek.

M ély tiszte lette l
i± j .  E t a - d - a j r .
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O l c s ó  p é n z k ö l c s ö n t
kap minden önálló egyén. u. in. iparos , k e re s k e d ő  h iv a ta ln o k , k a to n a tis z t

stb.. nők is. ha rendes társadalmi állással birnak
50 frttól 30 0  írtig-

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

HONIG JAKAB.
^Magyar Hitel-és Takarék szövetkezet* főügynöke 

Pécsett. CZITROM UTCZA 20  szám.

A felső vámház utcza 14 sz.

r  h á z
mely áll bárom szobából és egv konyhából, 

| padlásból. pinczéböl'és fakamaiából: minden 
órában k i bé r e 1 h e t ő.

A háztulajdonos lakik: Seytovsky tér. 
11. szám alatt.
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Egy négy személyre való

s i r b o l t
eladó a budai külvárosi temetőben. 
Bővebb értesítéstMARGIT1

G Y Ó G Y F O R R Á S ,

„MAGYAR SELTERS“
u .  ** Tegyalsseavs a budapesti m. k ir .  egyetemen. Szerencsés vegyi összetétele, kevés s/abad, de gazda* fé lig  
k ö tö tt szénsavWrtalma k ivá ló  hatásúnak b izo n ya it különösen t  ü < lö » > f i n t u l m n  U  n d l  a hol a szabadst-muáv 
csekélyebb je len léte m .^ ó v ja  a beteget a károz, sőt veszedelmes izgatástól, ellenben a fe lig  k ö tö tt szénsav gnzdag- 
• -g a  ».gyógyhatású alk»treszekn>*k a beteg testrészekbe való gyors és biz-os fe lvé te lét eszközli. Ezen tula jdonsá
gának köszönheti a M aré ,t-fo rrás azon k ivá ló  előnyét is. hogy a h d  szabA.'szénsavtarU'omban erö-ebb a - á n v
v . zek. m ű it a m <-11 , i m i - - 1 i <  | , . I *  i ,  t l i < l ö t > n J o l i t » a u ,  különösen t U d ö v é r c é a c k n é l  
m ar nem a lka lm a zh a ^k . a M a rg it-fo rr ás i t t  is a legjobb hatás m e lle it fo ly to n  haszná lta ik .

A m im átíkus gyógyintézeteiben, különösen a leg lá togatottabb G i i r l > « ‘ r a < l o r i -
t m n ,  a M arg it-v izoM ho nos-a  vál>. -  Orvosi te k in té lye ink  Budapesten: I > r .  K o r f i u v i ,  I > r .  ( i e l » -  

D r .  N a v r a t l l ,  D r .  P o ó r ,  D r .  I t í - t l y ,  l > r .  U u r l s f á n  ;  B éc.oín D r .  B u m -  
J > r .  síb. a legjobb eredményn; el alkalm azzák a l é i r / . ö - ,  e m é n z t o -  v u

l i u g y s i z o r s  o k  á ltalános haru tos bántalm ainál.

t  Í  V V  I z
|>rüj>« r v a t l v  -  g y ( ) g y » / «  r n o k  b i z o n y u l t  l e g k ö z e l e b b  T r i e a t  - F i ú m é b a n  

K O L E K A  m e g b e te g e t lÓ N  e l l e n  a

JARGIT^ borral használva a legegészségesebb ital!

É d e s k u t y  L .Kizáro'agos
főraktár

in. kir. én  saerb 
k. ml*. asTft.ij- 
vl« lUIIIMaál. 

Budapest.

Úgyszintén kapható n.inden gyógyszertárban, filszerkereskedésb en  és vendéglőkben

lap kiadóhivatalában
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hirdetések
előnyös áron

vétetnek föl.

Kyom. a Kamazetter-féle könyvnyomdában Koller LipitnilPécaetti


