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A tanév elején.
Az iskolák zárt ajtai megnyitottak: 

kezdetét vette az a nagy munka, mely
től az utánunk jövő nemzedék sorsa, 
szerencséje, boldogsága, vagy ezek el
lenkezője függ.

Nagyon tontos időszak ez az ember 
életében. S fontos nemcsak azokra, kik 
már azon ponton állnak, hogy a most 
kezdődő tanítási év küszöbén a közvet
len és határozott pályaválasztás útjára 
lépnek, hanem mindazon családokra | 
i5) kiknek kisebb-nagyobb nevelendő i 
gyermekeik vannak.

Sajnos, szomorú tény, hogy nálunk 
a szülők nagy része gyermekei isko
láztatását illetőleg oly tájékozatlan, 
sőt elfogult, hogy csak igen kevés 
gyermeknek jut életszerencséül a szülői 
gondoskodásban az a biztos, helyes 
irár .itás. mely idővel, körülményekkel 
s az egyéni természettel számolva, 
meg tudja találni a megelégedéshez, az 
emberi boldogság e legfőbb tényezőjé
hez vezető utat.

Valóban szerenese az emberre, ha 
gyermekkorától ilyen gondoskodás se
gítheti őt az élet csavargós utain.

Nagy tévedés ugyan is azt hinni, 
amit most általánosan hisznek, hogy 
az ember életében csupán az a pilla
nat a döntő, midőn mint serdült ifjú a 
középiskolák végeztével azt határozza 
el: pap legyen-e, vagy íiskális. doktor-e, 
vagy patikus?Aki a középiskolákat si
kerrel végezhette: a kiben a tudomá
nyos pályához meg van a tehétség: 
s aki ezek mellett rendes, higgadt lelki 
állapotú, az élet körülményeivel szá
molni tudó elméjű ember: az ezen pá
lyák bármelyikén megállhatja a sarat, s 
ha nagy hirnévre. dicsőségre, vagy 
nagv vagyonra nem is tehet szert, de 
tisztességes exisztencziát minden esetre 
biztosíthat úgy maga. mint hozzátarto
zói számára.

A czéltévesztés, az élet helyes utjá
nak elvesztése, az egész jövőre végze
tessé válható lépés tehát nem ilyenkor, 
hanem rendesen sokkal előbb történ
hetik : akkor, midőn a gyermeket az is- 
koláztatásnak úgyszólván a kezdetén 
lökjük oly irányba, amelyről nem tud
juk. mert nem is gondolkozunk felette, 
hogy képes lesz-e azon becsülettel 
megállni, kitartással tovább haladni, 
s eredménynyel valamire való czélhoz 
érni ?

Ez az időpont pedig ott van, amikor 
a 1<»—12 éves gyermek az elemi iskola

osztályait bevégezvén, az előtt a kérdés 
előtt áll, hogy a tudományos pályára 
előkészítő középiskolába menjen-e, vagy 
más életutat váiaszszon ?

Ismételjük, ez a döntő az ember 
egész életére.

Aki az előbbi utat választja, a nél
kül, hogy egyéni tehetségei, anyagi vi
szonyai, vagy egyéb körülményei ké
pesekké tennék csak arra is, hogy a 
középiskolákat sikerrel be végezze : arra 
többnyire igen szomorú jövő vár.

Társadalmi életünkben számos bi
zonyítékot találunk erre nézve. Ezrével 
és ezrével forognak köztünk emberek, 
kik tanulmányuk fél utján kidőlvén a 
hámból, elestek még a lehetőségétől is 
annak, hogy más valamit elölről kezd
hessenek : nem csak azért, mert a 
nem nekik való utón átkinlódott évek 
alatt az ehez szükséges időből kifogy
tak. hanem azért is, mert a jövő iránt 
táplált reményeikben csalatkozván, ked
vetlenekké. türelmetlenekké, csüggete- 
gekké lesznek minden iránt, a mi egy 
kis lelki erőt. fáradságot, kitartást 
igényelne.

Mennyivel más volna ezek életfo
lyása, ha az urhatnámság helyett egyé
niségüknek megfelelő ösvényre léptek 
volna akkor, mikor még semmi sem 
volt későn.

A proletárok, a kenyérért csaknem 
I undoknak nevezhető harczol vívó hiva- 
talhajhászók serege még mindig nem 
nyitotta fel a magyar társadalom, a 
magyar szülők szemét, s nem indította 
arra. hogy gyermekeik jövőjéhez bizto
sabb téren keressék az alapot, mint 
amilyent az apró-cseprő kivatalocskák 
keserves kínlódással járó szobái nyújt
hatnak.

Csodálatos, hogy a magyar ember 
még mindig szívesebben lesz úri ruhá
ba bujt rabszolga, mint önálló, függet
len. s Hiaga, övéi és embertársai javát 
a sajat erejével munkáló polgárember.

Tekintsük elfogulatlanul a külön
böző társadalmi állások értékét, de va
lóságos értékét s mm a látszatot, 
aztán mondjunk Ítéletet, melyiknek van 
több joga magát boldognak, sőt magát 
*ur«-nak nevezni. Annak a parancs
szóra görnyedő, még meggyőződését is 
felebbvalói pórázon tartott hivatalnok
nak-e. ki lélekölő munkája pár száz fo
rintnyi béréből alig képes eltengetni 
életét, vagy annak a gazdának, iparos
nak. kereskedőnek, ki szorgalom, józan 
élet, okszerű életbeosztás mellett évről- 
évre gyarapodik nemcsak anyagilag, de

társadalmi, politikai s erkölcsi súlyá
ban is ?

A válasz nem nehéz s igy nem 
nehéz a választás sem a kettő között.

Most a tanév elején, midőn már a 
beiratások megtörténtek, a midőn már 
a szülőkhöz hiába intéznénk jóakaralu 
szavainkat, hogy szakítsanak azzal a 
régi elfogult szokással, "!y minden
áron u r a t  akar faragni a gyermekek
ből s csinál belőle az élet küzdelmei
vel szemben tehetetlen proletárokat: 
szólunk a tanárokhoz, hogy ne elné
zésből vagy kegyelemből bocsássák 
felsőbb osztályokra a csemetéket, hanem 
érdemből; a kiben nincs kiváló tehetség, 
szorgalom és tanulásra való képesség, 
rostálják ki a selejtesét mindjárt az 
első osztályban s az iiyen gyermekből 
még mindig válhatik jó, becsületes 
iparos vagy kereskedő.

Ha a szülők, midőn gyermekeiket 
a tudományos pályára adták, a hiú
ságra hallgattak : a tanárok cseleked
jenek a j ó z a n  é s z  szava szerint.

N eveljün k  k e re s k e d ő k e t és ip a ro s o k a t
Magyarország nyugattól keletre fek

szik. Araily egyszerűen hangzik, olv mély 
jelentőséggel bir ez a körülmény hazánk 
kulturális viszonyai tekintetében. Nyugat a 
műveltség <*zentralis vonala, a sokféle fel 
fedezések, találmányok góczpontja. virágzó 
kereskedelemnek és kifejlett iparnak—szóval 
a haladásnak hona. Kelet az elmaradottság 
bélyegét hordja magán, mivel az európai 
konczertben még nem vívta ki magának ama 
sikereket, melyek az egységes államéletnek 
beléletét emelik s kifelé való fölényét előse
gítik ; melyek a nemzeteket a politikai érett 
ség azon magaslatára juttatják, hol a pol
gári szabadság a független nemzeti önérzet 
diadalát ü li; amelyek segélyével a sikeres 
versenyre képes lenne. Magyarország nyű
göt és kelet középpontjai képezi, s épp ezért 
már geographiai helyzeténél fogva is fontos 
missióra van hivatva, t. i. a nyugati eszméket 
népszerűsíteni a keleten.

Nyugat hivatása nem lehet más, mint 
kelet ezivilizálása. Elmaradott népekre sem 
mivel sem hathatni jobban, mint virágzó 
kereskelem és kifejlett iparral.

Nyugat az uj világrészeknek lakóit 
kereskelmével hódította meg. és kivívott 
magának ezáltal oly anyagi előnyöket, a 
melyek segélyével lehetséges volt az ország 
közgazdasági és finaneziális viszonyait leg
kedvezőbb mederbe terelni.

A hódítás ezen neme amily fáradságos 
s messzire terjedőnek mutatkozik, annyira 
biztos sikerében.

Nekünk nem lehet más feladatunk az 
internaczionális küzdelemben, a mint a nyu
gati vívmányokat magunkévá tenni és azokat 
keleten, gyakorlatilag érvényesíteni Emel
kedni fog ezáltal a kelet, gazdagodni fo
gunk mi.

Vájjon állunk-e már a műveltségnek

ama fokán, melyet missiónk teljesítése meg
követel ?

Bizony még nem !
Vájjon kereskedelmünk és iparunk jelen- ! 

légi stádiuma képesit e be- iáinkét már arra. j 
hogy szellemi győzelmet biztosítsunk 
magunknak keleten ?

Bizo.iy még nem !
Nem pedig azért mivel még nem viv-1 

tűk ki kereskedelmünk és iparunknak amaz 
önnállóságát mely diadalra juttathatná I 
törekvésünket : mivel még mindig legfőbb : 
foglalkozásunk a szántás-vetés és szeretjük 
azt mondani magunkról, hogy mi kiválóan 
agrikultur állam vagyunk.

A kormánynak az országszerte kelet
kező kereskedelmi s ipariskolára fordított! 
törekvésének nem más a ezélja, mint ország
ban elméletileg s gyakorlatilag egyaránt 
képzett kereskedelmi s iparos osztályt meg 
teremteni. Csakis e két osztály emelése fog 
ja megteremni közgazdasági életünk egyen 
súlyát, a mely egyensúly kntforrását ké
pezi nemzeti jólétünknek s versenyképessé 
günknek.

Küldjük a tudományos pályára alkal
matlan ifjakat a kereskedelmi s ipariskolába. 
Van kereskedelmi iskola, van több helyütt alsó- 
foku ipariskola, Ismerkedjünk meg ez iskolák 
üdvös czéljával. támogassuk őket minden 
erőnkkel : az ifjú csemete terebélyes fává 
fog növekedni a melynek dús termése mind
nyájunk üdülésére fog szolgálni.

Kereskedőnk s iparosaink elméleti s 
gyakorlati képzettségével egyenes irányban 
fog növekedni versenyképességünk : fogyni 
fog a külföldi ügynökök száma s mindin 
kább nagyobb volument fog nyerni a honi 
gyártmányok kontingense.

Az igények ezerféle neme s már a 
jelenlegi korszellemben kiirthatlanul raeg- 
honosult fénvüzési mánia a kereskedelmi s 
ipari termékek oly sokféleségét feltételezik, 
a melyeknek csakis nagy szakismerettel 
lehet eleget tenni. Külföld e tekintetben 
tulleleménye8 s gyártmányaival oly tökélyt 
ér el. hogy az emberiség milliónak vágyát 
képes kielégíteni.

Sok millió forint vándorol ki évenként 
oly czikkekért, a melyeknek előállítására 
szakismereteink hiányában képtelenek va
gyunk.

A ezipészek csizmadiák s még akár
hány mesterséget űzők feljajdulását, hallhat
juk e tekintetben, hogy a külföldről hehozott 
gyártmányok kelenedó'sége őket egészen le- 
leszoritja a munkásság teréről és a megél
hetési gondokkal telt helyzetbe juttatják. 
Amily jogos e panaszos hangok feljajdulása. 
annyira bizonyos az is, hogy a külföldi, 
iparos éppen szakképzetségénél fogva képes 
az igények mindé’ árnyalatát a maga elő
nyére s a fogyasztók kényelmére kiszimatol
ni. miáltal kedveltté válnak gyártmányai 
és meggazdagodik ő.

Ami áll egyesekre, az jellemzi egyszers
mind a testületeket is. és igy a külföldi 
iparosok összesége jól felfogott érdekeinek 
szemmeltartása mellett gyártmányainak oly 
nagy terjedelmű kontingenst tudott biztosí
tani, hogy az igények emelkedésével lépést 
nem tartó iparosok ezáltal a munkásság té
réi ó'le mindinkább leszorittatnak. Ha iparos

saink s kereskedőink azon szellemi magas
latra fognak elütni a melyen a műveli 
nyugat áll : úgy a magyar igényeket nenr 
a külföld fogja kielégíteni.

Balassa Benő.

A gabona á ra k .

„Adtál Uram termést, de nincs benne 
köszönet1*, mondhatná az idei termés utána 
magyar gazda

Őrömmel halljuk, hogy ez idén átlag 
jó középtermésünk volt. A szérű megtelt 
termetes asztago.kal, a magtár szép, aczélos 
búzával.

De mit ér a jó termés, ha pénzzé nem 
tehetjük! Pedig nem tehetjük, ha csak nem 
akarjuk elpocsékolni. Hiszen még soha sem 
volt oly alacsony ára a búzának, mint 
mostanában. Jó, ha 6 frtot adnak egy 
métermázsáért. Hol van az a l»oldog idő, 
midőn 12—14 forint közt váltakozott az 
ár? Úgy látszik, eltűnt mindörökre.

Sokan abban reménykedtzk, hogy talán 
a bécsi nemzetközi gabonavásár élénkebb 
forgalmat teremt a gabonapiaczon. Dehogy 
teremtett ! ! A várt emelkedés helyett 

i 10—15 krral még csökkentek az árak.
E csalódás után többen még a mal

mokban biznak. A nagyobb gőzmalmok 
ugyanis a télen közös megegyezéssel az 
őrlés megszorítását határozták el. Csekély 
volt a lisztkivitel, nem akartak hát fölös 
költséget csinálni maguknak.

E kötés most szeptember 1-jén lejárt. 
Minden gőzmalom annyit őrölhet megint, a 
mennyit csak bir. Valószínű teliát. hogy 
most már nagyobb gabonavás. dósokat fog
nak tenni a gőzmalmok, s e miatt talán 
felszökken a búza ára is. Bár úgy lenne!

Gyakorta hallani mostanában a bölcs 
tanácsot, bogy a gazda-ember ne adja el 
termését, hanem várja be a jobb árakat, a 
melynek okvetetleniil be kell következni.

Szép e tanács, de vajmi nehéz a kivi
tele. A magyar gazda, kivált a kisebb 
termelő, — ha csak a czigány lovának 
szomorú sorsára nem akar jutni. — bizony 
nem várhat a jobb árak után. Égető szük
sége van a garasra Fizetnie kell ezerfelé. 
mert különben kibecsülik portájából.Legelső 
sorban szorítja az adóvégrehajtó, aztán a 
magánliítcb-zők serege. A csdlédet is kell 
fizetni, a háztartásra is csak kell néhány 
krajczár; de rongyosan sem járhat az ember, 
egy kis ruhára is szükség van. A merre 
néz. mindenütt az elodázliatlan kiadások 
réme tekint reá. És bevétel sehonnan. 
Mitévő legyen szorongatott helyzetében ? 
Abból csinál pénzt, a miből lehet, s úgy, 
a miként lehet. Nehéz szívvel bár. de le
akasztja a szegről a magtár kulcsát és 
eladja termését.

Az ágensek, kik mint az éhes hyónák 
j bebarangolják most az egész országot, na- 
i gy°n jól ismervén a gazdaember e kétség- 
; beejtő viszonyait, lehetőleg kizsákmányol ják.
: Mit nekik börze-árfolyam, gabona piacz,
| maguk szabják meg az árakat. Annyit 
j Ígérnek, a mennyit akarnak, s a gazda 
j kénytelen odaadni n~y, a hogy kérik.
! Különösen azon vidékek, a melyek nem 
feküsznek vasút mentén, nagyobb város

T Á R C Z A .
Hazugság!

Hazugság m iu il*n  i t t  & földön,
Merő hazngság i t t  a lé t,
Az élet álom a a halálon 
Túl, vá r az elet n jra  még !

Hazudsz, m időn fülembe sngod,
Hogy szived, m ily  forrón sze re t:
Mert jó l tndom, hogy hiúságból 
Ölelsz csak á lta l engemet !

Hazndok én is. hogyha versben 
Leirom nagy szerelmem*t . . . .
Oh mert hisa az o ly  végbetetlen,
Hogy azt le írn i nem le h e t!

A z én k is  v a d m a d a ra m
A mi kis tanyánk volt a legszebb egész 

Csongrádmegyében, olyan kis paradicsom, 
melyUől még a khfrub nem űzte ki láng- 
kardjával az eml ereket. Az utiól félretérő 
Egyenes »ká<zfa-sétány piros cseréptetejü, 
oszlopos nrilabhoz vezetett, melynek torrá 
czáről az egész pusztát láthatta a gondos 
gazda. Tudta nélkül egy fúrj se rebbenhe
t i  föl az aranykalászok tengeréből, egy 
^apszámosa se íekbetett félre lustálkodni, 
kogy észre ne vehette volna. A zöld zsalu- 
gáterekre fehér- és rózsaszinvirágu akáczok 
Yetették rezgő árnyaikat, s n^ár elején 
niepszo áradt sz édes illat, melyhez a kert 
gyöj.yörü rózsái szintén jelentékeny illattal 
járultak. A kényelmes úrilsk ebédlőiétől a 
Yadszőllővel befuttatott üveg ajtón keresztül 
a legszebb kis kertbe léphettünk ki, melyben 
jázmin,- irgora- és gyalogfenjü-tokrok vál
takoztak a több száz faj rózsafával, melyek
nek folytatását a legkitűnőbb csemegeszöl- 
°k ás gyümölcsfák képezték. Az egészet, 
mint egy nagy hosszú, az akéczkól és gledi-

ciából álló eleven sövény* köritette, jobban 
távoltartva szúrós tüskéjével a tolvajt, mint 
bármely szöges kerítés.

Mily boldog voltam én itt 12—13 éves 
gyermekleány koromban. A vakáczió alatt 
sokszor heteket idekün töltöttünk, a körül
ölelő soha eléggé nem élvezhető szabadságban. 
Futkározásaink, játékaink közepette nem 
üldöztek oly rémes alakok, mint a szigorú 
tanító s a sovány szőke tanítónő, amaz szá
mitó Szokrates-ével, emez horgoló* és kötő 
tűivel. Erdő. mező, rét és patak csak nekünk 
susogott, a madarak csak nekünk daloltak, 
a piros pipacs és az égszinii buzavirág csak 
nekünk nyílt, hogy szalmakalapjainkat tar
kítsa. A mama apró sárga lihuskái apró 
pulykái, csibié. az én tanyai külön macskáim, 
az öreg „Bodri" 9 a még öregebb „Kökény" 
paripa mind mind ismertek bennünket s ha 
szegény „Kökény" beszélni tudott volna, el 
modbatná, hogy tizenhat éves kora daczáia 
is hányszor volt kénytelen koozogni a kis 
taly igával, melyre nagy bajjal ugyan, de 
négyen mégis csak föltérbettünk.

A saraglyála mi jutotturk ketten a 
kis Julcsáva), az én kis vadmadaiammal. Az 
öreg kertészünk, a vén Kozma kis lánya 
volt ez a gyermek, kit annyira szerettem, 
bogy tán az egész tanyát hamarább odaad
tam volna, mint a Julcsámat. Viszont bámu 
laténak és szeretőiének főtárgya én voltam, 
nem medhattam volna neki olyat, mit értem 
meg ne tett volna. Mindenki más iránt ide
gen, tartózkodó és félénk volt, velem szem 
len beszédes, csacska és elfogulatlan. Én 
megosztottam vele a játékaimat, a kapott 
ozsorát, én láttam el kis ruhácskákkal, a 
kis laba kői yhrkészlelben együtt főzöget- 
tünk babáimnak s a eziezáknak, melyek a 
babáknak legszives* bben látott vendégei vol 
tak, viszont Julcsa egész i ap képes volt elba- 
rangolni, hogy nekem sok, sok búzavirágot 
szedjen, s ba fürjfészket a egyéb madáito

jást talált, nekem hozta el. Ha a tanyára 
jöttem ki, már ott állott ő nagy félénken a 
kertkeritésnél, félszemmel nézve a bekanya
rodó kocsira, hogy ott vagyok e én is az 
érkezők között? Ha nem voltam ott, búsan 
sompolj’gott el libáihoz s egész nap se lehe- j 
tett látni, de ha ott voltam, kitörő örömmel | 
futott elém és volt boldogság mindkét részről, i 

Julcsa gyönyörű gyei n ek volt, — ameny* i 
nyire én megítélhettem. Szén fekete haja két 
fonatban kerité körül györ géd pírtól átra- 
gyogott barna arczát, melyen parázsként 
izott nagy fekete szemeinek vad lángja, 
összesen hosszú szempillái által szelídítve 
néha tüzében. Öltözete mindig a 1 égésino- 
sabh é9 legtisztább volt, habár szegényes; 
az öreg Kozmánénak, ba nem telt Julcsa 
számára uj ruhákra, de arra mégis volt 
gondja, hogy szemefénye, fgyftlen kis lánya 
mindig a lehető legtisztább legyen. A kis 
Julcsa kissé elkésvé talált a világra jönni, 
mikor már nem is vártak rá; Torontáliban 
lakó idősebb nővérének is szinte nagyocska 
lányai voltak már akkor, de mint utolsó 
gyermek — bit mint ilyet a magyar nép
humor „vakarcs"-nek szokott nevezni. — a 
legkedvesebb volt. Sóra asszonynak és az 
öreg Kozmának. Dehogy adták volna ók ezt 
a „rossz lányt" Csorgrádmegyéért oda, pe
dig elég nagy darab föld ez is! Az öreg 
Kozma beteges is volt, édes anyám kuro- 
zsolgatta, legfőbb gyógyszerül jó erős mar
hahús levest alkalmazva, ami többet is 
segitett rajta, mint a patika összes kotyva- 
défea. A z  Öregnek azonban testi betegségénél 
sokkal nagyobb baja volt egyetlen fiának a 
Sándor gyereknek a halála, kit Györgyösön 
huszár korában rúgott meg a kapitány úr lova. 
Csakhogy épen haza jöhetett, meghalni; 
Azóta az öreg Kozma folyton beteg, élesét 
lik-botlik kertben, tesz-vesz a mit tud mun 
kálkodik, de nem a régi többé. A kapitány úr 
lova ez egy rugóssal őt közelebb lökte sír

jához, — ha az a kis lány nem lett volna, 
tán az őre,; Kozma fölött már be is horpadt 
volna a föld.

Ez a szegény Sándor gyerek föltétien 
hitelességű elkintély volt a kis Julcsa előtt 
Í9. Amit a Sándor mondott volt, annak 
legalább akkora súlya volt előtte, mintba- 
esak a nap mondotta volna a templomban. 
Midőn egy rendkívül derült, 1i.czta nyári 
reggelen a könnyű, napfényes légii láthatárra 
halványkék kúpként rajzolódott a távoli 
Mátra csúcsa, a kis Julcsa örömében tap
solva igy kiáltott felém.

— Jaj, Vilmácska, látom azt a nagy 
hegyet, amelyiken vándor bátyám járt, mi
kor katona volt.

— Honnan tudod te, hogy járt ? kérdém.
— Maga mesélte el, édes szülémnek, — 

válaszolt Julcsa. De az a hegy ám nem olyan 
kiesi, mint ami szénapajtánk. Aztán mi min
dent látott a hegy tetejéről, azt mondta, 
ellátott egészen Pestig, de egy olyan messze- 
látón uézett, amelyikkel minnent lehet látni. 
Azt is látta, amint Pesten a gazdasszony 
söprűvel hajtotta ki a kotlóstvnkot meg az 
apró csibéket az utczára a kis kapun.

— Hát tudod te, mi az a Pest ?
— Persze ; olyan város, mint a miénk.
— Hát azt már láttádé?
— Hogjrne láttam volna, de régen, 

van annak már vagy tiz éve.
Julcsa maga alig volt tiz éves.
— Hisz akkor mór nem is tudod, 

milyen ?
— Dehogy nem. sohse fogom én azt 

elfelejteni, mert olyan nagj’on szép volt az. 
Mikor édes apám a nyári vásárra ment, 
nagj’on könyörögtem neki, hogy csak vigyen 
be engemis, aztán bevitt. Jaj de sok ház 
van ott egymás mellett, aztán mind olyan 
szép, vagy még szebb mint thol e a miénk. 
Épen harangoztak a templomban, amikor mi

beértünk ; istenem, hogy szólott az a harang! 
Nem úgy. mint mikor ide kihal latszik. Az
tán mennyi nép volt körülötte, csupa ezifra 
ruhába öltözött kisasszonyok meg urak. 
Nem tudom, kik lehettek, de azt láttam, 
hogy urak, mert nagyon szép ruhájuk volt.

— Hát aztán mit csináltatok a városban ?
— Hát, amint megái lőtt a kocsi, 

leszól lőttünk édes apámmal s kimentünk 
egyenest a vásárba. Ott nagyon sok sátor 
volt, olyan is a melyikben pecs'"yét sütöt
tek. oda bementünk s ott megreggeliztünk. 
Aztán tovább mentünk s vett édes apám 
e -y gyönyörű mézesKalácsbábot. meg rubát 
és piros csizmát a nénéranek. Jaj Istenem, 
milyen gyönyörű egy ilyen vásár, nem is 
lehet azt kimondani !

— Mit láttál még a vásárban ?
— Hát bementünk egy nagy-nagy sá

torba. ahol egy kis majom dobolt meg 
nagyon szépen muzsikái tak. Sándor bátyám 
is nagyon szépen tudott tnmburálni, de 
azok még szebben muzsikáltak. De mikor 
aztán ő meghalt, édes apám föltette a tam- 
burát a gerenda alá s nem is szabad onnan 
senkinek levenni, mert édes anyám mindig 
nagyon sir, ha leveszik.

Szegény kis Julcsa szemei Í9 megteltek 
künynvel, azért hát arra kértem, hogy foly
tassa, mi mindent látott a komédiában.

— Láttam egy gyönyörű szép tarka 
madarat, zöld tolla volt neki, meg fehér, 
vörös, meg sárga s olj’an horgas orra volt, 
mint itt a Mis-más zsidónak. Aztán beszél
ni Í9 tudott, úgy mondta mindig bogy: „Hat 
krajczár !“ — annj’it kellett fizetni, hogy be
eresszenek. odabenn aztán bábuk játszottak, 
ugráltak, maguktól sétáltak. Akkor aztán 
kijött egy piros ruhába öltözött úr, annál 
egy bosszú karó volt, s azon egy nagjmn 
szép kis angyal mászkált, annak is piros 
sipka volt a fején, de úgy tudott ám mász-

I ni akárcsak egy macska.
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közelében, a szó szoros értelmében tehetetlen 
zsákmányai az ágenshadnak.

Hová menjen, kihez forduljon néhány 
métermázsa búzával ? Hisz ezek a „gabona
kereskedők" mind egy húron pendülnek, 
valamennyien egy kézre dolgoznak. Sőt 
számos helyütt, szétosztják maguk közt a 
megyét, mint valami prédát. Mindegyiknek 
meg van a maga vadász területe a kiszemelt 
áldozatokkal együtt. Szegény magyar gazda, 
beb sok piócza is hizik véreden.

Tagadbatlan tény, hogy a gabonaárak 
csökkenését legelső sorban a nemzetközi 
helyzet okozza. A védvámok, a túltermelés, 
Amerika roppant versenye, mind közrehat
nak a gabona-árak leszorítására.

Mindazonáltal sok kárt okoznak a 
föld népének ez ágensek is, a kik felhasz
nálva szorult helyzetét és tájékozatlanságát, 
tönkre teszik, kizsarolják.

A tudós államférfiak, kik annyit össze
írtok a gabona-válságról, nem ártana, ha 
erre a bajra is keresnének valami orvosságot.

A  vörö s  k a k as
Megdöbbentő eseményeknek vagyunk 

tanúi, áldozatai a folyó évben. A legbor
zasztóbb elem, a t ü z veti magasra pusztító 
lángjait városok házsorain, talvak kunyhóin, 
a betakarított termések asztaguin, — hogy 
elpusztítson mindent, a mi útjába akad.

A fővárosi és vidéki hírlapok hasábjai 
naponként közölnek elszomorító híreket, a 
tűzveszély k által okozott kisebb nagyobb 
szerencsét bőségekről. Megyénkben is egymást 
érik a tüzesetek s a füstölgő romok között 
szorult szívvel, megilletődve állunk és fájón 
tekintünk a jajveszékló'k sorai között szer
teszét.

A vörös kakas egyik községből a 
másikba költözik s mindenüti füstölgő ro
mokat hagy vissza maga után.

Ki ennek az oka ?
Mi ennek az oka? — kérdezzük ön

kéntelenül.
Az egyik azt hozza fel érvül, hogy 

kőműves, asztalos, ács, stb. építéssel foglal
kozó iparosok, kik csupán azért élesztik a 
tüzet és tesznek embertársaiknak kimondha
tatlan károkat, hogy munkához jussanak, 
hogy magoknak némi anyagi hasznot sze
rezzenek.

A másik, a legokossabb érvelő, a v i 
g y á z  a t. U  n s á g o t nevezi meg a baj 
forrásának.

A feleletet a fürkésző csak ritkán 
kapja meg de ha elfogadható alapos fele-1 
letet kap is. az már késő mert akkor már 
családok jutottak koldusbotra.

Eu megnevezem a haj valódi okait.
Elsősorban az illető hatóságok az okai. 

kik a tűz rendőri szabályok megtartásának 
felügyeletére luv&tvák, de azt elmulasztják.

Másodsorban maga a közönség az oka, 
mert a hatóságok által kiadott szabályren
deleteket nem tartja meg.

Harmadsorban okai az egyes községek, 
mert legtöbb esetben az oltáshoz szükséges 
szerek beszerzésénél szűkmarkúak.

Xegyedsorban okul felhozom azt. hogy 
nincsenek elegendő t ű z o l t ó - e g y l e t e i n k ,  
hogy., n i n c s e n e k  k i s d e d ó v ó d á i n k .

Ötödsorban oka a t ö r v é n y h a t ó 
s á g i  b i z o t t s á g ,  mert megalkotta a 
tüzrendöri szabályokat, de annak pontos 
végrehajtásáról, a végrehajtás ellenőrzéséről 
elfelejtett goudoskodni.

A tüzrendöri szabályuk megmondják, 
hogy mindazon községekben a hol csak 
lehetséges, önkéntes tűzoltó egyletek ala 
kitandók. De épen azok. kik ezen szabályok 
végrehajtására hivatvák, nem törődnek vele 
s igv aztán a szabályrendelet megmarad 
üres malasztnak.

A belügyminiszter a kisdedóvás érdé 
kében a törvényhatóságokhoz rendeletet inté
zett. melyben fölhívja őket. hogy a gyermek 
halandóság elrémitő nagy halálozási ará 
nyának csökkentése és az őrizetlenül ha 
gyott gyermekek által okozott tűzveszélyek 
megakadályozása végett a községekben a

mennyiben anyagi viszonyaik megengedik, 
állandó kisdedóvódákat, gyermekkerteket, 
vagy legalább a nyári időszakra kiterjedő-1 
leg gyermek menedékházakat létesítsenek. A 
megye területén aligven néhány kisded
óvoda.

Valóban elrémitő a gyermekek közti 
halálozási arány és gyakran merülnek fel 
szerencsétlenségek, melyeket a felügyelet 
nélkül maradt gyermek által előidézett 
tűzveszély okozott; mert még ma is szám
talan szelő gyermekeit minden felügyelet 
nélkül magukra hagyja vagy elzárja.

„A kisdedóvás intézménye terjesztésé
nél, mondja a miniszter által kiadott rendelet 
— legczélszeriibbnek látom, ha kezdemé
nyezés a törvényhatóság által történik s 
midőn ezért a törvényhatóságnak ügyeimét 
a kisdedóvó intézménynek már különben is 
általánosan ismert hasznos és üdvös voltára 
irányítom, egyúttal felhívom a törvény ható 
ságot, hogy a községeket, a járási közegek 
utján ily intézetek -elállítására hathatósan 
buzdítván, azoknak az iránybani törekvését 
a kir. tanfelügyelő közreműködésének igénybe 
vételével a legkitelhetőbb módon támogatni 
igyekezzék."

Ezen valóban áldásos rendelet keresz
tülvitele minden esetre nehézségekbe ütközik, 
mert a fóldmives nép az óvodáról, ezen 
igazán hasznos intézményről még hallani 
sem akar.

A tüzrendöri szabályok megtartásának 
feliigyeletéie hivatott közegek i-ülünösen a 
községi elöljárók ne csak a pinceszeren 
elfogassanak, hanem éberebben őrködjenek 
a felett, hogy a közönség raegtartja-e azon 
pontokai. miket a szabályok számára előírnak.

A közönség pedig olvassa el azon 
statútumot, melyet a megysi hatóság a 
tűzvész kiütésének és terjedésének meggát 
lására nézve kiadott, elolvasván azt, vésse 
emlékébe ; a gazda magyarázza meg házné
pének, mert annak is csak úgy lesz kellő 
foganatja, ha az minden pontban kellőleg 
meg is lesz tartva.

A községek tűzi fecskendőket, lajtokat, 
kannákat kellőleg szerezzenek be, s azok 
beszerzésénél ne kövessék a garasos gazdál
kodást, mert csakis jó karban lévő tűzoltó 
eszközökkel lehet sikeresen oltani.

Mindenek előtt pedig alakítsunk tűzoltó- 
egyleteket és kisdedóvodákat. Tartsuk szem 
előtt azon közmondást : segíts magadon, az 
Isten is megsegít.

L. S.

H im lő o ltá s
A f. évi XXII. türvényezikk s ezen 

törv. ez. végrehajtása érdemében f. évi 
4018UVD. -szám alatt kiadott belügymi
niszteri rendelet alapján Pécs szab. kir. 
város tanácsa részéről ezennel köztudomásra 
hozatnak a következők, u. m. :

1) Szülők, gyámok és általában mind 
azok, kik gyermekekről gondoskodni tar 
toznak, kötelesek ezeket éltük első évében, 
a mennyiben valóságos himlőt ki nem ál
lottak, beoitatni. Ha ezen beoltás az orvos 
véleménye szerint eredménytelen maradt, 
akkor a véd-himlö oltás a következő évben 
és ha még akkor is eredménytelen maradna, 
a harmadik évben is ismétDndö.

2) Az elemi népiskolába belépő tan
köteles gyermek, telvétele alkalmával köte
les igazolni azt, hogy jó sikerrel be volt 
oltva, vagy a legutóbbi 5 év alatt valóságos 
himlőt állott ki. esetleg, hogy e törvény 
értelmében fel van mentve a beoltási köte
lezettség alól.

Ezen bizonyítvány a már újra oltot- 
takra nézve bélyeg és díjmentesen dr. Czirer 
Elek kerületi orvos s tb. főorvos által 
állittatik ki (lakik: Zrínyi uteza 15. sz. 
alatt.)

Ily bizonyitványnyal nem biró gyer
mekeket a tanító külön jegyzékbe tartozik 
bevenni s ezen gyermekek beoltása iránt 
hatóságilag tétetik meg azonnal az intéz
kedés.

3) Nyilvános és magániskolák és tan

intézetek növendékei életük 12-ik evének 
betöltése előtt, az iparos tanonezok pedig 
felvételük alkalmával ú j r a  o.l t  a n d 6 k, 
ha az újra oltási idő előtt 5 éven belül 
valóságos himlőt ki nem  ̂ állottak, vagy 
nem igazolják, hogy azon időn belül ered 
ményesen beoltva voltak.

4) Azon növendékek és iparos tanon
ezok, kik nem igazolják, hogy életük 12. 
évéig újra oltattak, vagy 5 éven belől 
sikeresen beoltva lettek, vagy valóságos 
himlőt állottak ki, a tanítók, illetőleg iparos 
gazdájuk által a rendőrkapitánynak újra 
oltásuk czéljából bejelentendők.

Az ilyenek a polgári és középiskolákba 
s ezeknek megíelelö tanintézetekbe, illetőleg 
iparműhelyekbe véglegesen fel nem vehetők, 
mig az említett hiány pótolva nincs.

5) Az először beoltott, avagy újra 
oltott gyermekeket, annak gondozója az 
oltás megtörténte után legkorábban fi és 
legkésőbben 8 nappal az oltó orvosnak 
ugyanott, a hol a beoltás történt, bemutatni 
tartozik.

Ha az oltás sikertelen volt, az újra 
eszközölendő.

A beoltott gyermekről védhimlő oltó 
anyag kivétele senki részéről sem tagadható 
meg, ha az olto orvos részéről az illető 
gyermek teljesen egészségesnek ismertetett.

öj Himíőjárvány idejében a felnőttek 
kötelező ujraoitását a m. kir. belügyminisz
ter reudeli el.

7) Azok, kik a gyermek első beoltá
sára az elsorolt módon kötelezve vannak 
és a hatósági telhivásra kötelességüknek 
ineg nem felelnek, első Ízben 1 frttol 50 
frtig, esetleg, ha az ujabbi hatósági felhívás
nak sem tesznek eleget, bOO frtig terjedhető 
pénzbüntetéssel sujtatnak, uiely beszedhet 
lenség esetén elzárásra változtatik át.

Azon tanintézeti igazgató, ki a ve
zetésére bizott tanintézetbe véglegesen fel
vesz a 12. élet évet már betöltött oly tanulót 
ki védhimlövel újra oltva nem lett, vagy 
az újra oltás alóli mentességét nem igazolja, 
továbbá az elemi iskolai igazgató-tanító és 
osztály-tanitó, avagy azon iparos-gazda, ki 
előszahott kötelezettségeinek eleget nem 
tesz, 10 írttól 50 frtig terjedhető pénzbün
tetéssel sujtatnak.

8) Végül köztudomásra hozatik, hogy 
a város egész területe 3 oltási kerületre 
osztatott.

Az I-8Ö kerületbe tartozik a város 
azon része, mely a Széchenyi-teret két felé 
osztó vízfolyás, úgy az irgalmas és siklósi 
utczától nyugit, vagyis szigeti város felé 
terjed,— ezen városrészt, úgy a Ráczvárost 
is beleszámítván. — Ezen kerület oltó 
orvosa dr. Czirer Elek kerületi orvo9. tb. 
főorvos.

A Il ik kerületbe tartoznak az első 
pontban mondott vízfolyás és utczáktúl a 
város kelet felé e9Ő része, az egéssz budai 
külvárost, a közeleső malmokat, téglaháza 
kát és egyéb épületeket is beleszámítva. 
Ezen kerület oltó orvosa Schwartz József 
kei ületi orvos és tb. t. főorvos.

A l i l  ik kerületbe tartozik a Bánya
telep egész vidékével. Ezen kerület oltó 
orvosa Meittinger János liányaorvos.

A pécsi k e re s k e d e lm i és ip a rk a m a rá n a k
f. é. augusztus hó 27 én tartott rendes köz 

gyűléséből.
A pécsi kir. törvényszékhez az 1871. 

évi XXXI, t. ez. 7. §-a értelmében keres 
| kedelmi ülnöknek egyhangúlag Kindl József 
a pécsi kölcsönös s- gélyző egylet igazgatója 
választatott meg.

Bagolasancz. Berzencze, H. Szent Miklós, 
Surd, Belezna, Liszó és Miháld somogyme- 
gyei községeknek a búsmérésnek a mondott 
községekben az ipartörvény 53. jí-a értei 
méhen való korlátozása iránt való folyamo 
dósát pártolólag. Csurgó község hasonló 
folyamodását ellenben elutasitólag vélemé 
nyezte a kamaia.

Tekintettel azon mindinkább szaporodó

án

panaszokra, melyek a vasutak által helyte
lenül felszámított szállítási dijak s ezen 
dijak visszatérítése kőiül tapasztalható 
viszásságok ellen irányulnak, elhatározta a 
kamara, hogy a vasúti szállító leveleken 
felszámított szállítási dijak utánszámitásá- 
val s a túlfizetések pontos visszatérítésének 
közvetítésével egy u. n. tariffavizsgálót fog 
megbizni, ki ezen munkájáért a vasutaktól 
visszatérített túlfizetések 10°/?-át számíthatja 
fel magának díjul az illető felektől.

Ezen intézmény mielőbbi létesítésével 
a tanfiávizsgáló választásával az elnök

ség bízatott meg.
A ezégbejegyzési kötelezettség igen sok 

esetben azért nem teljesítetvén, mert a 
törvény a bejegyzési kötelezettséget vala 
mely üzletnek a kis ipar körét túlhaladó 
mérvéhez köti, a kis ipar köre pedig sehol 
megállapítva nincs: — kimondotta a kamara, 
hogy föl terjesztési leg annak elrendelését 
javasolja a minisztériumnak, miszerint ezé- 
gének bejegyzésére köteles legyen mindazon 
üzletember, kinek üzlete után való összes 
egyenes állami adója 50 írt vagy annál 
több. (így van ez Ausztriában is.)

Annak illustrálásául, hogy a hazai 
vasutak által szükségelt felszerelési és be
rendezési tárgyaknak a hazai ipar által 
leendő szállítása érdekében a közmunka és 
közlekedésügyi m. kir. miniszter jóakarata 
intentiójónak mérvadó helyeken mily módon 
lesz elég téve, előterjeszti kamarai titkár 
a magyar államvasutak igazgatóságának a 
most épülő sunja-uj-gradiskai vasút bérén 
dezéséhez szükséges tárgyak száltitására 
vonatkozó szállítási hirdetményt.

Ezen hirdetmény kelt f. é. julius 24-én 
a kamarához -- „a szállitóképes iparosokkal 
való közlés végett" — érkezett f. é. aug. 
hó fi án. A szállítási ajánlatok felterjesz- 
tendük f. é. augusztus 31-ig. A tárgyak 
pedig felszállitandók Budapestre f. é. szept- 
tember 30-ig.

Már most, ha tekiutetbe vétetik, hogy 
valamely szállítási ajánlatnak tárgyalására 
szabályszerű elintézésére s a szállítási szer
ződésnek az illető iparossal való megkötésére 
legjobb esetben csak két hét szükségeltetik, 
akkor az illető iparosnak az elvállalt tár 
gyak szállítására mindössze két hét marad.

Már most 2 hét alatt mit szállíthat az 
iparos ?

Az egész szállítási hirdetésből az lát
szik, hogy ez esetben sem volt komoly 
szándéka a hazai vidéki iparosnak is alkal
mat és lehetőséget nyújtani a szállításban 
való résztvételre.

A kamara sajnálkozását fejezi ki a 
magyar államvasutak igazgatóságának ezen 
eljárása fölött s ezt a közmunka és közle 
kedési m. kir. miniszternek tudomására hozza.

Hasonlóan viszásnak találja a kamara 
a pólai cs. kir. tengerészeti hadfelszerelési 
gyár parancsnokságának azon eljárását, mely 
szerint a szállítási hirdetményeit Ausztriá
ban minden kamarának, Magyarországon 
pedig csak egynek küldi meg. Ez ügyben 
felterjesztést intéz a kamara a m. kir. keres 
kedelmi minisztériumhoz.

Több mézesbábos kérelme folytán s 
méltányolván a fenforgó indokokat, a kamara 
átir a területén levő törvényhatóságokhoz, 
az 1887. évi XVIII. t. ez. értelmében annak 
megengedése végett, hogy idegen mézesbá
bosok neesak mézesbábbal, hanem viaszáruk
kal is jelenhessenek a heti vásárokon, de 
csak oly helyeken, hol mézesbábos állan
dóan nem lakik.

A soproni keresk. és iparkamarának 
átirata a külföldről visszahozott használt 
jegyes zsákok vámmentes kezelése ügyében 
a minisztei iumhoz intézett felterjesztésének 
pártolása iránt — tudomásul vétetett.

Még több csekélyebb jelentőségű és 
adminisztratív természetű ügy elintéztetvén, 
a kam. elnök Ráth M. által vezetett köz 
gyűlés 3 órai tanácskozás után feloszlott.

Különfélék.
— Személyi hir. Dulánszky Nándor 

megyés püspök nádasdi nyaralójába költö
zött, a honnét f. hó 17-én bérma-utra indul 
a dombóvári egyházkerületbe.

— Az egyházmegyéből. A megyés püg. 
pök Ivánovies György, Piánk Kamill. Ta 
kács István pályarégzett papnövendékeket 
áldozárokká szentelte. — Hirling Antal 
segédlelkész Bükkösdről pécs-belvárosi kap- 
lánnak neveztetett ki. — Kiss Rezső Ege 
rágbról Rácz Petrére, Rathmanu Boldizsár 
Pellérdről Egerághra, Kienle József Tót 
Résziből Püspök-Lakra, Takács István uj 
misés Tót Keszibe, Ivánovies György Uj 
misés Veliskovczére. Markovics Pál Rácz 
Petréről Bogdására, Koch Jenő Bogdásáró. 
Bükkösdre — küldettek káplánokul.

—  Uj spirituális. A megyés püspök a
szemináriumi lelki igazgatói bizalmi állásra 
W a j d i t s  Gyula szakadáthi plébánost 
W'ajdits Józset nagy-kanizsai könyv kereskedő 
és könyvkiadó fivérét nevezte ki. Wajdits 
jelenleg 45 éves, az egyházmegye legbuzgóbt 
plébánosainak egyike, ki még az élet-szent 
ség, vagyis a mortifikált pap hírnevében is 
áll. éltető elemét képezvén az aszkézis, 
kineveztetése azért az egész egyházmegyé
ben a legjobb hatást fogja kelteni. A vallá
sos irodalom terén eddigeló jelentékeny 
tevékenységet fejtett ki, évenkint az ő szer
kesztésében jelenik meg a ,,S z e n t-( s_a 1 á d 
N a p t á r“, mely a múlt évben már 70 ezer 
példányban jött forgalomba.

— Boldog újévet — a diakoknak! Igen 
a diákoknak, mert az ő újévük köszöntött 
be gazdag szépreményekkel. Boldog újévei 
kívánunk nekik, legyenek boldogok s leljék 
boldogságukat abban, ha az iskolai törvé
nyeknek pontosan megfelelve, s z í v - és lélek 
ben egyaránt művelődve, betöltik hivatásu
kat. A legboldogitóbb érzelem, ha az ernöei 
érzi, tudja, hogy kötelességét híven telje 
sitette. A tanuló kötelessége tanárjának 
intő szavát, oktatását a szivébe s elméjébe 
vésni, az előadott tanulmányokat elsajáti 
ta n i; mert ez az élet alapja. Ha az alaj 
jó, akkor arra biztosan építhetünk ; de ha 
az alap rossz, romba dől az épület. A szü 
lök azért adják gyermekeiket az iskolákba, 
azért hozzák meg a terhes áldozatot, hogy 
majdan elég erősek legyenek a lét harczára 
hogy a hazának derék polgáraivá váljanak 
Napról-napra n e h e z e b b  a z  é l e t .  Ezt 
halljuk lépten-nyomon hangoztatni s ea 
csakugyan igaz is. A mint az emberi mii 
velödés fejlődik, az igények és követeimé 
nyék is szaporodnak. S hogy sokoldalú 
igényeinket kielégíthessük, kellő képzett
ségre s vas szorgalomra van szükség. A 
lomhaság, a tehetetlenség elbukik. A ma 
kor a szorgalom és munka kora. Régen voif 
az a boldog idő, a mikor a „magyai nemes" 
összekulcsolt karokkal édes semmittevésből 
élt s ha életét elpipázta — mennybe vittél* 
angyalok. Ez a kor lejárt. Tanuljon az itju 
ság ; — legyenek alapos ismeretei, legyei 
munkás, szorgalmas és becsületes. A jö\* 
az övé s ki mit vet úgy arat. A szolgalma? 
munkát s becsületet áldás követi.

— „Veni sancte. A főgimnáziurai ta 
nuló-ifju9ág 9zép ünnepélyességgel tartott? 
meg a belvárosi plébánia templomban „Ver 
sancte“-ját. A misét G e b a u e r  Izor, az. 
intézet deiék igazgatója végezte négy 
klerikus segédletével. Az ünnepi mise énekel 
M e i s z n e r Imre VIII. oszt. tanuló k 'szi 
tette, ki a zenészét terén igen szép tehet 
béggel s dicséictreméltó szorgalommal mun 
kálkodik s eddigi kísérletei igen szőj 
reményekre jogosítják. A mise éneket zenévé 
kisérték : Németh Arthur és Józset. \Vés> 
Albert, Scheurer Károly VIII. oszt. tanulók 
Maleter László VII., Giraidy Rezső V. 
Ferenczy István IV., Caflisch Jenő Ifi. é? 
Barnaky Dezső III. osztályú tanulók. A 
hegedősök Oszvald tanítványai.

— Az állami főügyész Pécsett. Kozma 
Sándor állami főügyész múlt pénteken ét 
szombaton városunk vendége volt s a kir

Sok efféle csudálatos dolgot mesélt 
nekem akkor a kis Jnlcsa a városról, melyet 
furcsa irányú képzelőtehetsége annyi széppel 
tudott felruházni, hogy szinte magam isi 
szebbnek kezdettem tartani, pedig olyan-: 
kor örültem legjobban, mikor hátamügütt 
voltam. Amint aztán láttam, hogy e bolon
dos gyermek annyira szereti az egyetlen 
egyszer látott várost, az jutott eszembe, 
nem vihetnéra-e be magammal, hogy mindig 
küzelemben legyen kis játszótársam, amig 
én iskolában leszek, addig ő is iskolába jár, 
azonkívül pedig együtt játszunk mindig. 
Mikor ezt én az én kis eszemmel kiterveztem, 
annyira megörültem neki. hogy azonnal 
kedvem lett volna elvinni Julesát. Odasom- 
polyogtam édes anyámhoz, titokban közöl 
tem vele tervemet s miután az teljes tét 
szését megnyerte. mo9t már Julesát és szü
lőit kellett rábeszélnem.

Megkérdeztem hát Julcsától, volna e 
kedve a városba jönni, velem ?

— Hogyne! válaszolt nagy örömmel, 
de aztán visszajönnénk vasárnapra.

— Nem úgy Julcsa — válaszoltam,— 
hanem hosszú időre kellene eljönnöd. Ott 
maradnál nálunk, te már nagy lánv vagy, 
és se írni se olvasni sem tudsz, de majd 
magtanit az, aki engem is tanított. Nagyon 
9zép dolgokat fogsz te ott látni meg hallani, 
sok kis lány lesz ott.

A lányka elkomolyodott.
Nem lehet az, Vilmácska, kérem szépen.
Ki őrzi akkor itt az én libáimat, ha 

elmegyek ? Nem lehet az.
— Hacsak az a baj, Julcsa, — válaszoltam, 

— azon meg könnyen lehetne segíteni. De 
van-e magadnak is kedved bejönni?

— Vilmácska is ott lesz ? kérdé félén 
ken, újra rám emelve ego szemeit.

— Ott leszek, ott lakói velünk, nagyon 
sokat játszunk együtt; mindig együtt já t
szunk, — feleltem.

— Jaj akkor elmegyek. Vilmácskával 
elmegyek akárhová. nagyon jó lesz az. csak ! 
édes szülém eleresszen.

— Majd beszélünk vele. meg apáddal is, 
— mondottam, — meglátod nem ellenkeznek.,

Mind a ketten nagyon örültünk a ked 
vés tervnek s ugrándozva mentünk végig a 
kerten, elértünk a kis kertajtóig, melyen 
át sűrű kis akáczerdöbc jutottunk. Kanyar- J 
gós gyalogút vitt a magas kövér fü között,! 
melyet tömérdek, hajladozó ágú csipkerózsa- 
bokor tarkított, kitárt virágait himbálva s 
vadméheknek kinálgatva. E kis erdőben 
szokta Julcsa legeltetni apró szárnyasait, a 
fél világ volt számára e kis erdő, itt bolyon 
gott el, mezei virágokat szedegetve a köté
nyében, hogy egyszerű Ízlésének megfelelő 
bokrétába kösse, itt hallgatta el órákhosz- 
szant a tömérdek dalos madár ezerszavu 
csattogó zenéjét, mig feje fölött összeboult 
a lombsátor, alig engedve átszürődni a rezgő 
napsugarat. Az erdőből kiérve virágos részre 
jutottunk, melynek sötét smaragdzöldjét kel
lemesen tarkitá a tömérdek pipacs, búzavi
rág, nefelejts, mályva és zsálya, melyeknek 
a jóltevö természet egyszeiii szépségükön 
kívül gyógyerőt Í9 adott kárpótlásul a hi
ányzó illatért: ez szívdobogást csillapít, az 
égési fájdalmat enyhít, amattól ha éjjel 
vánkosunk alá tesszük, nyugodt álmunk lesz 
és távoznak az ijesztő rémek.

Végre eljutottunk a három nagy öreg 
diófáig, melynek árnyában egy tiszta kis 
kunyhó állott, nyájasan hívogatva magához. 
A tiszta fehérre meszelt fal, a festett kis 
ablakok, a ház előtti, godosan felsepert k 
térség, s a kis pihenő lóeza mind oly nyájas 
oly kedves volt szinte elárulta, hogy itt az 
egyszerű megelégedés lakik.

Lépéseink zajára a nagy Bundás kutya 
harsány ugatással rontott elő, de ösmerös 
alakokat látva, szégyenkedve vonult vissza 
Julcsa egy szavára. Sára asszony, Julcsa

anyja épen tyúkjait, kacsáit etetgette a ház 
előtt, mig kedvenez galambjai ott röpködtek 
kendővel körülkötött ősz feje körül, kettő 
vagy három a válán, karján s a szakajtóján 
is üldögélt, nem repülve el a veszekedő 
tyukhad közé. Amint megpillantott bennün
ket a jó öreg asszony, hirtelen elhajtotta 
magáról galambjait s elém sietett.

— Jó regeit, Sára asszony, — kiáltot
tam. — hogy van ?

— Szerencsés jó reggelt kívánok, — vá
laszolt, - lelkem kisasszony, jaj. nem tet
szett-e megijedni attól a csúnya kutyától, 
eleget akarjuk lánczra kötni, akkor meg 
egész nap oidit, — miért nem hajtottad el 
Julcsa, de hát tessék édes szivecském kis
asszonyként belül kerülni, szegény házikónkat 
is megtisztelni, — itt nagyon is meleg van 
kivül, tőfájást is kaphatna.

E szavakkal rendkívül szívesen nyitotta 
ki az ajtót előttem s előbb a konyhába, majd 
a belső szobába tessékelt be oly nyájas mo
dorral, annyi szívességgel, hogy annak elent- 
momlani teljes lehetetlen volt. Ott aztán 
kötényével hirtelen letörölt egy festett szé
ket 8 elém tette, mig Julcsa a kis könnyű 
függönyt húzta el az ablakról.

E kis csendlakban mindig oly szívesen 
időztem, ha a tanyára kijöttünk. Egyszerű 
derültsége nagyon vonzott mindig. A mázolt 
fapadok, asztal, kis pohárszék, állványán 
nehány tarka korsóval és nagy becsben tar
tott „vászonytányérral." a czifra tulipános 
láda, a magasra vetett tornyos nyoszola 
minden oly csinos, oly rendes volt. A fala 
kon í el.ány viaszgyertya lógott, — temetési 
emlékek, — virágvasárnapi barka volt a 
szúzmária kép mellé dugva, mely a király 
rossz arczképével együtt egy harmadik ké- 

| pet fogott közre kétfelöl, a szegény Sándor 
! gyerekét, amint kék dolmányos huszárruhá- 
i jában, előre nyújtott karddal lovagol. Sem 
vallásos sem alkotmányos érzetem nem bot

ránykozott meg azon, hogy az istenanya és 
a király egy szegény, meghalt közhuszár 
mellett csak mintegy környezetül szolgál; — 
hisz eza szegény anya ép úgy elve9zité fiát, 
mint ama fájdalmas anya, s e szegény pa
rasztasszony szivét éj) úgy sebzé a hét tőr, 
mint a názereti Máriáét, midőn gyermekét 
halva tartá ölében.

A megfakult tükör alatt két baba ló
gott. melyet Sára asszony rongyból kötözött 
volt Julesa számára, de ezzel csak minden 
vasárnap volt szabad játszania, Sára asz- 
szony külön engedélye alapján, s akkor is 
oly kímélettel, hogy valahogy kár ne essék 
bennük. A rongybabák most be voltak fá 
tyolozva, hogy a por be ne lepje őket.

Sára asszonynak elbeszéltem, hogy mi 
járatban vagyok. Elmondottam, hogy édes 
anyám is nagyon szeretné, ha Julesa bejö
hetne hozzám, majd lassacskán főzni, vasalni, 
mosni Í9 megtanul, és fogom ruházni őt s 
az iskolában Í9 taníttatjuk, ügyes kis lányt 
csináiánk belőle.

Sára asszony csak hallgatta, csak hall
gatta, amit én hévvel magyarázgattam neki, 
mi mindenre fogjuk Julesát kitanittatni, 
aztán egyszere csak a köténye sarkát a 
szemeihez emelte, később meg már könnye 
zett is, mosolygott is, mint a májusi idő 
váltakozó napja.

— Oh Istenem, — szólt végre, — de 
nem is tudom, mivel érdemeltük ezt a nagy 
jóságot, drága kisaszonykám. De még ez a 
rósz lány sem érdemes annyi sziveségre, 

nem is tudom, mit tetszik rajta úgy 
szeretni, alkalmatlan is lesz, mert biz ő 
semmiben sem tökéletes, meg nagyon is rósz 
lány, — tegnaj) is, — már csak megmondom, 
lelkem kisasszoykámnak, megint kénytelen 
voltam a szoknyájába kötni a famozsarat.

Hangos zokogás szakitá félbe Sára 
asszony szaváit: Kis Julesa az asztalra 

I borulva sirt. A legnagyobb büntetés, a leg

fájóbb lealázás, mit Sára asszony rá mér 
betett, ez volt s ennek emléke is keserűség 
gél tőlté el szegény kis szivét. A jó üreg 
maga is elérzékenyiilt újra, szinte láttam 
mily nehezére eshetett tagnap, mikor t 
hallatlanul szigorú büntetést rá kellett mér 
nie kis lányára.

A dolog rendben volt, összesen az öreg 
Kozma belegyezése hiányzott még- Mikoi 
buesuzkodni kezdettem és Sára asszony ki 
sietett, hogy a kutyát elvonulásom idején 
megkösse, odasompolygott hozzám Julcsa éf 
rostéi kedve kérdé:

— Vilmácska, kérem szépen, van-e f 
városban is fanozsár ?

Megnyugtattam a felöl, hogy e kegyet 
len büntetési eszköz a városban teljesen Ös 
meretlen, Julcsa ezentúl még nagyobb ked 
vet kapott a városi élethez. Az öreg Koz 
mával is rendbe hoztuk a dolgot méS aznap 
ő is nagy nehezen vált meg gyermekétől 
de belátva, hogy jó lesz úgy, belenyugodott 
s igy Julcsa behozatalára a jövö hét egyik 
napja tűzetett ki.Addig hadd szokjanak hozz* 
a gondolathoz, hogy maguk maradnak. h» 
eljön az elválás ideje, kevésbbé esik majc 
roszúl.

Amint mi aztán a tanyáról iijra bemen
tünk. mindent csinosan elrendeztem ottbor 
az én kis vadmadaram fogadtatására.

Kényelmes kis fészket csináltam neki 
a szakáesné szobájában, kinek anyai gond
jaiba ajánlottam kis pajtásomat ; az ö köte
lessége lett mindennap megmosdatni, meg- 
fésülni, kicsinositgatni, hogy az iskolában* 
városi lányok ki ne csúfolhassák. Czifra kű 
ládát is kértem kis Julcsám számára, abban 
egy viseltes ruhámat tettem bele. egy sereg 
babával s egyéb játékkal, melyek alatt egy 
képes „ abc" pihent az alapvető tanulnia 
nyok bibliája.

(Vége követkemik.)
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jjöfget s a l  aj fogházat vizsgálta meg. 
t Sszeu váratlanul érkezett. Pénteken d. e.

jgyéaraégi számadásukat uzsgálta meg 
oagy örömmel konstatálta, hogy a szám- 

a legjobb rendben vannak. Az uj 
’ iazat most latta először s úgy az épit- 
-eze». be®**1**’ “ ind a Példás tisztaság igen 
Melegítette, sut moudbatnók várakozáson 
-jjil _  meglepte. Voltak az épület bér 
Résében olyan előnyös újítások, melyek 
jenesen lekötötték a figyelmét s jól meg is 
^•ezte magának, hogy azokat más fog
y n á l  is alkalmaztassa. A rabokat ki- 
nligatta, hogy mncs-e panaszuk s egy sem 
„anaszkodott. Ellátásuk s a bánásmód, mely
ig ieszesiuiiek, tökeietesen megfelelő, kiio- 
paolhatatlan. Ki is fejezte őszinte elisme 
‘eset Z s o l n a y  György kir. ügyésznek s 
amint mondja csak a lőcsei fogház hasonlít
ó é  nemileg a — p é c s i h e z .  A pécsi, 
rend és tisztaság dolgában határozottan első
kelyen áll.

-  Pécsi kiállítás. A közmunka és köz- 
iekedésügyi m. kir. miniszter a pécsi keresk. 
« iparkamara fölterjesztese toiytán méltá 
nyolva az 1 88-ban Pécsett rendezendő álta- 
jnűi kiállítással összekötött közgazdasági 
érdekeket es a kiállítás jelentőségét: a pécsi 
kiállítási bizottság részére postai portómen
tességet engedélyezett. A kiállítási bizott 
»g enüez kepest a kiállítókkal portómentes 
levelezési vonhat. A levelek, melyek a bi
zottság áltál az egyes kiállítókhoz s viszont 
a kiállítok által a kiállítási bizottsághoz 
Ítéltetnek, „az 1888 ik évi pécsi kiállítás 
ügyelten, portómentes” záradékkal látandók 
ei a boríték alsó bal sarkán.

• PÉCSI FIGYELŐ.«

azuu évben, a melyre vonat- 
bailgatni; 

speczialkollegiumok 
annyit választani, 
legalább hetenkent

^ n U r g y a íM f a " fM !ü^ l elr m e “ -k- - te le Ie U I be‘" gyeíésével
koznak, az előszabott óraszámban 
azonkívül a tartandó 
közül tetszés szerint

hniy ,- r .nai.e'!, telévüen űrienként
h is z  otat hallgassanak. Minden joghallgató 
anpenztejeoen annyi forintot tizet félévén 

kent, a hány órát hallgat hetenként. A 
tanpénz a telév kezdetén a b e i r a t á s  
k  o i  előzetesen (izetendo s az tlleto hallgató 
csak a tanpénz lefizetéséről szóló nyugta 
lehzetese mellett jegyezhető he az egyes 
tanárok külön névlajstiomába. Minden jog
hallgató behatáskor 3 frt behatási liiiat 
Űzet. Azon joghallgatók, kik a tandíj alóli 
telmentesre igényt tarthatni vélnek, az ez 
iránti tolyamouvanyaikat kellően telszerelve 
s a tanári kaihoz czimezve, a beiratáskor 
az igazgatónál nyújtsák be. — A pót- és 
ismétlő alapvizsgálatok szept. 1-től ló ig  
tartatnak meg. ö

36-ik szám.

Dalestely A pécsi dalárda elhatá
ruxta, hogy megkezdi az egylet tiszteletbeli 
é? pártoló tagjai számára az alapszabály 
azeiii dalestélyek sorozatát, melynek elseje 
szombaton — szeptember 3 án — tartatik 
meg a Nemzeti Casinó nyári helyiségében.

- : t .t következő: 1. "Ébredj óh 
bájos álmodó-4 — férfikar Gerike tői. 2. „A 
csenik a vizi rózsa44 — férfikar Abttól. 3. 
Népdalok : a) Nem gendol a lány magában 
egyebet, b) Ha meghalok csillag lesz én be
lőlem — Wachauer átirata. 4 „Tavasz" 
— térti kar. zenekisérettel Wilhelmtól. 5. Sző* 
vetségdal* — tértikar, zenekisérettel Lach- 
nertől. A dalversenyt tánez követi a helybeli 
kaíonaz**nekar zenéje mellett. Az estélyt 
kezdete S órakor.

— Hiischer Ilona a népszínháznál. A mi
kedves kis aranyos primadonnánk, már mint 
az általunk műkedvelőkkel színre hozott 
. Sá r g a  i s i k  ó* czimü jeles népszínmű 
dalos ajkú Erzsikéje — a budapesti nép
színházhoz szerződött. De nem ám csak úgy 
Isten nevében, szerencsét próbálni, hanem 
alapos előkészülettel, jeles tehetséggel és 
sokat igéro szép reménynyel. A színészetnél 
. Zs o l na i - nevet vett fel, ez a családi 
neve különben, s mint Z s o l n a i  I l o n  
pántokén lépett tol először: a népszínház 
nagyjelentőségű deszkain a „C z i g á n y- 
báro" csinos kis „A í z e n  a“ szerepében. 
Pénteken föllépni először valóságos Isten* 
kisértés: de hát a Múzsa nem engedte a 
pab"tia uralmát győzedelmeskedni a kedves 
kis énekesnő fölött s ótalmába véve bizto- 
sitotta «zámáia az est sikerét. Erős küzde- 
.embe kerülhetett mig legyőzhette a lámpa 
•az zavarát, mert bizon-bizon a népszínház 
lámpái sukkal szúróbb világosságot vetnek 
a szereplőre, mi nt a pécsi aréna szerény 
lámpái s hát még az a sok szemsugár. I
mely télé volt * " * .....................
fetére legyen mondva : szépen megállotta 
a helyét, elismerésreméitólag kiállta a —
• u z p r ó b á t .  A közönség igen rokon
szenvesen fogadta, zajosan megtapsolta A 
lapok, eltekintve azon lapoktól a melyek 
.bizonyos okok miatt44 minden kezdő mű 
veszn u le szoktak dorongolni, a ki nem 
megy hozzájuk „pártfogásért41 esedezni s 
epikuriusi érzelmeiknek táplálékot nyújtani, 
--nagyrészben buzditólag.dicsérőleg nyilat
kozta i<. Kimondták, hogv kedves színpadi 
jtlen.'f'g. telve szeretetreméltósággal, hóditó 
-'sállal ; erős és kellemes hanggal rendel- 
_eziii • iskolázottsága sem hiányos ; mind 
i«9ze a színpadi otthonosságot, a rutint 
**11 megnyernie s kész a kis — d í v a .  
jlimhzt, mint örvendetes hirt közöljük, 
mert hiszen ő a „mi l á n y u n k 44 — s ki 
fanjuk, hogy a tövises pályán sok, sok 

rózsa is nyíljék számára s majdan 
megpihenni b a b é r r a l  t é r j e n  v i s z -  

h o z á n k  !
. — Hymen Jilly  Gyula vasúti tiszt

viselő a napokban jegyezte el V i t t e  n 
b a r t h  Gizella kisasszonyt.

— Ismerkedési estély. Az uj Posta és 
távir(la igazgatóság tisztviselői Sillay ven
déglőjében ,. hó l én 70 teritékü bankettet 
rendeztek, ismerkedési estély czimen. — 
Volt magyaros szokás szerint fölköszöntö 
is. — (Ipris igazgató a királyra, és Baross 
Miniszterre. — Majd Rétay tanácsos Op- 
nsra mint az egyesítés bajnokára, — Opris 
az egyesítésre; — Halusz pósta és táviró 
~*t Opris-. Rétay és Vécseyre. — Tihanyi 
és M eisszel a jelen volt szépekre. A lakoma 
a legjobb kedélyhangulatban jóval éjfél 
utánig tartott.

— Hoffer Károly székesegyházi énekes, 
én*k é9 zene-tanár két legújabb zeneszerze- 
ttéiiye jelent meg a napokban, Valentin Ottó
v ' V fs zeíiemükereskedé9ében, az egvik 

BN é p f j j i k e l ő  i n d u  ló44, a másik „L e-
y s z í v 44 czimen zongorára alkalmazva.

, elsőnek 70 kr. a másodiknak 80 kr. az 
ara.
, .— Tűzvész jelzések. Az eddigi rendet-
*n̂  Mmgatás helyett meghatározott tüzjel- 

f f  állapított meg a tűzrendőrség. Ha a 
.^v^rosban támad tűz 1-et konditanak, a 

mklósi utczában 2 őt, a szigeti külvárosban 
t  V’ a kálvárián 4-et, a budai külvárosban 
‘ ot a városon kívüli tüzeseteknél 6-ot, 

sátortáborban netalán támadó szerencsét- 
enségnél 7-et konditanak. 
hü ÜT. í r a t á s  a jogakadémíán. A pécsi 
j^spoki jogakadémián a beiratások a jövő 
*fiév e l s ő  felére folyó hó 1-től 8-ig tör-

Uj plébános. Brázay Kálmán nagy 
kereskedő, mint kegyur M o l n á r  Márton 
péca-belvárosi káplánt nevezte ki pellérdi 
plebáuosnak. Az uj plébános már e hét 
tolyamán eltoglalta állomását.

Valami uj A zongorát vásárolni kí
vánó közönségünknek mindeddig kényel
metlen volt a helyzete. Ugyanis, nagy- 
választék bau néni voltak raktáron zongorák, 
az árjegyzék után kellett azokat hozatni 
nagyobb városokból s így nem egyszer csa 
lódott a vevő, nem kapott innyére való 
hangszert. Be kellett érni tehát azzal a 
mit küldtek ! Be kellett érni, mert a vissza
küldés csak újabb ’*öltséget idézett volna 
eló. A kiadást pedig szaporítani, nincs 
kedve senkinek. Vagy lia nem akart épen 
„Mind44-re vásárolni, hát meg kellett tenni 
az utat akár Budapestig, akár Bécsig. E 
hiányon kívánt segíteni a Valentin Károly 
hia, könyv- és zeneműkereskedés ezég tulaj 
donosa \  a l e n t i n  Ottó, ki lakásán (Szé- 
chenyi-tér 16. sz„ központi takaiékpénztár 
épület. II. emelet) egy nagyszabású zongora- 
termet rendezett be. hol a legnagyobb vá
lasztékban kaphatók zongorák, pianinok, 
liarmoniumok, melyek mind minőségre, mind 
csinosságra nézve a legjobbak és legszebbek 
közé tartoznak. Harmónia-. Oeser . Ehrbar-,
Belehradek-. Bösendorfer gyártmányok van
nak raktáron. E zongoraterem azért is 
előnyös, mert innen kikölcsönözhetni is lehet.
Eddig pedig uj zongorákat nem lehetett kapni 
rövid használatra, privát háztól pedig nem 
igen adnak szívesen. Valentin Ottó, hogy 
nemcsak azokat látja szívesen, kik vásárolni, j hibával nem 
vagy kikölcsönözni akarnak, a /t mutatni 
akarja azzal, hogy zongora termében minden 
kor szívesen látja azokat, kik zongoráin 
játszani akarnak. Az ősz és a tél folyamán 
kisebb szabású hangversenyok tartása ter
veztetik itt. Valentin t >ttó, édes atyja által 
oly szépen művelt zenei dolgokat, nemcsak 
tiszteletben tartja, liauern annak müve.eset 
továbbra is viszi — mi csak dicséretére válik, 
mert ezzel csak a nagyközönségnek tesz 
szolgálatot.

— Verseny az orgonán. A pécsi székes- 
egyháznál megürült orgonista állásra hirde
tett pályázatra, daczára annak, hogy ezen

ássál csak 500 frt évi fizetés jár, 7 
pályázó jelentkezett . kik közül kettő 
J  a k s c h Ede, Bludenczból és S c h l e 
s i  n g e r János Sopronból hivattak meg 

( próbajátékra, mint kiknek bizonyítványai 
irányozva ?! De hát dicsé- j legjobbak, és legtöbb reményt nyújtottak 

arra. hogy a várostemplomban építendő ha 
talraas orgonával megbirkózhatnak majd. A 
két versenyző szerdán érkezett Pécsre és 
mindjárt csütörtökre tűzetett ki a verseny, 
melyre az összes kanonokok, számos szak 
értő, zenekedvelő és a sajtó képviselői je 
lentek meg. A játék verseny a belvárosi 
templomban Ang.-ter remek uj orgonáján 
ment végbe. A jelenvolt közönség a tem 
plom hajójában foglalt helyet, az első akkor 
dókat várva. Wachauer Károly vezérkar 
nagy bejelentette, hogy Sehlésinger kezdi 
meg a játékot é9 mindjárt dörgő hangok 
rázkodtatták meg a templom falait. Feltűnt 
az orgonista nagy technikája, melylvel 
könnyedén sietett tovább a háromsoru bil 
lentyiikon. Játszott fugákat, prelúdiumokat, 
majd az énekest kisérte orgonán játékával 
nagy hatást érve el. Utána Jaksch, a pécsi 
városi zenekar volt karmesterének testvér 
öcscse játszott és alig ült az orgonához, 
remek játékával lebilincselte a hallgatóság 
teljes figyelmét. A regensburgi bires isko
lába járt és megmutatta, hogy nemcsak 
kitűnő játszó, de éitelraes,szakavatott zenész 
is, ki mindenesetre a pécsi székesegyházi 
istentisztelet keretébe beillik. Igaz ugyan, 
hogy Angster orgonáján, mely gazdagon 
van ellátva mindennemű hanganyaggal, 
melyek közül különösen az angyali hangok 
legszivhezszólóbhak, könnyebb nagy hatást 
érni el, de másrészt ily nagy hangszert 
teljesen uralni — ehhez valódi művészet 
kell. Minthogy mindkét versenyző dereka
san megfelel az igényeknek és később 
még egy orgonistára lesz szükség, mihelyt 
megnyílnak az épülő vártemplom kapui : 
mindkét orgonista itt marad és igy a kü
lönben nehéz vigasztalás elmarad.

— Perczel Miklós arczképe. Pécs szab. 
kir. váro9 közönsége elhatározta, hogy volt 
főispánjának. P e r c z e l  Miklósnak olajfes- 
tésii arczképét, megkészitteti 9 kedves em
lékül a közgyűlési terembe helyezteti. Az 
elhatározás közeledik a megvalósuláshoz. A 
tanács múlt hó 27-én tartott ülésében tár
gyaltatott a kép-festés ügye s megbízatást 
nyert Holló Zsigmond festész, ki az arczkép 
festész terén már mint fiatal festő igen 
szép eredményt ért < 1. A kép mely október 
hóra készül el, Perczel Miklóst életnagyság
ban. magyar díszruhában fogja ábrázolni. 
A fiatal festő nagy gondot fordit a kép 
megkészitésére s minden tehetségét, művé
szi erejét összeszedi, hogy kiválóan sikeiült 
alkotást produkáljon, mert — értesülésünk 
szerint a képpel, a képzőművészeti társulat 
őszi kiállításán — a város hatóságának szi-

föl szándékozik lépni. 
Jó munkát — jó sikert!

- -  Phyiioxera A legújabb jelentések szerint 
a következő szoilősgazdaknál konstatáltak 
a phyiiuxera jelenletet: u. ni. Miiller Sebes
tyén (Kis Daindolj, 6radó lstvánué (Fölső 
-Gyűkés). Bugyaklics iguácz (Alsó Gyukésj, 
Koieszarits András (Fúlso Gyúkés), Persely 
liure (Kis-Danidul), Tamassy Ferencz — most 
=  górnia János ^Aranytiegy), Vlazits Józzef 
(ísyugati kőhíd), Öztipánovic István (Alsó 
Gyukes), (Juilinanu Mihály (Lámpás), Mol
nár Jáuos (Nagy Daindol), Karliczky Júlia 
(Kis-mél völgy) Haberényi Pál (Bánom),
Cizikora Ferenez (Aligvárom) és Maas Ber- 
nát (Nagy póstavülgy). Ez idő szerint tehát 
összesen barmiuezhat szőlős gazda kertjei
ben találtak phylloxerát.

— Az ipar es kereskedelmi iskolai 
bizottság a Lei látásokat f. hó 8 és 11 ik 
az oktatás idejét pedig 18-ik napján állapí
totta meg. E  bizottság határozatilag kirnon 
dotta, hogy az iparos és kereskedő 
tanonezok szamára itjusági könyvtárt alapit, 
bogy az ifjúság szabad idejét hasznos ol- 
vasmányuyai töltse. E czelra 50 Irtot, szava
zott meg. A távozó Imrei János rajz tanár 
helyére H o l l ó  Zsigmondot választotta meg.

— üerner Menyhért esztergályos legény, 
ki e nyáron a városi uszodában Pollák .Samu 
aranyóráját a kabinból — mely Kulcs hiá
nyában bezárható nem volt — ellopta, a 
pécsi kir. tszék áltál tí havi börtönre ítél
tetett. Csak a puszta véletlennek köszönhető, 
bogy a 80 irtot érő óra lánczostól együtt 
megkerült.

— Katonai lóvásár. A csász. és kir. 
közös hadügyminiszter hozzájárulásával a 
hadsereg lószükségletének fedezése végett 
ez évben a vármegye területén Pécsett, 
szeptember hó 27-én katonai lóvásár fog 
tartatui. Ezen vásárlásra egy kiküldött 
katonai bizottság fog megjelenni, mely az 
elövezetett lovak közül meg lógja vásárolni 
mindazokat, melyek katonai czélokra a lkai 
masaknak és arra nézve megfelelőknek 
fognak talátatni. Miután a fóczél az, hogy

hadsereg részére minden közvetítés nélkül 
egyenesen a lótenyésztőktől vétessenek meg a 
lovak, ennélfogva figyelmeztetnek a te
nyésztők, hogy teljes bizalommal vezessék elő 
katonai czélokra alkalmas eladó lovaikat 
és túlzott árak követelése által a megvételt 
lehetetlenné ne tegyék. Alkalmas minden 
szilárd testalkatú, jó mozgást és kitartást 
ígérő, túlságos használat által még rnegl 
nem rontott s a katonai használatot gátló 

biró 4 egész 7 éves legalább 
150 centiméter magas ló. A 7 évet már 
meghaladt lovak semmi esetre sem vétetnek

orozva megtámadta őt, fejét bezúzták, egyik 
fülét megbasitották, testét és karját késsél 
megszűrták. Midőn megtámadói eltávoztak 
véres tettük színhelyéről — éjfél körül le 
hetett az idő — Matzenau vértől elborítva 
nagy nehezen elvánszorgott egy a német 
utczában levő házhoz, hol kérelmére öt a 
jószivü házigazda befogadta. A tettesek ki 
létét, minthogy a megtámadás éjjel történt, 
kétséget kizárólag kinyomozni alig lehet, 
ámbár Matzenau azt állitja, bogy megtá 
madói egy mohácsi kőfaragó család férfi
tagjai lettek volna, kiket kenyéririgység és 
bo9zu vezérelt tettük elkövetésében.

-- Taiait gyermek hulla. E hó 27 én a
liptódi határban Jeszenszky Gyula mohácsi 
szolgabiro és dr. Bors Lajos tb. megyei 
járásorvos egy körülbelül 3 — 4 héttel ez 
előtt kitett gyermek hulláját ásatták ki a 
földből, a hova 2 láb melyen volt beásva. 
Csak a csontváza maradt meg a kis poronty
nak s szétmállott ruhadarabokat találtak 
körülötte. A titokzatos eset valószinüleg 
csakhamar kiderül, mert a szolgabiróság 
kezei között biztos adatok vannak a lelket- 
len. gyilkos anya kiléte felől, annyival is 
inkább, mert ugyanazon időben, mikor az 
orvosi bonczolas szerint a gyermek kitéte
tett, Maráza községből egy újszülött gyer
mek eltűnt.

— Rablas ó.s emberöles. Vókányban 
múlt hó 27-én éjjel Pfund József földmi vés 
udvarán két „jómadár14 hat ludat tömött 
egy zsákba; a zsellér-lakó Hrubi András 
czipész neszt hallván, a házigazdáját föl- 
költötte s akkor látták, hogy egy sötét 
alak a kert hátsó része felé fut. Utána 
mentek, de a sötétben a tolvaj eltűnt. Ek 
kor az udvarba kijövő asszonyok a nagy 
diófa mellett észrevettük egy másik embert 

oda hívták a tolvajkergető két férfit ; 
midőn ezek a fához közeledtek, egyszerre 
előttük termett a másik alak és két lépés
nyi távolból söréttel rövid puskával Hrubi 
Andrást hasba lőtte, ki azonnal összeesett. 
Mig Hrubit lábra állították, addig a tettes 

kapun kimenő ült. azuteza másik oldalára, 
a lövésre összejött szomszédok között la- 

san elballagott a gyilkos ; de utána senki 
sem mert menni — a jó svábok strimptiijébe 
szált a bárói ság — s a gyilkos nyom nélkül 
elmenekült a sötétben úgyannyira, hogy 
mai napig is bottal üthetik a nyomát. 
Hrubi András reggelre meghalt. Szombaton 
reggel kiment a siklósi csendőrség, de sem
mi nyomozási útmutatóra nem akadtak.

Közönség köréből.
Vörösmart. 1887. augusztus hó 21-én 

rég okuuk lett volna már ez
meg, valamint a 150 centiméteren (vagyis 
ló markos) aluli lovak közöl csupán kivétel-1 Bár
képen vétetnek meg egyes olyan példányok, i alábbi ügyet a nyilvánosság előtt szellőz- 
melyek kiváló jó testalkatuak és kitűnő tetni, — de nem tettük, mert azon jóhiszem- 
vérrel birnak. Ez alkalommal 3 évet betol ben voltunk, hogy az a mi velünk, mint 
tött csikók is fognak vásároltatni, azonban j választott megyei képviselőkkel, a megyei 
csupán egyes olyan példányok, melyek j közgyűlésekre vonatkozó m e g h í v ó k  nem 
kiváló jó alkatuknál és nemes számazásuk k é z b e s í t é s e  :* 1 tál történik: talán csak 
nál fogva a katonai csikó-telepekben való emberi gyarlóság^' eredt tévedés, nem 
felnevelésre alkalmasaknak látszanak. Fi- j pedig : e logsarkalatosabh polgári jogainkat 
gyelm**ztetnek tehát a tenyésztők, miszerint I ignoráló, rossz akaratú eljárás következraé 
3 évnél fiatalabb vagy nem legkitűnőbb nye. Hogy melyik feltevésünk volt helyes, 
minőségű csikóik elővezetése által csak | az előbbié vagy utóbbi? még máig sem 
felesleges fáradságot és költséget okoznának j tudjuk, csak annyit tartunk valószínűnek
maguknak. A hadsereg lóárai, — jobb minő
ségű lovakért — az utóbbi időben felemeltet
tek, úgy bogy ily katonai vásár alkalma

al vevőt talál azon tuldonos is, ki lovát ez ügyet, lap 
régi katonai árért eladni hajlandó, de (feltárva, annak

hogy ez ügyben egy t i t k o s  k é z  által 
kezelt, nríg titkosabb rugóval állunk szem
ben! . . .Nincs teliát más módunk, mint 

utján a nyilvánosság előtt 
orvoslására nézve az ille-

A tényállás íme 
Alulírottak még

következő : 
múlt évi november

lesz vevőt talál a bizottságban azon gazda J tékes körök figyelmét fölhívni 
is, ki jobb vérű és minőségű lováért valódi
értékének megfelelő jóval magasabb árt is _
méltán követelhet. Felhivatnak ennélfogva I hó 29-én a vörözmai ti megyei 
a tenyésztők és lótulajdonosok, hogy jó választókerület polgárai által, 
minőségű eladó lovaikat vezessék elő. miután szótöbbséggel meg3-ei képviselőkké megvá 
minden esetre jobb árakat kaphatnak ezen lasztattunk és f*zcn képviselöminőségünkben

Mó választmány által meg 
is erősittettiink . mind ennek daczára 
megyei közgyii lések re meghívókat azóta 
e g y s z e r  s e m k a p t u n k !  ámbátor az 
ügyet az aiispányi hivatalnál irásilng. postai 
tértivevénv mellett még folyó évi áprib'a hó 
24-én megreklamáltuk, mely reklamációnkra 
az lett a válasz, hogy : „bélyeg csonkítás41 
cziinén 2 írtban elmarasztaltattunk — egyél 
semmi.

Nem tudjuk, lm v áljon másutt a vidéki 
megyei képviselő-társainkkal is nem történik-e 
hasonló visszaélés ? de ha nem történik is, 
azt hisszük, már ezen egy eset magában 
véve is megérdemli a nyilvánosságra hoza 
talt, már csak azért is , hogy megyei 
képviseletünk függetlenségi alapon álló 
férfiai tudomásul vehessék, mily rövid utón 
bánnak el a vidéki ellenzékkel !*) . . .

Orsi Ferencz, 
Forster Sámuel,

megyei 1>. tagok.

közvetlen eladás által, mint az esetben, ha a központi 
lovaikat közetitŐk utján juttatják r hadsereg 
hez. A megvett lovak azonnal a helyszínén 
átvétetnek és készpénzben kifizettetnek. A 
kitűzött nap reggelén a hely^zinén jelénlevö 
vármegyei és községi tisztviselők valamint 
a lótenyész bizott mány képviselői minden 
további felvilágosítást meg fognak adni.

— Zrínyi ünnepély. A „ S z i g e t v á r i  
0 1 v a 9 ó-e g y 1 e t,44 Zrínyi Miklós hős eles- 
tének 321 ik évfoidulója alkalmával f. hó 
6 án saját helyiségében a kert fényes kivi
lágítása és tűzi-játék mellett tánczestélyt. 
rendez. Kezdete 8 órakor. Belépti d ij: 
tagoknak és családtagjaiknak személyenként 
30 kr. nem tagoknak 1 frt. A tiszta jöve
delem az egylet könyvtára javára forditta 
tik, mely czélra fel ül fizetések köszönettel 
fogadtatnak.

— Németbóly község múlt vasárnap tar 
tott községi bizottsági és iskolaszéki közös 
ülésében elhatározta, miszerint az iskola 
ediliggi községi jellegét megváltoztatta és 
egyhangúlag kimondotta, miszerint az iskolát 
rom. kath. változtatja át. E tekintetben a 
végrehajtással Streicher József plébános bíza
tott meg, ki jelentését a megyei püspöknél 
meg is tette.

— Tűz Somiereken Klich János som- 
bereki tartalékos katona behivatván a katonai 
gyakorlatra, hazulról való távozása előtt a 
sarjut kívánta betakarítani. Serényen leka
szálta tehát rétjeit s a 9arjut petrenezékbe 
gyűjtötte. Szent-lstván napra virradó éjjel 
azonban gonosz kezek tölgyujtották a sarjut,

elyböl két petrenezére való égett el.
Éjjeli támadás a temetőbe i. Matzenau 

Hugó mohácsi kőfaragó, napi munkájának 
befejezése után éjjel a temetőben szokta ki
pihenni a nap fáradalmait. Furcsa Ízlés 
ugyan, a temetőben aludni; de Matzenau 
azt állitja, hogy ő valamikor tengerész lé
vén, annyira megszokta a szabad levegőt, 
hogy csak szabad ég alatt képes jól aludni; 
valószínűleg azonban csak azért választotta 
a temetőt alvó helyül, hogy a lakbért meg
takarítsa. Csakhogy majdnem életével — 
de mindenesetre vérével — fizette meg in
gyenes nyughelyét. A mint éjjel a temető
ben az igazak álmát aludta, több egyén

Irodalom.
A „Segitség“ emlék album augusztus 

20-ikára készült el s első példányai a szent- 
istván-napi népünnepen bocsáttattak forga 
lomba; a díszes mű nagy ivrét alakban je 
lent meg összesen 44 oldalra terjedő tarta 
lommal, melyet a színes kemény boríték 4 
oldala 48 lapra egészít ki; a 3 frtos példá
nyokhoz ezenkívül 4 oldalra terjedő zene
mű-melléklet van esat;.:va. Az irodalmi 
közreműködők 9záma összesen 148-ra megy, 
a kik közül 45 en adtak verses és 103 an 
prózai dolgozatot. A rajzok száma több mint 
80-ra terjed, 75 művész munkája.

Az albumot Rudolf trónörökös „Eperjes- 
Nagy-Károly Toroczkó44 czimü közleménye 
nyitja meg, mely fac-similében van adva, 
egy lapon Stefánia főheczegnő rajzával, 
melyet, a Roskovies Ignácz által készített 
keretrajzok vesznek körül. A következő

* )  Ha a dolog csakugyan igy á ll, a miln-n külön
ben nincs okunk ké te lkedn i: az érdemes „főjegyző u r“  
a hibás. H ja, a megye mióta atle ta-klubh le tt, azóta 
úgy tesz a m in t neki te tsz ik s ha va lak i szemébe veti 
az igaza t: k i h í v j a  p á r b a j r a .  Ha— ha— h a ! Jobb 
lenne bizon a kötelességet teljesíteni, nem ám majmos- 
kodni. . . . (Szerk.)

lapon József főherczeg buzdító szavait 
találjuk : „Néhány őszinte szó nagy birtoko
sainkhoz44 — vezérczikk a tűzol'ás szervezése 
ügyében. Ezt követi Koburg Fülöp herczeg 
két czikke: Egy szerencsés — és egy sze
rencsétlen vadászati nap44, két érdekes leírás, 
két érdekes vadászatról.

Az emlékalbun továbbá még a követ
kezőktől tartaimaz prózai dolgozatokat:

B. RajzaLenke „.-v részvét virága" czim- 
mel), Balázs Sándor (.. Holnap44 czimü beszély), 
Berzeviezy Albert (Az eperjesi „S/.éckeuyi- 
körről44). Duka Tivadar („Ex oriente lux44), 
Eötvös Károly („Segítség44 ez. Deák Eerenez- 
adoma), Fraknói Vilmos („I. Miksa császár 
és ,i magyar k o r o n a He v e s i  Laj'09 („Az 
élet ösztöne), Irányi Dániel („Búcsúzó u az 
eperjesi kollégiumtól I840-ben“), Jókai Mór 
(„Mátyás király forrása44 tüiténeti beszély), 
Király Pál,(„A bolond úr“ czimmel), Lukács 
Béla (“Toroczkó44), Molnár Antal („Az erdé
lyi nemzeti fejedelemség bölcsőjénél"), Pulszki 
Ferencz („Az eperjesi kollégium--). Rónai 
Horváth Jenő („Eperjes katonai fontossága,,) 
Rónay Játczint („Töredék naplójából Kcré- 
nyi Frigyes levelével"), Szádeczky Lajos 
Tüz-viz között44) Székely Józef („Székelykö44), 
Szendrei János („Múltak emléke44), Szilágvi 
Sándor („Visszaemlékezés4’), gr. Teleky Sán
dor („Emlékezés Garibaldik „adjáratából” ), 
Trefort Ágoston („Vezéreszmék44), Vágó Pál 
(„ A népfelkelő önérzete"), Wohl Janka és 
Stephanie („Tűz és viz“ ) gróf Zichy Jenő 
(„Levél Jókai Mórhoz44).

Továbbá emléksorokat és rüvidebb dol
gozatokat közöl az album a kövekezőktől: 

Abonyi Lajos, Albreckt-Lorenz Jozefa, 
Asbóth János. Jbray  Károly, Ábai Adolf 
(„Borsszemek” czim alatt). Ballagi Mór. 
Bartal Antal, Bartalus István, Bedő Albert 
Beöthy Zsolt („Az égben44 czim alatt.) Bér
ezik .irpád, G. Rütner Júlia ..Rózsa és nemes 
gyopár4') B. Büttner Lina ( J/ondolatok44) 
Csávolszky Lajos, Csernátony Lajos, Csukáséi 
József. Degré Alajos, Dengi János, báró 
Eötvös Loránd, báró Fejérváry Géza honvé
delmi miniszter. Feszty Irpád.. Gyarmathy 
Zsigáné, György Aladár, György Endre, 
Hadzsics Antal, dr. Haynald Lajos bibornok- 
érsek. Hegedűs Sándor, Hermán Ottó. Hevesi 
József, Hoitsv Pál. Huníalvy János. dr. 
Ilosvay Lajos. Justh Zsigmond. dr. Kármán 
Mór. Keleti Gusztáv. Keleti Károly,, dr. 
Krenner József, gr. Künn Géza. Kvassay 
Ede. Lauka Gusztáv. László Mihály. Mar- 
czali Henrik. Moldován Gergely, báró Orczy 
Béla miniszter, Pauler Gyula. Pór Antal 
(Tompa Mihály egyik legutolsó kiadatlan 
kézitatát közli). Báró Ra vánczky Béla. 
Rákosi Jenő („Elemek harcza4' czim alatt), 
Rodiczky Jenő. Rónaky Kálmán, Sohvarcz 
Gyula, Simonffy Kálmán, dr. Stoezek József, 
Strausz Adolf („Bosnyák közmondások”) 
Szilágyi István (..Arab jeles mondatok4*) 
Szily Kálmán, id. Szinnyey József, Szűry 
Than Károly, Tisza. Kálmán miniszterelnök, 
gr. Tisza Lajos, Torma Károly. K. Tóth 
Kálmán. Vadnay Károly, Vajda Viktor, 
Vajkai Károly (Véka Lajos). Vaszary Kolos 
főapát, Vámbéry Annin. Volt'György Wag 
ner László, Wartha Vincze, gr. Zichy Ago9t, 
Zsilinszky Mihály.

Költeményeket következők adtak : 
Arany László (Arany Jánosnak ..A földren
gés czimü kiadatlan költeményét). Ábrányi 
Emil (..Irgalom44 czimmel) Raksay Sándor 
dr. Barna Ignácz, dr. Barsy József, Bertók 
Lajos („A gyönyörnek vagy te kelylie44 
czimmel), Brassai Sámuel. Dalmady Győző 
(„Szép családi élet44) Déczi Lajos (..Tűz4*), 
Schiller (..Harang*4 énekéből), Dömötör Pál, 
Endrődy Sándor. Erdélyi Béla. Erödi Béla, 

képviselő Erödi Dániel. Fejes István („A kis esiga44)- 
általános Gynlay Pál, Hegedűs István („A részvét4*)4 

Ivanovics József fBelgrádból küldött szerb 
bői fordított verset), Jakab Ödön („Fény, 
bogár"), Kaeziány Géza. Kiss .Tószef, Lat- 
kóczi Mihály, Lévay József („Röpke mnzsa* 
czimmel), Majthényi Flóra (Spanvol^i>zág 
utjából, Sevillából küldött emlékverset), 
Mátray Lajos, Mezei Ernő, Pajor István, 
Pásztói (dr. Platthy Adorján („Vigasztaló*4), 
Reviczky Gyula, Rudnyánszky Gy ’a, („Se
gítség*4) Simay János. Sípos S íua. Sturm 
Albert, Szabó Endre, Ráez Béla („A három 
angyal") Szász Gerő „(A megváltó44) Szász 
Károly, P. Szathmáry Károly („Egy szik- 
ra)„ Szontagh Pál .. Papir-kor*- czimü épig 
ramm), Tóth Lőrinez („Vigasz") Vajda Já- 
(„ Si duó íaciunt” czimmel), Varga Gyula 
(„Kis hitűnek44 czimmel), Váradv Aatal (,.Eg, 
föld*4) Zichy A ital. („Csapások") gróf Zichy 
Géza („A halálaiig} Ja -* czimmel).

A fejedelm hölgyek rajzai nyitják meg 
ns albumnak oly változatos és gandag illusz4 
tráczioját. Stefánia töónörökös föherczegnő, 
művészi kiviteli ra jza : ..Keleti város ten
gerparti részlettel.44 Klotild föherczegnő 
(.József tnliorczegné) rajza szép pálmacsopor
tot tüntet elő alatta anya és kis leáányka
ja, „Magyar pálmák alatt” — ez a kép 
zime és a föherezegi pálmaliáz egyik érde

kes részletét mutatja meg Margit föherczegnő 
fiumei benyomásokból merített képtárgvat, 

egy fiumei bárkát vetett papírra, egész 
könyedén körül rebdeső sirályokkal. Ezt 
Moreelli metszette fába. Mária Derotbea fő- 
herczegnö kárpáti rajzalbumának egyik lap
ját engedte á t : “Az első zerge”. Fiatal úri 
vadász tér haza a bérezés utón, utána egy 
tót legény viszi az elejtett zergét Koburg 
Lujza föherczegnő a pohorellai kastélyt raj
zolta le, szép alakú fák közt és igen jártas 
rajzónnal.

Zichy Mihály allegorikus képe: „Eper 
jes-Nagy-Károly-Toroczkó”, ) nagy művész 
egyik legszebb alkotása, íz ő bájos női 
alakjaival. A három szerencsétlen várost 
egy-egy nő ábrázolja, kik a füstölgő rom »- 
kon ülnek, egymásra borulva, egy mást ülel- 

Hátt érben fiistfelhö, lobogó láug, égő 
geredák s a íiistgomoly közt száll a részvét 
alakja, kiterjesztve szárnyait és karját a 
szerencsétlenek fölött — Majd Benczu Gyu
lától találjuk erőteljes rajzban „A vsszha- 
üangott44 Munkácsi Mihálytól tollrajzot 
(„Reggel44) Ligeti Antaltól jeruzsálemi táj-
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részleteit. Nincs az albumnak egyetlen 
lapja sem rajzok nélkül Némsly lapon tkis- 
sebb rajzokból egy egy kis gyüjtdmény ta
lált helyet. Minden kép legközvetlenebb 
mása az eredetinek, mert vagy fényomat 
(autotypia) vagy czingogratia s vonásró vo
násra adja a művész rajzát, Így a közön
ség ez albumban hazai művészeink legtöbb
jétől egész rajzgyüjtcmény birtokába jut. 
A tárgyak rendkivül sokfélék és a modor 
is# mindegyre változik. Vázlatek mellett 
gondosan dolgozott képek. Egy könyeu oda 
vetett alak után jellemzetes és gonddal ké
szült szöveg fcillu8tráeziók , majd genre ké
pek népies alakok, tanulmányfök.

Boskovics Ignácz rendezte az album 
illusztráezióit s Vágó Pállal együtt több 
rajzot készített. Övék az album borítékának 
képe is. A czimlapon a leégett ház küszö 
bénél koldus-batyuval ül egy anya, segély 
után nyújtva kezét; mellette kis gyermeke, 
ki önkénytelenül nyújtja ép úgy mind a 
két kis kezét, mint anyja. Ezt vágó Pál 
rajzolta : az album borítékának hátsó lapját 
pedig Roskovics. Egy magyar menyecske; 
hóna alatt kezében a „Segítség1* album 
kínálja beszedés ajkkal, ajánló szemekkel. 
Roskovics még Jókai egy kis elbeszélését 
is illusztrálja. Vágó pedig „A népfölkelő 
önérzete" czimen rajzolt egy vidám csopor 
tót, melyben az önérzetesen beszélő' népfel
kelőkhöz maga a művész, két hallgatójához 
pedig Rosko\ics és Zala György szolgáltak 
műdéiül. Zala György az aradi vértanuk 
szoborcsoportozatának egyik alakját, a 
„tíarczkészség* czimüt adta rajzban az 
albumba.

Az album rajzait az említetteken kívül 
a következők szolgáltatták :

.Aggházy Gyula, Angyal, Béla, Baditz 
Ottó, Barabás Miklós, Baseh Gyula, Bezerédi 
Gyula. Benczúr Béla, Bissini Mariska, Blas 
kovich Ferer.cz, Brodszky Sándor, Bruck 
Lajos Bruck Miksa, Burger Lajos, Büttner 
Ilon. Csók Ltván, Donáth Gyula, Dürre 
Tivadar, Elisc-her Lajos, gr. Erdődy Gyuiáné, 
báró Fejérváry Olga, Feszty Árpád, Greguss 
Imre, Győrök Eeó Halmy, Háry Gyula, 
Jankó János, Jendrassik Jenő, Joanovics, 
Jókai Róza. Kardos Gyula, Karlovszki Bérezi. 
Kéméndy Jenő, Kimnach László, Kozics 
Imre, Linek Lajos, Mannheimer Gusztáv, 
Margitay Tihamér, br. Mednyánszky László, 
Mesterházy Kálmán. Miskovszky Viktor, 
Molnár József. Nádiéi* Róbert. Nógrádi Pap 
Henrik, Pataky László, Peske Géza. báró 
Próray Róza. Révész Imre, Rippl, Spányi 
Béla, Stetka Gyula, Stróbl Alajos, Szárics 
Bertalan. Szirmay Antal, Tahy Antal,

lyik kiadást (az 1, 3, 10, 100 frtost) és [2213/887 
hány példányban rendelik, meg.

Szeptember 15-ike után a „Segítség" 
emlék album csak a magasabb bolti árakon 
lesz kapható. Könyvárusi forgalomba az 
emlék album csak az előfizetési határidő 
lejárta, tehát szeptember 15-ike után adatik.
A mennyiben azonban egyes könyvárusok 
nagyobb számú példányokra fizettek elő, 
vevőiknek az előfizetési áron természetesen 
adhatnak át példányaikból. A díszesebb ki 
állításit 10 és 100 fitos példányok, melyek
ben számos kép szinnyomatban lesz adva, s 
melyekhez külön mellékletek is lesznek 
csatolva, több gondot és időt vevén igénybe, 
csak szept. hó folyamán fognak megjelenni, 
de ezek előfizetői, mig díszpéldányaikat 
kezeikhez kapják, az olcsóbb kiadásból dij. 
talanul kapnak egy példányt.

Gabona-árjegyzék
Pécs sz. k. városában 1887. évi 

tartott hetivásárról.
aug. 2i-en

Telepy Károly. Tolnay Ákos, Tornay Gyula, 
Tölgyesy Arthur. Tury Gyula, Valentiny 
János, Vastagh Géza, Vastagh György, 
Zala György.

A zenemű-mellékletnél közreműködtek : 
Bar falus István mint a „Segítség" zenemű- 
mellékletének szeikesztője ; Aggházy Káioly 
(„Feladvány"), Erkel Ferencz („Románcz," 
egy kéziratban levő operából), Lányi Ernő 
(„Népdal" . Szentiimai Elemér („Népdal"), 
Szotyori Nagy Károly („Magyar népfelkelők 
indulója"), Zimay László („Emlék" czimíi 
zeneművel.

A „Segítség1* emlék album boritéka 
tartalmazza a bárom szerkesztő: Jókai Mór, 
Roskovics Ignácz és Nagy Miklós által az 
emlék’album ügyében a közönséghez kiadott 
felhívást, továbbá az összes közreműködők 
névsorát. Az ircdalmi bizottságban Jók: 
Mór főszerkesztőn és tál sszerkesztőjén, Nagy 
Miklóson kívül dr. Beöthy Zsolt. Rákosi 
Jenő. Szana Tamás, Tors Kálmán, Vadnay 
Káioly és mint jegyző dr. Szádeczky Lajos 
működtek közre. A ..Segítség** művészi bi
zottságai ak tagjai a művészeti rész szer 
kesztőjén, Roskovics Ignáezon kívül még 
két művészünk : Vágó Pál és Zala György*. 
A ..Segítség" ügyében ezenkívül a terjesztést 
vezető bizottság alakult, melynek tagjaiul 
tőikéi ettek : báró Atzél Béla. gróf Bónffy 
Béla. Beniezky Ferencz, Berzeviczy Albert, 
C’sávolszky Lajos, Daiá yi Ignácz, gróf 
Pesstwffy Aurél. Gerlóezy Károly. Gyöigy 
Aladár. Ivánka Imre. Jókai Mór, gróf Ká
rolyi Gyula, gróf Károlyi István. Király 
Pál. Lévay Henrik, háló Lipthay Béla, Nagy 
Miklós, Roskovics Ignácz, Seiák Károly, 
gióf Teleki József. Tisza István, gróf Tisza 
Lajos, Thék Endre, Uiváiy Lajos, Vágó 
Pál. Visi Imre.Vekerle Sándor. Zala Gyüigy. 
Zichy Antal.

A , Segítség11 emlékall um báremféle 
kiadásban jelen míg, u. m. e g y  forintos, 
b á r ó  ni forintos, t i z forint! s és s z á z  
forintra kiadásian, Helyeknek már elseje 
— a legolesóbb — az egy forintos is esi 
nosan van k állítva s diszis boiiléklan 44 
ragy oldalia terjedő s ti bb mint 80 képpel 
illusztrált tartalmával árához képest annyit 
nyújt, hogy hasonló diszrs illusztrált füze 
tét a külföldi nagy iiodaimaklan is csak 
két-bárom ekkoia álon lehet megszelczni. 
A di ágább példányok fokozott diszszel 
vannak kiállítva és külön művészi mellék
letekkel ellátva.

A ..Segítség * emiékaibnm első kiadá
sának <gy és három forintos példányai a 
szint istvánnapi népünmpen, augusztus hó 
20 án locsáttaltak forgalomba s ugyanakkor 
krzdeíét vette a jéldányoknak az előfizetők 
réizéie való szétküldése al l an a sorrendben, 
melyl«n a/ előfizetésik biéikiztik. A töme- 
g«s szí i kii!dí síé i ájuk leszrik szí kségesek 
s mivei a gyűjtő iveknek egy lésze még 
mm i ikizet t  vissza: a szerkiszlőség elha- 
t ái őzt a. hogy az előfizetési határidőt szept. 
15 éig migbosszabbitja.

A . Segítség11 gyűjtő-ivei és előfizetési 
összegű a Fianklin Társulat kiadó-hivatalá
hoz (Budapest, Egyetem utcza 4. sz.) sz.ept. 
hó 15 ig küldendők be.

A t. megrendelők kéretnek, bogy a 
megrendelésben világosan tüntessék ki, me-

Bura:
) j ó ....................
) középszerű . .
) legalábbvaló .

. 100 kg. 7.111 
. . . „ . 7 .- 

. . „ .  . o oo

Két8Z6r68) középszerű
) legalábbvaló .

. . „ . . 6.90 
. . „ . . 5.80 
. . „ . . 5.7U

Rozs:
) j ó ................
) középszerű . 
) legalábbvaló .

. . „ . . 5.40 

. . „ . . 5.30

Árpa:
) jó ....................
) középszerű 
) legalábbvaló .

. . . .  . 6 20 
. . , . . 5.60 
. . „ . . 5.3U

Zab:
) j ó ................
) középszerű . 
) legalábbvaló •

. . ,  . . 5.40

.............. 5.30

..............5.20

Árverési hirdetmény.
A dárdai kir. j biróság-mint tkvi ható

ság közhírré teszi, hogy FingeJnagel András 
vegrebajtatónak FingeJnagel András vegre 
hajtust szenvedő elleni 300 ft. tőkeköveteles 
és járulékai iránti végrehajtási ügyében a 
dárdai áu . Jbiióság teiületén levő Lapáncsa 
községben fekvő a lapáncsai 41. sz. tjkvben 
felvett 1.118 hsz-41 sz. ház, 110. 120. 417 
hszsz. kishazas birtokia az álverést 373 ft. 
ezenuel megái lapított kialtási árban elrendelte 
és hogy a íennebb megjelölt ingatlan 1887. 
Október ho 28 ik napjan d. e. 10 órakor 
Lapaucsán a községi bíró lakásán megtartadó 
nyilvános árverésen a megállapított kiki
áltási árou alól is eladatiii fog.

Árverezni szándékozók tartoznak az in
gatlan becsárának 10 u„.-át vagyis 37.30 kit. 
készpénzben, vagy lö8l. LX. t. ez. 42 ábau 
jelzett árfolyammal számított és az 1881. 
évi november 1-én 3333. sz. a. kelt igaz- 
aagágyininiszteri rendelet 8. § ában kije
lölt ovadekkepes értékpapirban a kiküldött 
kezéhez letenni, avagy az 1881 LX. t. ez. 
170. § a érteimében a bánatpénznek a bíró
ságnál előleges elhelyezéséről kiállított sza 
báiyszerű elismervényt átszolgáltatni.

Kelt Gárdán a kir. Járásbíróság mint 
telekkönyvi hatóságnál 1887. évi junius 18-án.

Fekete Gyula, 
kir. aljálásbiló.

;i Hl]

K u k o r iC Z a  i középszerű
) legafábbvaló .

H a jd in a :

S zéna

S za lm a :

.................................   . . 3.50
• á g y ..........................   . . 2.—
) a lo m ..........................   . l .$0

A szerkesztőség üzenete.
— Mohács T o ldy József, Brkns Dániel, (vagy 

hogy h ív já k) — és Heil Konrád a lá írá sa i kaptunk a 
mohácsi mulató mameluk molnároktól mérges mentoian* 
dnmot minapi monológunk meggátolására Mire mi 
minden mérgelödés mellőzésével csak anny it mondunk, 
hogy a mi lapunkban ugyan nem darálnak afféle émclv 
gős mameluk >zagu m ikke l. m int a minőt beküldőitek. 
Van Pécsett —  fájdalom — a kormánynak k ita rto tt 
lapja, forduljanak ahhoz. M i nem őrletünk m a m i i n k -  
k o r p á t ,  a m elyhel a k innven h ivők falká ját szok
ták h iz la ln i, á lásxolgája!

A pécsi nyilvános
kereskedelmi középiskolában

(Mária-uteza 8. sz.)
a beiratások 1. évi augusztus 30-án 
kezdetnek meg.

A végzett tanulók az

egyévi önkéntesi katonai szol
gálat

kedvezményében részesülnek)
Oly iljak számára, kik a kellő is

meretekkel nem bírván az
egyévi önkéntesi jogra

igényt nem tarthatnak, I. évi október 
1-én

esti tanfolyam
nyittatik. melyben az illetők a leteendő 
vizsgálatra előkészíttetnek.

Az igazgatóság.

8458. szám.
alisp. 1887.

Baranyavármegye tulajdonához tartozó

sásdi szolgab irósági fogház
és volt pandurlaktanya tetőzete az 1096 Irt U  krral előirányzott költségvetés 
keretén belül vállalkozás utján megújítandó lévén, ezen munkával

f. 1887. szép, hó lü-én délelőtt 10 órakor Pécsett, a megyeházban
(új épület, II. emelet, 19. sz. ajtó)

zá rt írásbeli a ján la tok
alapján tartandó versenytárgyalás utján fog a legelőnyösebb ajánlatot tevő 
szerződésileg megbizatni.

A munka a versenytárgyalást követő 8 napon belül megkezdendő és 
legkésőbb tolyói évi október hó 15-ig befejezendő.

Bánatpénzül a vállalati összeg 10° 0-a szolgál, mely készpénzben, vagy 
óvadékképes értékpapírokban az ajánlathoz csatolandó.

Az el nem fogadandó ajánlathoz csatolt bánatpénz azonnal visszaadatik. 
A tervrajz, költségvetés és építési leírás folyó évi szeptember hó 1-től 

naponként d. e. 11 órától 12=ig a megyei jegyzőségnél (I. em. 8. sz. ajtó) 
betekinthető.

Vállalkozni szándékozók (elhivatnak, hogy szabályszerűen leibélyegzett 
és bánatpénzzel ellátott Írásbeli ajánlataikat lepecsételve U V erseny tá rgya lás 
n a p já n  d . e. 1 0  ó rá ig  a  m eg y e i je g y z ő s é g n é l n y ú jts á k  be.

Elkésve érkezeit és távirati ajánlatok figyelmen kívül hagyatnak. 
Pécsett, 1887. évi augusztus hó 25-én. Jeszenszky Ferencz,

Baranyavármegye alispánja.

Korcsma-bérbeadás.
R E G E N Y E község tulajdonát képező

I t a . 1  itc l é r é s i - j o g * ,

|04 111 
Oktb.

aram
1877

A M B s i - l i r f l f i t r á y .
A

I könyv
telek

r n c z ,
laptulajdonos

i s j o z s K K.
felelős szerkesztő.

VAK.4IIY FKKKXCZ.
főmunkatárs.

H i r d e t é s e  k.

4

Óvás ! Betegek felkérétnek emléke
zetükbe ta rtan i, hogy- csak a mi 
eredeti készítményünk

Pain Expeller horgony nyal ~ 
a valódi

Richter F Ad. és tá rs
Rudolfgtadt és Becs.

pécsi kir törvényszék mint 
hatoság közhírré teszi. w

rimáim Károly pécsi lakos végrehajtatonak 
Fúszkailer Ede ismeretlen tartózkodáséi 
végi hajtást szenvedő elleni 98 frt 85 ki*, 
töke követelés és járulékai iránti végrehaj
tási ügy éhen a pécsi kir. törvényszék 
területén lévő péesvárosáhan fekvő a pécsi 
984 sztjkban felvett 5296 hr. sz. fekvöség- 
ből alperest illetett felére az árverést 309 frt 

I. . . kr. ezennel megállapított kikiállási 
j árban elrendelte és hogy a tenebb megjelölt 
j ingatlan az 1887 évi Október hó 27 ik napjan 
déle'ött 10 órakor Pécsett a kir. törvényszék 

| telekkönyvi irattárakban megtartandó nyíl 
j vános árverésen a megállapított kikiáltási 
áron alól is el adat ni fog.

Árverezni szándékozok tartoznak az 
ingatlan beesáiónak in 0 0— át vagyis 30 
frt 90 kr. készpénzben vagy az 1881 : GO. 
t. ez. 425. ában jelzett árfolyammal s/.ámi- 

j tott és az 1881 évi november hó 1-én 3333 
sz. a kelt ignzsáciigyininisteri rendelet 8. 
$ ában. kijelölt óvadék képes értékpapirban 
a kiküldött kezéhez letenni, avagy az 1881 
60 t. ez. 170 § a értelmelem a számat 
pénznek a bíróságnál elő leszen elhelyezésé 
röl kiállított szabályszerű elismervényt út 
szolgáltatni.

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

L tik is  J ó zse f,
kir. törvényszéki bíró. J

korcsmaház, melléképületeivel,
úgy 1 házi és 2 külső kert. egy 4 és egy 3 akós pálinkafőző - kazán s a 
szükséges helyiség és hozzátartozó eszközökkel együtt

1888. év január 1-től 3 évre í. é. szeptember 18-án reggeli 8 
órakor Regenye község-biró házánál

megtartandó nyilvános árverésen haszonbérbe fog adatni.
Az árverési feltételek a garéi körjegyzőség és Regenye község-biró 

házánál betekinthetek.
Kell Garéban, 1887. augusztus 31-én.

FARKAS JÓZSEF, körjegyző.

Hi rde t  in é u y.
R 0 NI 0  N Y A  község tulajdonát képező

k e r e s  zen. a-j o g*
1888-ik évi január 1-től három egymásután következő évre
f é szeptember hó 18-án délután 2 órakora helyszínén R om onya községben a 

j bitó házánál nyilvános árverés utján a legtöbbet Ígérőnek bérbe adatni fog. 
az árverezni kivánók 20 frt. bánatpénzt le tenni tartoznak. Megjegyeztetvén. 

j ||Ogy a korcsma-joggal egy lakóház, mely 2 szobából 1 konyhából, pinezé- 
böl, és istállóból áll. szintén bérbe adatik.

Kelt Romoméban 1887. augusztus 31-én.
K iss József, biró.

W ' TTzíet
;  •• r  •: i s a

és a tisztelt közönség igényeinek megfelelhe- 
téren nem lélezett

3—

ra-, j
Szécl'énvi fii tér, Pécs I arainai központi takarékpénztári épület II emelet.

Zongora

kikölcsönzés

vidékre is.

Régi
zongorák

újakkal

becseréltetnek.

JM Ismételt felhivá
mái lése ózdijából. egy <

k festék-, lak- és ecse t-rak tá ra i
állitotlam fel, mely különösen dústartalma

'  dörzsölt festék, olaj, keneze és lakok
jV állal a nagyközönség nagy- és kicsinykém szükségletére kényel- 
M met és előnyt nyújt.

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

O  ség figyelmébe ajanlani, bot a minták a legegyszeriiebbtöl a legmüvészi- 
, . esebb kiállításig a lehető legjutányosabh ár mellett eszközöltetlek. Y

M ély tisz te le tte l L )
. iíj- B-u.d.a.3r .   ̂^

. j

Hosszu-Hetény község.
mint regáléiulajdonos a regále i t a l m é r é s i  j o g o t ,  t. i. a

tor- és pálirrlra.:rrr érési jogot
az egész halárban, Csokoládé- és Zobák-puszlákat kivéve; de a k é t
s z a g o s  v á s á r i  hozzávéve 
nuár 1-étől

a k é t o r -
a nagy korcsma-épületekkel — 1887. évi ja-

3 egymásután következő évre
1000 forint 
9 órakor a 
adja.

kikiáltási ár mellett f. évi s 
község házánál a legtöbbet

z e p l e m b e r  hó  2 5 - é n  
ígérőnek nyilvános árverésen

d. e. 
bérbe

Beierlein János.
körjegyző.

Biró József,
biró.

Karai és kttlliildi első zongora gyárak gyártmányait raktáron tartom.

A felső vámház utcra 14. sz.

H Á Z
Régi zongorák u jia  hnrozlatnak, köröztetnek és teljes használható karba helyeztetnek.
Hosszú szárny zongorák röv id  s tu tz zongorákká átalakitatnak.

M f  Vét el réízlelfizelétre is eszközölhető nálam.
A já n h m  gazdt-gon felszerelt zerun ükereskedést n n t, melyben a világ is hazai zeneirodalm i minden da- 

kabja kapható. Kívánságra zenemüvek küldetnek a házhoz megtekintésre díjta lanu l és vidékre ci-akis a posta 
röltség megtérítése mellett.

Olcsó zongora ládák minden féle nagyságban kaphatok.
A Ramazetter -léié

mely áll három szobából és egy konyhából, 
padlásból, pinezéböl és fakamaiából: minden 
órában k i b é r e l h e t ő .

A háztulajdonos lakik: Scytovsky tér, 
11. szám alatt.

könyvnyomdában, Roller Lipótnál Pécsett.

A várostól egy óra távol
ságra. egy felülesapó

vízi malom
szabad kézből e l a d ó ,  vagy 
azonnal b é r b e  adandó.

Tudakozódhatni kiadóhivatalunkban.


