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A trafik-törvény.
A képviselöház hétfői ülésében egy fö

löttébb fontos törvényjavaslat tárgyalása 
kezdődött meg. Az uj trafik-törvény került 
szóba, ez az áldatlan szülötte Tisza Kálmán 
pénzügyi vajúdásainak, a melyről annyi nzó 
volt már s a mely miatt annyiszor fogják 
emlegetni a magyarok istenét, ha nem is 
éppen imádságban.

Tisza Kálmán, kurucz javaslattal ál
lott elő, már tudniillik amennyiben, hogy 
nem néz se istent, .se embert, keresztülgázol 
minden belénk gyökerezett szokáson, minden 
gazdálkodási renden, nem törődik azzal, 
hogy százak és ezerek kenyerüket vesztik, 
csupán azért, mert azt hiszi, hogy ezzel 
egy pár milliót harácsolhat be az állam 
kasszájába.

Se mi bennünk, se azokban, a kik az 
országgyűlésen a törvényjavaslat ellen sza
vaznak. nincs semmi rebellis, országfelfor
gató halandóság. Elismerjük mi. hogy az 
állam szekere kátyúba rekedt s hogy első 
feladatunk nem Ítéletet tartani, hanem 
segíteni a bajon, a hogy lehet. Máskép pedig 
nem lehet, mintha az államnak módot adunk 
rá. hogy több jövedelme legyen, vagyis ha 
már is erősen megnyuzott bőrünkből még 
egy-két szijat engedünk hasítani. Elvi el
térés nincs hát e tekintetben köztünk és 
Tisza Kálmán közt. de van a dolog módjára 
nézve.

Tisza Kálmán azt hiszi, hogy Ma
gyarországon a trafiknak épp olyan pénz
ügyi eredményei lehetnek, mint az ő kedves 
Ausztriájában : mi nem hisszük. Megmondjuk 
miért. Magyarország dohány-termesztő föld, 
Ausztria nem az. Ott a dohány, alig számot 
tevő kivétellel, tisztán kereskedelmi áruczikk. 
úgy, hogy fogyasztásának ellenőrzése se sok 
költségbe, se sok fáradságba nem kerül. 
Nálunk közönséges mezőgazdasági termék : 
vannak vidékek, a hol egész düllőkben 
egyebet se látni a dohány sötétzöld, széles 
leveleinél. A lajtántuli atyafiaknak a boltos 
adja a dohányt, nekünk az édes anyaföld. 
Ez a különbség megmagyarázza a dohány- 
jövedéki bevételek különbözőségét is. Először 
is nálunk többe kerül az ellenőrzés addig, 
mig a dohány a termesztőtől az állam ke 
zébe, illetőleg a kereskedésbe jut : másodszor 
minden ellenőrzés mellett is nálunk sokkal 
több ember pipájában füstölög szüzdohány, 
mint ott. a hol a dohányt legfölebb kerti 
dísznek termesztik.

Ha — a mint Tisza Kálmán tervezi, 
megszigorítják az eddigi rendszabályokat s 
még magának a dohánytermesztőnek is 
megtiltják, hogy a saját dohányját szíjjá, 
akkor. — több lesz a jövedéki büntetések 
száma, de nem lesz nagyobb az állam jöve
delme. Mert hogy a törvény rendelkezései 
végrehajthatók legyenek, egyúttal meg kell 
erősíteni az ellenőrzést. Ez pedig pénzbe 
kerül, rengeteg pénzbe, legalább is annyiba, 
a mennyit a mostani szüzdohány-pipásoktól 
a trafikosok valaha be fognak venni. Hát 
aztán mi haszna van ebből az államnak ? 
Egy sereg embert vérig zaklat s talán 
végkép leszoktat a pipázásról, ö pedig csinál 
magának 1 millió forint kiadást. Annak a 
debreczeni csizmadiának az okoskodása ez,

a ki úgy csinálta a hamis n égy krajezároso- 
kát, hogy minden darabja húsz igaz krjába 
került.

.Vagy a dohány- és szivar-árakat 
akarják megdrágítani ? Nohát ez se valami 
okos dolog lenne. A magyar nép egyre 
szegényedik, tehát csökken a fogyasztó ké 
pessége is. Maga a trafikfogyasztó is bizony
ságot tehet erről. Azok a szivarok, melyeket 
a lakosság zöme szív, mind kisebb mérték
ben kelnek. Kurta és hosszú szivarból 
1885-ben 16 millió darabbal kevesebb kelt 
el, mint 1884-ben, s ez a csökkenés azóta 
is egyre tart. Világos bizonysága ez annak, 
hogy a nemzet zöme — tehát az a kontin 
gens, mely egy monopólium alakjában 
érvényesített fogyasztási adó hozadéka te 
kintetében számot tesz, — nagyobb fogyasz
tásra nem szorítható, hogy tehát az árak 
felemelése nem járna egyéb eredménynyel, 
mint a fogyasztás megcsükkenésé ’el.

Pénzügyi hasznot tehát a Tisza Kálmán 
javaslata nem ígér. de igenis kiszámithatat 
lan gazdasági kárt. A dohány-termesztőt 
kiteszi a legorültebb zaklatásoknak, sőt a 
kisgazdákra nézve majdnem lehetetlenné 
teszi a dohánytermelést, a mezei gazdálko
dásnak ezt az egyetlen ágát, mely a súlyos 
földadó s a külföldi verseny mellett még 
valamennyire kifizeti magát. Dohányterme
lési engedélyért ezentúl nem 1 irtot, de 2 
trtot kell fizetni holdankint; a föld kimerí
tésénél, az ültetésnél, a szedésnél, a szári 
tásnál, a szállításnál, mindig ott van egy egy 
komissió, melynek a költsége, ha nem is 
egyenest, a termelőre hárul ; külön simító, 
száritó s tudja isten miféle pajtákat kell a 
dohánytermesztőnek építeni; egy szóval 
annyi a kötelessége, hogy nem is győzi 
számon tartani, s annyi a költsége, hogy a 
dohánybeváltó hivatalok ismeretes méltá
nyossága mellett a dohány árából aligha 
térül meg.

S végül még egy szempont, a melylyel 
Tisza Kálmán nem törődik ugyan, de a 
melylvel igaz hazafinak mégÍ9 illik törődni. 
Micsoda erkölcsi hatása lesz annak a tör
vénynek, mely a kémkedést, árnlkodást 
minden tisztviselőnek kötelességévé s minden 
más embernek jövedelmező üzletté teszi ? 
Már nekünk hiába magyarázza akárki is, 
hogy igv ez a törvény, úgy az a törvény, 
a spionság mindig szégyenletes dolog, s 
gyászos hazafi az. a ki arra törekszik, hogy 
Magyarország legyen 16 millió spion országa. 
Tisza Kálmán törvényjavaslata ezt akarja. 
Ez az egyik s nem a legutolsó ok. a miért 
a függetlenségi és 48 as párt ellene fog 
szavazni.

Egyetemi ifjak a tiszai iparért.
A budapesti egyetemi ifjaknak szivünk

ből gratulálunk. A mozgalom, amit a hazai 
ipar érdekében megindítottak, egészen rájuk 
v a ll: a budapesti egyetemi ifjakra, kikkel 
mindig első sorban találkoztunk ott, ahol a 
haza becsületének megóvásáról volt szó, 
vagy annak érdekében valamit tenni kellett.

Az egyetemi ifjúság mindig zászlóvivője 
volt a hasznos mozgalmaknak. A politikai 
és társadalmi körök az érett ifjúság gon
dolkozás módját mindig magáévá tette, mert

tudja, hogy az ifjúság cselekedeteit, minden 
politikai pártárnyalat befolyásától menten, 
egyedül a tiszta erkölcs által sugalmazott 
hazaszeretet vezérli.

Tudott rá módot találni, hogy az 
olykor-olykor felburjánzó társadalmi félszeg 
ségeket csirájában megölje. Elég erősnek 
bizonyult a hazán ejtett politikai sérelmeket 
megtorolni, vagy megtoroltatok Ha elég" 
tételt kívánt a társadalomtól, vagy a 
politikától, azt mindig megkapta, mert igaza 
volt.

Hangos szava eljutott a trónig, a 
fejedelem sem kicsinyelhette a jövő Magyar- 
ország leendő nagyjai kérelmét, mert a 
rajongó ifjúság kérései vagy követelései a 
méltányosság határain túl nem csaptak.

Törekvése komoly volt mindig. Hisz a 
magunk érdekeiért, a saját jóvoltunkért 
demonstráltak.

S most újból egygyé olvad az egyetemi 
ifjúság, minden embere egyletté alakul, s a 
magyar ipar érdekében mozgalmat indít; 
mozgalmat abból a őzéiből, hogy a hazai 
ipar érdekében magával ragadván a nemzet 
minden emberét, a magyar ipartermékek 
kelendőségét és méltatását elősegítse.

Az egylet összeköttetésbe lép majd a 
főispánokkal és felfogja hívni a vidéki 
ifjúságot is a mozgalomhoz való csatla 
kozásra.

Érintkezésbe lép az ipar és kereskedelmi 
kamarákkal, hogy ez utón megkapja azok 
nak a kereskedőknek és iparosoknak a jegy
zékét, kiknél vásárolva, csakugyan a magyar 
ipart segítik elő. Ez lesz annak módja, 
hogy kikerüljék egyes kereskedők félreveze
tését. akik a külföldét magyar gyártmány
kép árulják.

Mert a magyar egyetemi ifjúság 
szomorúan tapasztalta a sajnos jelenséget, 
hogy ha a mezőgazdaságunk nyers termékeit, 
mint keresett kereskedelmi czikket külföldre 
viszik is, feldolgozva visszahozzák hozzánk 
s tízszeres áron sózzák nyakunkba, holott 
azt a mi iparosainktól sokkal jobb qua* 
litásban, olcsóbban is beszerezhetjük.

Az egyetemi ifjúság körében meg
alakult egylet lelkesedéssel kimondotta, hogy 
tagjai csakis magyar ipartermékkel fedezi 
szükségleteit, mi által a hazai ipar felvirág
zását elősegíteni igyekszik.

Felhívjuk a vidéki ifjúságot, de külö
nösen a magyar hölgyeket is az üdvös 
mozgalomban való részvételre.

I tt az ideje, hogy önmagunkról gon
doskodjunk. Az ország közgazdasági viszonyai 
évről évre nyomasztóbakká kezdenek válni, 
mert agrikulturalis termékeink létfenntar' 
fásunkra, ha nem is szolgáltatnak kevés 
at yagot, de kevés értéket biztosítanak. S 
lia azt a kevés tőkét is, amivel rendelkezünk 
a külföldnek fizetjük el, nemcsak könnyel
műen idézzük elő' a saját elszegényedésünket, 
de a szegény magyar munkás szájából 
vesszük el a betevő kenyeret.

De nemcsak közgazdasági, hanem 
politikai tekintetből is óriási könnyelműség 
tőlünk az idegen czikkek vásárlása. Az 
államok hatalmát a tőke biztosítja. Ha 
tehát a külföldi iparczikkek vásárlása által 
a külföld tőkéjét szaporítjuk, csak önmagunk 
fölött tesszük azt még hatalmasabbá.

Vegyünk tehát kizárólag magyar 
gyártmányú iparczikkeket!

S mondjuk, hogy az Isten vezérelje a 
mozgalom vezetőit!

F.

A magy kir. postatakarékpénztár 1886. 
évi működéséről és eredményéről.

A m. kir. postatakarékpénztár műkö
désének első évében a közönség rendelkezé* 
sére bocsátott 2000 közvetítő hivatalnál 
összesen 2.677,098 frt 32 kr.
tétetett be és 1.257,532 „ 24 „
visszafizetés eszközöltetett; a betevők javára 
fennállott tiszta köve

telés ezek szerint 1.416,566 frt 08 kr.
A fentebbi eredmény teljesen kielégítő

nek mondható. Figyelembe veendő ugyanis 
első sorban, hogy a postatakarékpénztár már 
a törvényben megállapított keretnél fogva 
a kisebb tőkére van utalva; a kisebb kamat, 
melyet nyújt, és a kamatozó összegek kor
látozása természetes gátat képeznek a 
betéteknek tételenként nagyobb összegekben 
való rohamosabb felgyülemlése ellen; s 
tényleg túlnyomóan csekély átlagú betétek 
összege adja meg az összeredményt. mely 
természetszerűen lassan, bár fokozatosan 
emelkedik.

A külföld hasonló intézeteinél az első 
években ugyanezen eredményt észlelhetjük; 
hazánkban ezen eredményt kedvezőtlenül 
befolyásolják még az aránylagos tőkehiány, 
másrészről a betéti és takaréküzletet folytató 
intézetek aránytalan nagy száma, melyek a 
kamatozást kereső tőkét már a megajánlott 
nagyobb kamatlábnál fogva is magukhoz 
csábítják és lekötik.

Természetes tehát, hogy miután a 
postatakarékpénztár, eltekintve rendelteté
sének erkölcsi részétől, már szervezeténél és 
ügykörénél fogva is kválóan az eddig fel 
nem használt, illetve csekélységük folytán 
fel nem használható, tehát egészen új tőkék 
nek a felszínre hozatalára és gyümölcsözte- 
tésére czéloz, az i|y új tőkék gyűjtése 
szükségkép hosszabb időt vesz igénybe és 
csak lassúbb lépésekben történhetik.

Nem hagyható figyelmen kivíil azon 
körülmény sem, hogy az 1886, év, melyben 
a postatakarékpénztár működését megkezdte , 
a tőke gyűjtésre nem volt kedvező. Tekin
tetbe veendő továbbá, hogy a 2000 posta- 
hivatal, a mely a betétek átvételével volt 
megbízva, csak fokozatosan növekedett erre 
a számra, hogy a közönség egy új, eddig 
nálunk még ismeretlen intézménynyel állott 
szemben, s hogy a kezelésben is előbb a 
kezdettel együtt járó nehézségeket kellett 
leküzdeni.

1886 iki év folyama alatt összesen 
106,742 drb betétkönyvecske állíttatott ki, 
azok közül végleg kiegyenlittetett 21,225 
drb, vagyis 19.88°/, úgy, hogy 1886. 
deezember 31-én 85,517 drb betétkönyvecske 
volt a betevők kezeiben.

Miután pedig az 1885. IX. t. ez. 16. 
§. értelmében ugyanazon egy betevőnek 
egynél több betétkönyvecskéje nem lehet a 
betétkönyvecskék az év végével fenmaradó 
fentjelzett száma egyúttal az akkor létezett 
betevők számát jelenti.

Az adatok mutatják, hogy az összes 
kiállított betétkönyvecskék túlnyomó része, 
vagyis 70 58°/0 magyar nyelvű volt, s hogy 
az érdeklődés a magyar ajkúak körében a 
népességhez viszonyítva, örvendetesen nagy. 
Hasonló jelenség constatálható a német 
nyelvű betétkönyvecskék viszonyszámaiból; 
amint hogy tény, hogy e két nyelven váltott 
betétkönyvecskék együttvéve 91‘71°/0-át 
adják az összes kiállított betétkönyvecskék* 
nek, míg a többi nemzetiségekre együttvéve 
8-29°/0 jut.

Másrészt azonban constatálható, hogy 
aránylag legtöbb magyar nyelvű betét
könyvecske került végleg kiegyenlítés alá ; 
az összes kiegyenlített betétkönyvecskék
78-36°/0-a.

E tekintetben a német nyelvű betét
könyvecskék sokkal kedvezőbb viszonyt 
tüntetnek fel; s ugyanez áll a többi nyelvű 
betétkönyvecskékre nézve is.

Ha a lakosság számát az év végével 
létezett betevők számával összehasonlítjuk, 
kitűnik, hogy minden ezer lakos közül átlag 
5 vagyis minden 200-ik személy a posta
takarékpénztár betevője, mely viszony azon
ban a fővárosban aránytalanul kedvezőbb, 
mert itt már minden 27-ik személy bir 
postatakarékpénztári betétkönyvecskével.

A betevők foglalkozását tekintve, a 
közölt adatok első tekintetre mutatják, hogy 
a postatakarékpénztárt már is jelentékeny 
mérvben veszik igénybe a tanulók és gyér; 
mekek, 32,848 re rúg e fiatal betevők 
9záma, vagyis az összes betevőknek 38 42 
százalékát képezik azok.

A részesedésnek e nagy aránya, mely 
egyébként a külföldi postatakarékpénztárak
nál szintén tapasztalt jelenség — egyik 
ékesen szóló adat a posta takarékpénztári 
intézménynek erkölcsi jelentősége mellett is, 
A takarékosság erényét a fiatal nemzedékkel 
megkedveltetni, úgy, hogy azt tényleg 
gyakorolja is, kétségkívül oly feladat, 
melyet állami és társadalmi érdekek egyaránt 
megkövetelnek.

A tanulók és gyermekek után a be
tevők tekintélyes részét szosgáltatják a köz 
és magántisztviselők 9 58°o-al és a köz 
iparosok 9-81° u al. A kereskedő világnak 
aránylag csekélyebb részesedése magyará
zatot nyer az intézet üzleti körének korlá
toltságából. Annál kevésbbé igazolható 
azonban az a közöny, melyet a gazdaközön • 
ség tanúsít az intézmény iránt, a mennyiben 
mindössze 2,168 személylyel vagyis 2,54°/« al 
járult abetevőkhez. E tényt hajlandó vagyok 
arra visszavezetni, hogy a gazdaközönség 
előtt a postatakarékpénztár eszméje még 
meglehetősen ismeretlen. A tapasztalás 
igazolja, hogy a postatakarékpénztár esz
méjét legjobban a városokban karolták fel, 
annál is inkább, mert a városi közönség az 
ott nagyobbrészt már létező hasonezélú 
intézetek által a takarékpénztári intézmény 
hasznát felismerni tanu lta ; és remélem, 
hogy a mint ezen intézmény szélesebb 
körben is ismeretes lesz, a gazdaközönség 
érdeklődése is emelkedni fog.

Az egyéb foglalkozásnak száma 19,004- 
el van kimutatva, a mi a betevőknek 
22—23°#át tenné. Ezen aránylag nagy 
számnak magyarázatául szolgáljon azon 
körülmény, hogy a közvetítő hivatalok

T Á R C Z A .
In otio.
(1887. ang.)

Letevém a gondok It-lek-ölö terhét,
Édes nyugalomnak karjaiba dőlve.
Kibontott szárnyakkal inég odatőnt já ra : 
Saivárványos álom volt lelkemnek őre. — 
Bűbájos tündére rég letűnt tavasznak !
Mikoron a szívben kedv-rózsák takadnak,
8 éraeménvink árja dalba tör az ajkon :
Jer, je r ! a fejemet lágy öledbe hajtom !

. . . .  Szemhatárom tágnl : messze nyúló róna, 
Rengeteg erdővel zólden koszorúzva:
Messze nyúló rónán, mint a tenger tükre 
Pajkos széllel játszva, hullámzik a búza. ... 
Szemhatárom szűkül : nyájas arczn lánykák 
Saálló képletemnek hamar útját állják. —
Egy mosoly mely felém piros ajkról lebben,
Egy szelíd tekintet — 8 oda vész a lelkem!

Kékes hegyek ormán pirosán kelő nap 
Mosolyogva bókol a kedves vidéknek,
Üdvözletül néki pacsirtadal csendül,
S rengő zöld vetés közt pitypalattyos ének—  
Hogyha szemeimről letépi a hajnal 
Álmom róasafátylát : kigyúlt, kedves arczczal, 
Lesütött szemekkel fogad két leányka.
Csöndes, félénk hangon „jó reggelt" kívánva....

Legszebb nyári éjek csillagos világa 
Atreszket a faknak sátoros, hús lombján,
És megyen a szellő illatot rabolni,
Megyen, mint a tolvaj, észrevétlen', lomhán—  
Legszebb nyári éjek csillagos varázsa :
Ragyogó ábrándok mesés, dús forrása... .
Mintha az ezeregy éj tündéri álma,
Fénye, boldogsága mind, mind reánk szállna.. 1

Alkonyati csendben, olvadó, lágy bangón,
Édes merengésnek dala cseng föl halkan:
8 elborul a lelkem, mintha ifjúságom 
Utolsó accordja reszketne e dalban!
Ismeretlen érzés nyilatkozó nyelve. ...
Remény, vágy, szerelem összefolyva benne; 
Barna kis lány ajkán szépen összefolyva — 
Eltűnt ifjúságom utolsó accordja... 1

- y  - x -

Düledezo oltárok.
Elbeszélés,

(Folytatás és vége.)

IV.
— Hol van most a papa, anyácskám? 

kérdezte Margit egy napfényes délután.
— Te oly sokat kérdezősködöl, hogy 

az ember nem képes felelni. A hímzést egészen 
elfelejted ; — felelt Bengina asszony neheztelő 
hangon.

— Istenem, mikor én úgy szeretném 
tudni : hol van a papa. hogy néz ki ? Nem 
is képzeled, hogy én láttam őt álmaimban. 
Nagy, magas ember, szürkés szakállal, de 
a haja még feketés. A szemei olyanok, mint 
az én kék szemeim. Úgy néz ki, mint a ki 
sokat, nagyon sokat szenvedett. Úgy e él 
még a papa, anyácskám ?

Benigna asszony elvörösödött s reszketve 
sütötte le tekintetét.

— Már ezerszer mondtam, hogy apád 
réges régen hosszú útra indult, — felelt 
halkan. — mert az orvosok úgy akarták. 
A szivét fájlalta, azért elküldték öt Afrikába, 
sokáig lakott Kairóban; aztán áthajózott 
az Indiákra, innen visszatérve, lakott Kon
stantinápolyban, majd meg Spanyolországba 
utazott . . .

— És onnan ?
— Onnan . . . Párisba.
— És Parisból ?
— Talán most érkezett haza Buda

pestre . . . Majd írni fog.
— Ugy-e sokszor kérdezte, hogy van 

az ö kis leánya?
Benigna asszony rémülve tekintett 

leányára. Minden kérdés egy tőrdöfés volt 
lelkében.

— Igen, igen . . .
— Mutass egyet a levelek közül, hadd 

lássam csak egy betűjét is.

Benigna asszony feje égett a kínval
lástól.

— A leveleket mindig elégettem ! szólt 
megkönnyebbül ten.

— Mily kár! Megengeded, hogy én 
írjak neki? Megkérem, hogy utazzék mindjárt 
ide hozzánk, hadd ismerjen meg engem, 
hadd öleljem meg már egyszer a szegény 
beteg papát. Tudod én olyan kiváncsi vagyok 
a papát látni. A genfi intézetben a leányokat 
mindig látogatták a papák, csak az én 
papám nem jött.

— A genfi levegő nem jót tett volna
neki.

— Most n.ár értem, miért beszéltél 
mindig oly kitéróleg u papa állapotáról.

— Kímélni akartalak a szomorúságtól; 
azért hallgattam róla.

— Én titokban mindig sírtam, mikor 
néha mondogattad, hogy a papát talán soha 
8e f°gjuk látni, talán sohase fog meggyó
gyulni.

Szünet állott be.
Benigna asszony nem mert Margitra 

tekinteni, ki könnyes szemekkel állott előtte.
— Menj hát, irj apádnak, addig én is 

írni fogok.
— Oh mily borzasztó kínokat szen

vedtem!— sóhajtott Benigna asszony kezeit 
tördelve s tántorogva ült az íróasztalhoz.

V.
Ráskay Béla napokig nem ment embe

rek közé.
Valami megzavarta szokott életrendjét; 

gondolatokba merülve tépelődik önmagával, 
mintha élete forduló-ponthoz ért volna s 
néhány nap, talán néhány óra alatt sorsa 
fölött kellene határozni.

Azonban mielőtt határozna, le kell 
győzni büszkeségét, megtagadni önmagát, 
hogy a jövőt kibékítse a múlttal.

A „múlt" ott hever lábainál 9 bocsá
natot kér, de nem magának.

„Sokat szenvedek, de megérdemlem, 
mert sokat vétkeztem. — írja Benigna 
asszony. — Tudom, nincs kegyelem önnél, 
talán isten sem bocsáthat meg, hanem le
ányunk jövője esdekel. hogy ne büntessük 
őt az én bűneimért. Szépen fejlődött, gyö
nyörű leány lett belőle. Esküszöm önnek, 
hogy jó nevelést kapott; hét évet töltött 
egy svájezi leány-intézetben s nem tud 
semmit az élet tévedéseiről. Ha ártatlan 
szive megtudná a múlt történetét, mi várna 
reá egyéb a boldogtalanságnál ? Én kész 
vagyok inkább meghalni, véget vetni az 
életnek, semhogy kiragadva öt álmodozásai 
ból: oda mutassak a becstelen képre, melyre 
az én gyalázatom s talán az ö elitéltetése 
van fölirva. Gondolja csak meg: mit mon
danának a szegény leányról, kinek olyan 
anyja volt ? Én nem kérem önt hogy valaha 
csak egy szelíd tekintetet is vessen reám. 
nem logom soha bocsánatát könyörögni, 
mert tudom, hogy az boldogság lenne reám, 
melyre többé nincs jogom s melyre többé 
nem is számitok. Hanem csak arra kérem, 
legyen nagylelkű, legyen apja s fogadja 
magához Margitot, engem meg tűrjön meg 
addig mellette, mig szive megtalálja a ki
kötőt s akkor elmegyek oda, honnan nincs 
többé visszatérés. Én tudom, hogy lehetetlent 
kívánok, hogy földulom ismét lelke nyugal
mát, midőn a régi sebeket újra fölszaggatom, 
de hisz ön a gyermek apja, ki reszketve 
vágyik ön után, a ki talán még megédesíti 
utolsó éveit s megsebbzett szivében életet 
gyújt Az én helyzetem még borzasztóbb 
lesz ön mellett, mert a lelkiismeret nem 
alszik, hanem mire nem képes még a lég 
elvetemültebb anya is gyermekéért ? Meg
adással viselem Margitért a poklok minden 
szenvedéseit, mert még csak ő köt a földi

röghöz, s benne látom egykori boldogságom 
édes emlékeit . . .

A bűnbánó asszony levele fölköltötte 
a boszu édes gondolatát Ráskay Bélában, 
de a leány édesded, gyöngéd hangjára meg
dobbant az apai szív és a hajthatatlan 
embert gyöngeség szállta meg.

„Valahára látni fogom szegény atyust, 
és atyus Í9 látni fogja az ő kis leányát. Kis 
leányát ? nagy vagyok, nem kell igen erősen 
ágaskodni, hogy atyust megölelhessem és 
egyszerre millió és millió csókot adjak, mert 
mind megadom, a mivel tartozom. Sokkal 
tartozom ; alig várom, hogy láthassam arczát, 
melyről annyit álmodozom és szemeit, me
lyek a mama szerint egészen az enyémek. 
Hát atyus gondol-e reám ? Tudom vágyik 
Margit után, a kit oly régen nem látott s 
a ki atyust oly igen szereti. A mama sok
szor mond! a. hogy atyus sokat szenved, 
messze töldekre járt gyógyulást keresni. Én 
hiszem, hogy nem lesz többé beteg, ha Mar
gitkáját látni fogja. Milyen boldog leszek 
atyii9 oldalán! Csak hamar Írjon, hogy 
mikor induljunk, mert már most is minden 
éjjel útban vagyok s oly nehéz az ébredés. 
Én tudom, hogy szeretni fog engem s én is 
szeretni fogom a drága jó atyust"

Ráskay kezeibe hajtotta fejét, mintha 
menekülni akart volna az ezer meg ezer 
érzéstől, melyek szivében összetorlódtak. A 
bosszú gondolata Í9 meg-megvillanik agyá
ban, de akkor egyszerre szemei előtt lebeg 
egyetlen leánya, s pajzán mosolylyal mon
dogatja : én jövök papa, lecsókolom homlo
kodról a gonosz felhőket,melyek elriasztanak 
kis leányodtól, majd elűzöm én házadból az 
unalmat, meggyógyitlak, üdvösséggel veszlek 
körül . . . .  Érzi, hogy a szép. aranyos 
gyermek még megifjitaná életét s boldog 
napokat élhetne. De nem, még sem, azt a 
nőt be nem eresztheti házába, hogyan élhetne 
egy tető alatt a bűnnel? Margit ártatlan-
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kezdetben a megfeleld adatokat a belépti* 
nyilatkozatokon vagy éppen nem, vagy 
nem eléggé pontosan jegyezték fel, és hogy 
daczára e részben intézett kérdéseknek nem 
sikerült számos betevő foglalkozását utólag 
sem megtudni. De az ezen hiány megszün
tetésére tett intézkedések sikerre vezettek, 
mert április hótól kezdve az egyéb foglal
kozásúak száma, mely alatt az ismeretlen 
foglalkozásúak is ki vannak mutatva, 
tetemesen leszállt s jövőben e tekintetben 
pontosabb statisztikai adatok fognak ren 
ölelkezésemre állani. Feltűnő' jelenség végül 
az Írni nem tudók számának csekélysége, 
mely az összes betevőknek csak mintegy 
373° u át képezi. Egyéb okok mellett ezen 
csekély részvétel talán az Írni nem tudókra 
nézve a személyazonosság igazolása tekin
tetében különösen a visszafizetésnél fennálló 
némi nehézségeknek tulajdonítandó, habár 
hozzá tehetem, hogy e nehézségek a gya
korlatban lehetőleg enyhíttetnek.

Az 1886. év folyamában összesen ki
állított 106.742
darab betét könyvecskére 472.028
betét eszköz 4tetett és 67.936
visszafizetés feljcsittetett, vagyis a betétek 
számához viszonyítva a visszafizetések száma 
14.20" „. E.-y könyvecskére esik tehát átlag 
4‘ 10 hetet 0. NB «/10 visszafizetés, mi joggal 
arra enged következtetni, hogy számos be 
tétkönyvecskére visszafizetés nem is történt, 
és az illető betevők csekély tőkéjüket állandó 
elhelyezésre tették be.

A visszafizetések közül 24888 a posta
takarékpénztár fizetési utalványa alapján, 
42,148 pedig rövid utón történt, utóbbiak te 
hát az összes visszafizetéseknek 628j100 0-át 
képezik; továbbá 21.225 vagyis 31.7°/0 vég
leges és 44,811, vagyis 68-3% részvisszati- 
zetés volt; a részvisszafizetésekben benfoglal- 
tatván a 332 értékpapír vétel folytán esz
közölt leírás is.

Az ország egyes vidékeit tekintve, a 
potatakarékpénztár iránt a legnagyobb ér
deklődés a budapesti postaigazgatóság terü
letéhez tartozó helyeken, de leginkább a 
fővárosban mutatkozott, mely után a soproni 
kerület vagyis a dunántúli részek és a po
zsonyi kerülethez tartozó északnyugati 
részek sorakoznak, legcsekélyebb volt 
részvét az ország erdélyi részében, valamint 
Horvát-Szlavonországban.

Hü képe tükröződik vissza ez adatok
ban az illető országrészek általános anyagi 
helyzetének.

Eltekintve február hótól, legtöbb kész- 
péuzbetét eszközöltetett szeptember hóban, 
az ennél nagyobb deczember havi betétösszeg 
e tekintetben figyelembe nem jöhet, mert a 
betevők javára irt kamatok e hóban írattak 
a tökéhez; legcsekélyebb volt a betét ösz- 
szeg június havában.

.Miként a betétek száma úgy az ösz- 
szeg tekintetében is az elsöhelyet a buda
pesti postaigazgató^ági kerület foglalja el; 
fölemlítendő azonban, hogy 946*525 frt 65 
kr.. betétösszegének tekintélyes része vagyis

hajlamaira támaszkodhatnak; viszont azon
ban a csekélyebb betét átlag annak jele, 
hogy a magyar postatakarékpénztárt kivá
lóan a szegényebb sorsú lakóság keresi fel 
s épen e tény szól a mellett hogy hiányt 
pótol s hogy feladata van. A postatakarék
pénztárnak már a törvény azt a feladatot 
tűzte ki, hogy főleg a kis tőkék egybegyűj
tésére szorítkozzék.

Hogy a magyar postatakarékpénztár 
e tekinetben czéljának megfelelt, az a táblá
zatokból még inkább kiderül.

Ezek szerint volt tehát az összes be
tétek közül:

ö forinton alóli 88.790 „
5—10 frtig terjedő 5.31°/0

1 0 -  20 . 2.53%
20— 30 „ 1.09°/,
3 0 -  40 , 0.40%
40— 50 „ 0.59./•
50—100 „ 0.68°/,

100—500 „ „ 0.52“,,
500 forinton telüli 00.7%
mig tehát a 10 Írtig terjedő betétek 94.10° 0-ot,
a 10 írton felnlilek összesen csak 5.90° n-ot
teéznek, mi a betétátlag csekélységét meg-
magyarázza.

Százalékban kifejezve esik: 
az 5 írton alóli visszafizetésekre 61.5 7°/0
az o—10 frtig terjedőkre 14.19°/0
az 10—20 „ „ 10.29%
a 20—30 „ 7.21°/°
a 30—40 „ 0.98°/o
a 40—50 „ „ 1.20%
az 50—iOO ,. „ 2.44° o
a 100—500 „ 1.88%
és az 500 írton felüliekre 0.*4°/o

A 419.093 öt forinton 
341,321 vagyis 81.44% és a:

alóli betétből 
összes beté

teknek 72.31" o-a takaréklapok segélyével 
eszközöltetett.

A visszafizetések levonása után fen- 
maradó tiszta betétek az egyes betevők 
takarékoskodásának eredményét képezvén 
örvendetes jelenségként emelhetém ki, hogy 
egy betevőre átlag esöj tiszta betét hónap- 
ról hónapra szaporodott, miből joggal kö
vetkeztethető, hogy a postatakarékpénztár 
már is számos oly betevővel dicsekedhetik 
kik azt nélkülözhető pénzeik elhelyezés re 
állandóan ‘felhasználják, és hogy az intéz* 
mény a takarékossági szellemet tényleg 
fejleszteni képes volt.

Folytatása következik.

A pécsi 
Somogy- és

Pécsi kiállítás
kiállítás érdekében Baranya-, 
Tolnamegye körjegyzői közül 

igen sokan iigybuzgó tevékenységet fejtenek 
ki. Majdnem minden nap érkezik egyik- 
mááik körjegyzőtől megkeresvény a kiállítási 
irodához újabb bejelentési ivek és szabály
zatok küldéséért. Tekintve a körjegyzőknek 
a vidéki társadalmi érdekkörökre gyakorolt, 
mélyreható befolyását, remélhető, hogy di 

VMV.S c8̂ re*ea propagandájuknak igen szép ered- 
107,276 frt 91 kr., a postatakarékpénztár , ' f 2’ ,.A kialhíaai bixcttsag a kör-
főpénztáránál eszközölt betétekből ered, má-1 íf* -  }**?*]?*** ha,as elismeréssel 
sodik sorban áll a pozsonyi és a soproni

ossszegkerület; leges kélyebb volt a betét 
a zágrábbi kerületben.

A visszafizetéseknél is az összeg ma
gasságához képest első helyen áll a buda
pesti postaigazgatósági kerület, melynek 
visszafizetési összegében a postatakarékpénz
tár főpénztára által teljesített 59,017 frt. 
85 kr. visszafizetés is benfoglaltatik, ezt a. 
pozsonyi és soproni kerületek követik.

Összehasonlítva a betétek és visszafi
zetések összegét a betétek és visszafizetések 
számával, azt tapasztaljuk, hogy az átlagos 
betétösszeg 5 frt 67 kr. az átlagos visszafi
zetési összeg pedig 18 frt 76 kr. Örvende
tes körülmény, hogy a hetiátlag némi inga
dozás után az év második falében emelkedést 
mutat

Az átlagos betét tekintetében a ma
gyar postatakarékpénztár jóval mögötte ma
rad a külföld postatakarékpézfiárainak, a 
melyek gazdagabb népek takarékossági * VI.

fogja üdvözölni azok sorában, kik a kiállítás 
körül érdemeket szerzendettek

I , Mágocson is — Baranya megyének ezen 
'jelentékeny iparos empóriumában — főt. 

Halvax József plébános kezdeményezésére 
a ' ’ldéki kiállítási bizottság. 

Elnökké a közügyekért, különösen pedig az 
iparos érdekekért fáradhatlanul buzgolkodó 
Halvax plébános választatott. A bizottság 
â^ja*: SchwartzMátyás, Arthold József,Dőry 

Béla, Honig M., Feuerstein János, Bach 
Gyula. Müller György és Unger Miklós.

A kiállítási elnökség mindazon gyáro 
sokhoz, kik motorokat jelentettek be, kér- 
dést intézett, hogy hajlandók lennének-e 
gépeikkel munkaképességi versenyben részt 
venni i* Többen már igenlőleg válaszoltak. 
A sok apró gépnek ezen versenye bizonyára 
egyik érdekes pontja lesz a kiállítási prog
ramnak.

A pécsi keresk. és ipariskolai bizottság, 
a városi tanács megkeresvénye folytán ki
mondta, hogy az ipartörvény rendelkezése 
értelmében évenkint rendezendő tanoncz 
munkakiállitás jövő évben a pécsi általános 
kiállítással rendeztetik, vagyis az ennek — 
s bizonyára igen érdekes csoportját fogja 
képezni. *

A dunagőzhajózási társaság igazgató
sága utasította a pécsi bányafelügyelőséget, 
hogy pécsi bányáinak és műhelyeinek ter
mékei, úgy iskolai is teljes mérvben mutat- 
tassanak be. A bányafelügyel őség egy tiszt
viselője be is mutatta a kiállítási irodában 
a kiállításban való résztvételi tervezetet, 
mely a tervezők kitűnő szakavatottaágáról 
s a társaság kiváló áldozatkészségéről ta
núskodik. A dunagőzhajózási társaság kiál
lítandó tárgyaival közei 80G méter alap
területet fog igénybe venni s a tárgyak nem 
collective, hanem az illető csoportokba szét
osztva lesznek kiállítva.

A pécsi kiállítás iránt városunk női 
köreiben is oly élénk érdeklődés mutatkozik, 
hogy a kiállítási elnökség arra érezte magát 
indíttatva, miszerint a mutatkozó érdeklő
désből remélhető siker biztosítása érdekében 
megkérje a pécsi két nőegyletet a kiállítás 
nőipari csoportjának tervezése, berendezése 
s kiállítók gyűjtése érdekében való kegyes 
köziemüködesre, mely kérelem teljesítése 
esetében bizton remélhető, hogy a pécsi 
kiállításnak a gyöngéd női kezek munkáit 
bemutató csoportja igen érdekfeszitő és ta 
nulságos látványt fog nyújtani.

A Cs. Schapringer J. pécsi bankház 
által Pécsről Mihoiyáczig tervezett gőz- 
tramvay ügye is kapcsolatba hozatik a pécsi 
kiállítással s pedig oly formán, hogy a ki
állítás tartama alatt összehívandó nagyobb 
érdekeltség íog ezen városunkra kiváló fon 
tossággal biló terv kivitelével foglalkozni. 
A vasút összes tervei bemutatva lesznek a 
kiállításon.

Folytatólagosan érkezett kiállítási be
jelentések : Hatkel Pál Szigetvár, kikészített 
bőrök, Greyorits Mátyás Szigetvár, kályhák, 
Rácz Péter Szigetvár, lábbeliek, Kajetán 
Márton, esztergályos áruk, Kohn Manó Mo
hács, szappan, Kliment János, ruhauemüek, 
Michnay Endre, ruhanemüek, Tomann Györyy, 
férfi ruhák, Kovácsics testtérek Pécs, magyar 
fajta tenyész-szarvasmarha, Junker és Sepácz 
Mohács, gazd. eszközök, Graits Endre Pécs, 
oltárkép, Siska Győző Pécs, szövészeti czik 
kék, Jonrz Ferencz, eczetszesz. Zacher Károly, 
selmeczi pipák, Haberhaner József Pécs, ki 
sérleti termények, Károly Iynácz Pécs, borok, 
iíj. Suttska Jenő Bar, borok Schirartzkopf 
Géza Szegzárd, borok, Farkas Inna Pécs, 
házi iparczikkek, Marschal Ferencz Pécs, 
kitömött állatok, Blazek István Pécs, papla
nok, Brück Samu Pécs. női ruhák, Trischler 
Sebestyén Maiss, kályhák, Wessel Lipót Vesz
prém, posztók, Strakosc/i L. Bérs, gőzgépek, 
Muyer Ferencz Felcsuth, afrikai baromfi, 
Keket/ Imre Budapest, kézi szerszámok. Ko- 
máromy Tivadar Hird, mezögazd. termények. 
Gróf Apponyi Sándor Lengyel, állatok, gazd. 
termények, Spitzer P. Kegöly, lombfürész- 
munkák. (Folyt, köv.)

Különfélék.

leányt, a ki 
öröme , boldogsága, mert 
. Nem, nem szabad a gyér-

saga nem adhat, neki kegyelmet. Maradjon 
tmahh 19 távol tőle, éljen pokoli napokat s 
öljék meg elevenen a fájdalmak, égessék 
szüntelen a kínok gonosz szivét, melv most 
szabadulni akar a mélységből, hova" rossz 
szenvedélyei ragadták. De mi lesz Margittal 
a kedves ártatlan lelket is eltaszítsa magá- 
tó i. ott hagyja áldozatul a szégyennek ?

Ráskay ismét belemerül emlékeibe, 
lelke előtt képek rajzanak el, édes, felejt
hetetlen képek : első bo Idogsága, a gyermek 
születése, első mosolya., nevetése, első csókja 
első hangja, sírása . .. . Nem, nem tasz;t . 
hatja el magától az ártatlan 
még egyedüli 
egészen övé .
meket boldogtalanná tenni.

VI.
Benigna asszony zokogott, mint abban 

az aranyos, boldog időben, midőn Ráskay 
először mondta neki: óh, be boldog vagyok!

Elfeledte, hogy halott, kire már nem 
várnak aranyos, boldog idők, s mégis mintha 
másodszor élné át az eltűnt boldogság édes 
óráit . . .

— Nos. megyünk papához ? — zavarta 
meg Margit merengésében anyját.

— Igen. papa vár minket.
A leány alig hisz füleinek.
— Oh, kedves jó atyns, bár csak már 

nálad lennénk ! kiáltott Margit megölelve 
anyját.

—- S mikor indulunk ?
— Még ma délután.
Benigna asszony magába mélyedve, 

szótlan, néma volt az egész utón, mig Margit 
kimondhatatlan lázas örömmel várta a perczet 
midőn megérkeznek . . .

László Mihály.

—  Figyelmeztetés Pécs város tanácsához.
A magyar fegyvergyár sokat bányt-vetett 
kérdése megoldásához közeledik. Tudvalévő 
dolog, hogy elvben el van határozva s az is 
ismeretes, hogy ezen fegyvergyár lesz 

ivatva a magyar honvédséget és a közös 
hadseregnek egy részét is az újabban el
fogadott 8 m. m. Mannlicher-féle ismétlő 
tegyverrel ellátni. Úgy vagyunk értesülve, 
hogy a fegyvergyár felállításának helye 
még eldöntve nincsen, és hogy a hadügyi 
kormány nemcsak hogy nem ragaszkodik I is fogadott. 
Budapesthez, sőt ellenkezőleg katonai szem- alapján

pontokból amellett van, hogy a fegyvergyár 
a Duna védő vonala mögött, vagyis a 
Dunántúl egyik alkalmas pontján állítassák 
fel. Minthogy pedig úgy a most említett 
ország védelmi szempontok, melyek azt kíván
ják, hogy a íegyvergyár egy esetleges 
háború kitörése után is tovább folytathassa 
a fegyverkészitést és a lőszerek gyártását, 
mind azon körülmény, hogy a választandó 
helynek minden irányban kellő közlekedési 
vonalokkal kell bírnia: egyaránt Pécs városát 
tüntetik je l legalkalmasabb helyül a tervezett 
fegyvergyár felódlitására, a város tatiacsát és 
közönségét, helyén valónak látjuk arra figyel
meztetni, hogy az igazi fejlődés, a közga; 
dasági emelkedés e fontos tényezőjének 
megszerzése s biztosítása körűi minden lépést 
megtenni, minden irányadó momentumot 
érvényre juttatni, soha jobb, soha érdeme
sebb alkalom nem kínálkozott. Azon szeren
csés körülmény, hogy a jelen esetben, 
politikai, közgazdasagi és tisztán katonai 
mérvadó tekintetek a belyi érdekekkel, egy 
mederben haladtak, kétszeresen kötelességévé 
teszi mindenkinek, ki a város ügyeiben 
eljárni hivatva vau, hogy sürgősen és semmi 
fáradságot nem kiméivé megtegyék illetékes 
helyen mindazon lépéseket, amelyek alkal
masak lehetnek arra, hogy az említett s 
városuukra kiszámithatlan horderejű kérdés 
az általunk óhajtott értelemben nyerjen 
megoldást.

— Városi közgyűlés. Pécs szab. királyi 
város köztörványhatósága hétfőn rendes 
közgyűlést tartott. Kardos Kálmán főispán 
elfoglalva az elnöki széket, üdvözölte az 
egybegyült bizottsági tagokat s megnyitotta 
a gyűlést. A napirendet megelőzőleg a leg
közelebbi közgyűlés f. évi deczember 29 ikere 
tűzetett ki. A tárgysorozat nevezetesebb ré
szét képezte a tanacs és gazdasági választ
mánynak előterjesztése a szegényház fölépí
tése érdemében. Az árlejtés eredményét 
közültük már előző számaink egyikében; 
most csak azt jegyezzük tol, hogy a sze
gényház fölépítésének munkáját Schlauch 
Imre jó nevű építész nyerte meg, ki még 
az idén hozzá is fog a munkához. A tanács 
töl ül vizsgáló bizottságot küld ki, mely bi
zottság ellenőrzi az építkezést. Lesz az 
építkezés színhelyén egy nyitott jegyzőkönyv, 
melybe az egyesek észrevételeiket megtehe
tik. Olvastatott a tanács jelentése a rend
őrök és városi szolgaszemélyzet ruhája és 
lábbelijének beszerzése tárgyában tartott 
árlejtés eredményéről. A ruhanemüek elő
állítására vonatkozó eredmény tudomásul 
vétetett; a lábbelieknél azonban egy kis 
feuakadás történt. A tanács, daczára, hogy 
Gonda csizmadia olcsóbban vállalkozott mint 
Greksa, mégis utóbbinak javasolja adatni 
vállalatot, mert Gonda egyizben — állítólag
— rendkívül gyarló munkát végzett. Cziriák 
Ignácz biz. tag fölszólalt s helyteleníti azt 
az eljárást, hogy a megtartott árverés könnyű 
szerével megváltoztattassék. Mindazonáltal 
Greksa kapta meg a vállalatot. A helypénz- 
sz dési tarifiának a közrendészeti bizottság 
és tanács által javasolt módosítása áttétetni 
határoztatott a gazdasági bizottsághoz. Kő 
vetkezett a bor-vám kérdése, mely meglehe
tősen éles vitára adott alkalmat. A bor
kereskedők ugyanis megakarják szüntettetni 
a borvámot, mely már 30 év óta szedetik. 
A borkereskedők egylete tette meg az első 
lépést, mely azonban eddig még nem jutott 
czélhoz, s nagyon valószínű, hogy nem is 
jut. A város közönsége tudvalevőleg a 
borvámból bejövő összeget szegény gyerrae 
kék fülruházására, tehát valóban nemes 
czélra fordítja. Ez ellen szólni sem lehet. 
A borkereskedők egylete azonban jogtalan
nak tartja. Littke József, az egylet elnöke
— előre bocsátva, hogy ö ugyan érdekelt 
fél, de a midőn a közgyűlési teremben szót 
emel mindenkor a város érdekében beszél
— szintén jogtalannak s méltánytalannak 
tartja a borvámot. Aidinger János hosszasan 
felelt rá s meggyőző érveléssel támogatta

tanács javaslatát, melyet a közgyűlés el 
Ezután tehát szabályrendelet 

fog a borvám szedetni, — ha t.

A becsületes.

Mr. J.unes Black telivé yankos volt, 
akiről mégis általán* san elismerték hogy 
6 egyike a világ legbecsületesebb emberei
nek. Kiemelem, hogy nmégis“ ; és pedig 
nem azétt, emelem ki, mintha én az ame
rikaiakat mind „svindlerek** nek tartanám 
hanem azért, mert álfaláno-an azt beszélik, 
hosry a Kolumbus által felfedezett világrész a 
szélhámosság a liumbúg hazája. De ez nem 
igaz. Már tudniillik én csak úgy hiszem, 
hogy nem igaz ; mert mivel az Isten még 
nem vitte fel annyira a dolgomat, hogy 
megtettek volna pénztárosnak valamelyik 
banknál, hát eddigelé nem igen volt alkal
mam Amerikába utazni és a yankeek 
becsületességéről személyes tapasztalatokat 
szerezni.

Hanem ezer bocsánatot kérek! Én 
voltaképen nem magamról, hanem Mr. 
Blackról akarok beszélni. Nos hát, tessenek 
elképzelni egy szikár 30—35 éves gentleman
embert, szépen ápolt kezekkel, jól gondozott 
pofaszakállal, fehér czilinderrel, koczkás 
ruhával, meg más afféle amerikai kellékekkel 
és maguk előtt fogják látni Mr. Blackot.

Ez a derék úri ember egy idő óta azt 
a sajnos dolgot tapasztalta, hogy az isten
nők legszeszélyesebbike, Fortuna asszonyság 
kezdi elhagyni. Krözus ö nem volt ugyan 
soha, hanem meglehetősen jól bírta magát. 
De egy idő óta, — tudja isten hogy tör
tént ; úgyszólván az egész vagyonát elvesz
tette a börzén. Nos ez megesik másutt is, 
nemcsak Amerikában és Mr. Black nem is 
törődött volna vele. Hanem kötelezettségei 
voltak, amelyeknek eleget kellett tenni 
minden áron, ha azt nem akarta, hogy a 
becsületes James Black nevét szennyfolt 
homalyositsa el. — Akinek hitelezői vannak, 
az megfogja érteni a dolog komoly voltát.

Képzelje csak, 
tönkre vagyok

szólt MrsMarry

E történet kezdetén Black látogatóban volt 
Mis. Marry Santhnál, egy ép oly gazdag, 
mint csinos fiatal özvegy asszonynál és épen 
tizenhatodszor sóhajtott, mikor a szép 
menyecske megszólalt:

„Mr. Black úgy látom ön ma nagyon 
levert, folyton sóhajtozik. Mi lelte?"

„Ah, Mrs Marry — felelt Black 
nagy gondjaim vannak, 
mindenemet elvesztettem; 
téve."

„Szegény Black úr!" 
őszinte sajnálat hangján.

„Valóban, nagyon rám illik most a 
„szegény" jelző — monda Black egy olyan 
mcnolylyal, mely keserűbb volt egy akó 
Rákóczv-viznél; azután néhányszor fel és 
alá sétált a szobában és búsan búlintva 
fejével ismételve: „Mindcnemetelvesztettem. 
Érti Mrs. Morry, mindenemet! Nem maradt 
egy fityingem sem!"

„És mit szándékozik most tenni?" — 
kérdezte Mrs. Marry.

„Mit? Főbe lövöm magamat!"
„Oh pfuj — kiáltott fel a szép asszony 

— képes volna ilyen gyávaságot elkövetni ?
Black csodálkozva nézett reá. „De hát 

mit tegyek ? — kérdezte. — Hiszen semmim 
sincs és így hát még azt sem remélhetem, 
hogy vissza fogom szerezni azt, a mit el 
vesztettem!"

„Semmije sincs ? — szólt a Mrs. Marry, 
de hiszen itt vagyok én, az ön jó barátnője. 
Hozzám egész bizalommal fordulhat; tudja 
hogy gazdag vagyok. Pénzre van szükségé? 
szóljon mennyi kell!"

„Hogyan ? — kiáltott fel Mrs. Black — 
ön nekem akarna — izé — izé _?“

„Igen — felelt Mrs Marry. — Mennyire 
van szüksége ?“

„Oh asszonyom ön nagy hálára kötelez 
— válaszolt Black, azután elövette jegyző
könyvét és számolni kezdett. — „Legalább 
is 20,000 dollárra !" — mondá.

Mrs. Marry felált, odament Íróasztalá
hoz és egy 20,000 dollárra szóló utalványt 
állított ki Black számára.

„íme, — szólt — egy utalvány a 
Johnsohn & Comp. bankezéghez. Fogja!"

Black átvette az utalványt, egy pil
lantást vetett rá és megragadva barátnője 
kezét, igy szólt :

„Oh Mrs. Marry, ön végtelen bálár 
kötelez engem."

„Szót sem érdemel. — Válaszolt 
menyecske. Mikor fizeti meg ?“

„Ma október 20-ika van, — felelt 
Black — a jövő év április 20-án asszonyom, 
ki fogom egyenlíteni tartozásomat. Adjak 
róla váltót ?“

„Oh minek ? — mondá Mrs Marry — 
föltétlenül bízom önben és elegendőnek tar
tom szavát!"

„Nagyon hízelgő rám nézve, felelt 
Black. I)e most engedje meg, hogy távoz- 
zam’“ Azzal megfogta Mrs. Marry bársony 
kacsóját, ajkához emelte és egy cznppanó 
csókot aplika.lt reá. Az ajtónál még egyszei 
visszafordult és hálás szívvel mondá :

„Mis. Marry, köszönöm, nagyon kö
szönöm !“

Mrs. Marry pedig mosolyogva bólintott 
fejével. „Isten önnel Mr. Black, Isten önnel!"

(Folyt, köv.)

a minisztérium az alkotott szabályrendeletet
megerősíti. Több kevésbé lényeges ü«y 
letárgyalása után föloszlott a közgyűlés

—  Megyei közgyűlés. Baranyavármegye
köztörvényhatósága folyó hó 12 én délelőtti 
10 órakor, Pécsett a megyei gyűlési terem, 
ben rendkívüli közgyűlést tart. Tárgysoro. 
zat: 1. Belügyminisztérium rendelete t 
megyei szervezési szabályrendelet jóvá. 
hagyása tárgyában. 2. Belügyminiséterium 
rendelete a nyugdíjazás viszonosságáról 
alkotott szabályrendelet jóváhagyása tár
gyában. 3. Belügyminisztérium rendelete a 
községi pénztári kezelés és számvitel módjá. 
ról alkotott szabályrendelet jóváhagyás 
tárgyában. 4. Belügyminisztérium rendelete 
a községi és körjegyzők irásdijairól alkotott 
és módosított szabályzat jóváhagyása tár- 
gyában. 5. Belügyminisztérium rendelete 
M.-Sórós község tartozása után a gyámtári 
tartalékalapban telmerült hiány pótlása tár
gyában. 6. Igazoló-választmány jelentése & 
megyei bizottság kiegészítése tárgyában. 7. 
A közmunka alap 1888 ik évi költségelő- 
irányzata tárgyában. 8. Alispán jelentése a 
himesházi árvatárban felmerült hiányok 
megtörtént pótlása tárgyában.

— Ifj. Perczel Miklós f . A híres szabad
ság hőst, Perczel Mór tábornokot és Perczel 
Miklóst, városunk képviselőjét gyász érte. 
Ifj. Perczel Miklós, a tábornok fia és id. 
Perczel Miklós fogadott fia, ki nálunk ia 
általánosan ismert egyéniség volt s legutóbb 
mint a magyar franczia biztositó társaság 
pécsi főügynöke tartózkodott városunkban, 
e hó 23 án hosszas szenvedés után elhunyt 
Baján. A kora javában levő ifj. Perctel 
Miklós az emigráczió alatt született Brus- 
sában 1851-ben, okt. 12-én s mivel édes 
atyjának Perezel Mór tábornoknak megle
hetősen nagy családja volt, Perczel Miklós, 
volt főispán, most országgyűlési képviselőnk 
— gyermekek hiányában — fiának fogadta 
a kicsikét, a kit nevére Miklósnak keress- 
teltettek. Az ő oldala mellett ment ki Ame» 
rikába, a hol részt vett az amerikai had
járatokban s vele együtt tért vissza a hazába 
1867-ben. Az elhunyt temetése nagy részvét 
mellett ment végbe. Özvegyet és egy árvát 
hagyott maga után.

— Bálanya. A pécsi jogakadémiai ifjúság 
bálrendezo bizottságának küldöttsége a bál
elnök vezetése alatt csütörtökön tisztelgett 
Pécsváradon, Toszt Gyula közolapitványi 
uradalmi igazgató nejénél: B/um Róza 
urkölgynél s fölkérte a bálvédnökségének 
elfogadására, ki az ajánlatot szives kézség
gel fogadta.

—  A török szultán az ifjú  Zsolnaynak.
Zsolnay Miklóst, a világhírű majolika 
gyárosnak Zsolnay Vilmosnak törekvő fiát, 
ki atyja gyárában nem kis szerepet játszik, 
nagy és különleges kitüntetés érte. A 
keleten utaztában Konstantinápolyban a 
török szultán külön kihalgatáson fogadta a 
fiatal gyárost és sajátkezüleg díszítette föl 
őt a Med9Ídje-rend jelvényével.

— Hangverseny. Múlt vasárnap tartották 
meg hangversenyüket Rover József gordonka
művész és Rover Müller Ada zongora
művésznő. A közönség ez alkalommal nem 
igen tanúsított nagy érdeklődést a hangver
seny iránt, pedig hát Rover nagyon is meg
érdemelte volna a nagyobb hallgatóságot. 
Ritkán van alkalma az embernek oly 
egyénnel találkozni, ki oly ügyességgel 
tud elbánni a gordonkával, mint Rover. A 
hangok, melyeket a gordonkából kicsal, 
legyenek azok bármily erőteljesek, bármily 
lágyak, teljesen tiszták. A közönség meg- 
érdemlett rokonszenvvel tüntette ki a művészt. 
Nem kevésbé nejét is, ki az előadott zongora- 
darabok által nyerte ki a közönség tetszését.

— Gázrobbanás. Szombaton este a .Hattyú* 
emeleti éttermében baleset történt, mely 
kevésbe múlott, hogy nagyobb szerencsétlen
séget nem okozott. Ugyanis az egyik gáz
lámpa vezeték csöve megromlott s gáz 
ömlött ki a terembe. Stephan Romoald táncz- 
mester, ki épen tánezórára készült, a mint 
gyergyát gyújtott, hogy megvizsgálja a 
vezetékcső hibáját — a kiömlött gáz nagy 
robbanással veteti íobbot s a szerencsétlen 
tánezmestert összeégette. A mint értesülünk, 
most már gyógyulnak az égési sebei s hi
hetőleg pár hét múlva fölépül.

— Betörés a zálogházba. Szombaton éjjel 
három óra tájban betörtek a Gyár-utczában 
lévő Weisz-féie zálogházba. Két rendőr 
ballagott föl az utczán s a mint a zálogház 
sarkán bekanyarodott a Zrinyi-utczába, bele
ütődött a kifeszitett ablakrácsba. Ez tette 
figyelmessé a rendőröket. Fölpillautottak é9 
látták hogy betörtek. Alig néztek maguk 
körül szét, az ablakból három lövés dördült 
el, az egyik rendőr visszalött. A lövöldözésre 
az egész környék fölrezzent s minden 
,Jegyver-fogható“ ember a hely színére sie
tett. Mindazonáltal egy alkalmas pillanat
ban az egyik betörő elmenekült. A mint 
azután a rendőrök nagyobb számmal érkeztek 
a helyszínére, körülfogták a házat s fölnyitva 
az ajtókat, behatoltak s megkötözve a belső 
helyiségben talált két betörőt, névleg Striczky 
Józsefet és Bírta Antalt — bekísérték a 
városházára, hol azután azonnal vallatóra 
fogták őket; de mindent tagadtak s mindent 
a harmadikra fogtak, azon hiszemben, hogy 
az elmenekült, hanem biz az sem menekült 
el, mert a balokányón túl nyakon csípte 
egy rendőr s be is kisérte szépségesen. A 
jó madarak átadattak a kir. ügyészségnek.

—  Érdekes hangverseny. Alig hangzot
tak el a múlt vasárnapi gordonka és zon
gora hangverseny hangjai, s már is egy 
újabb hangverseny tartásáról veszünk tudo
mást. Még pedig e hangversenynek kiváló 
érdeket kölcsönöz az, hogy egy fiatal hölgy 
rendezi azt. Hölgyeket sablonszemüen csakis 
a zongora mellett képzeljük s kevésbé, hogy 
hegedűvel kezükben, a vonó által kicsalt 
hangokkal bilincseljék le a hallgatóság 
figyelmét. Még egy férfi is nagy tetszést 
tud kinyerni hegedüjátékával, ha az a mü. 
vészi nívót eléri, annál inkább egy hölgy
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^ r in a S e n k r a h  szász - nagyherczegség 
tsmsra-mttvésznöjércl van szó, ki e hó kő- 
jene felé szándékszik városunk zenekedvelő 
fcöiiinségéuek bemutatni művészetét. A ne 
veiett nő, még csak 21 éves, s már is a 
hegedii-müvésznók között neki nyújtják a 
uiáértök az elsőség koszorúját. Számtalan 
eljő rangú külföldi lap kritikáját volt a l
kalmunk olvasni, melyek mind egyhangúlag 
a legnagyobb elismeréssel adóznak a  müvésznő- 
jfánt. Fölhívjuk tehát előre is közönségünk 
ügyeimét a kiváló érdekű konczertre. — 
Előjegyzések tehetők Valentin Károly üa 
könyvkereskedésében. A nevezett kereskedő 
aizel ismét közönségünknek kíván szolgálatot 
tenni-

— Seta-hangverseny. F .é. deczember 11. 
vasárnap d. u. 5 órakor a cs. kir. Frigyes 
Főherczeg nevét viselő 52. sz. gyalogezred 
zenekara által a katonai karmester nyugdíj
alapja javára a Hattyú teremben séta-hang
verseny rendeztetik, a következő műsorral : 
l  Magyar Nyitány Weichslertól. 2. 
Soeturne a Nyáréji álomból Mendelsohn- 
tól. 3. IX. hegedű Concert Beziottól. 4. 
Mittelsatz és Fresto a 7-dik Simfoniából 
geethowentól. 5. Concertino clarinétnek 
Webertől. 6. Romanze tűr Posame Riepltól. 
7. „Művészeti Album” fantasia Hopltól. 8. 
„Lühengrin” Opera I. Finaléje Wagnertől. 
Helyarak a következők: ülőhely 50 kr., 
állóhely 30 kr. Jegyek válthatók : Valentin 
K. ha könyv- és zenemükereskedésében és a 
pénztárnál.

— Művészi h ir. Holló Zzigmond ok. festő I 
a napokban fejezte be Perczel Miklós nagy
szabású olajfestményét s mondhatjuk kitűnő 
sikerrel. E képre meg visszatérünk. Jelenleg 
János i E n g e 1 Adolf földbirtokos és nagy 
iparos arczkepén dolgozik.

— A dalárda estelye. Múlt szombaton 
tartotta meg alapszabályszerü dalestélyét a 
„Pécsi Dalárda.” A szépszámban megjelent 
közönség nagy érdeklődéssel nézett az estély 
elé. miután sok beszédre adott alkalmat 
Vachauer Károly karmester és Hoffer Károly 
tenorista kilépése. A dalárda a hozzá kötött 
várakozásnak most is, mint eddig is teljesen 
megfelelt. Az előadott énekek nagy tetszést 
arattak. Az ének után táncz következett.

— A szegények karácsonfája. A jótékony 
nőegylet minden évben felállítja karácson- 
fáját a szükölködők számára s e ezélból 
intézi a közönséghez a pécsi jótékony nő
egylet fölhívását, melyet itt közlünk : A pécsi 
jótékony nőegylet szent czélja és feladata, a 
nyomor és Ínséggel sújtottak nyommasztó hely
zetén. pénz, élelmiszerek s egyéb házi eszközök 
nyújtásával enyhíteni. Minthogy azonban a 
segélyezendők nagy száma, 9 egyletünknek 
aránylag csekély anyagi ereje lehetetlenné 
teszi a segélyezést az igényeknek megfelelő 
módon gyakorolni; s minthogy a nyemorban 
sinlődők sóhaja mind hangosában segélyért 
esd: szent kötelmünknek tartjuk a neraes- 
keblü jótékonyságot gyakorlók áldozatkész
ségéhez fordulni. Teljes tisztelettel megkérem 
ennélfogva a n. é. közönséget, hogy a sors 
üldözte szegényeink kzzött karácsonyi aján
dékkép kiosztandó termény, élelmiszer, ru
házat. tüzelő anyag egybegyűjtéséhez hozzá 
járulni s bármily csekély könyöradományát. 
és pedig az anyagbelieket az egylet helyi 
ségébe (Deák és kert-utcza sarkán), inig a 
pénzbelieket Magyarly Róza egyleti alelnök 
úrnőhöz (Káptalan utcza 4. sz.) juttatni 
kegyeskedjék. Pécsett 1887. deozemher hó. 
Teljes tisztelettel Cseh-Kövér Anna. a pécsi 
nőegylet elnöke.

— Irgalmassági cselekedet. Az ember
szaporulat. kenyérkereset- s üzletpangással 
járó munkahiány napról napra szaporítják 
azok számát, kik a tél beálltával a kenyérre 
valót is alig képesek megszerezni, annál 
kevésbé a drága ruhát, hogy gyermeküket 
kellő ruházattal volnának képesek ellátni.
A társadalom ezen szenvedő része iránt rója 
le évenkini Pécsváros közönsége a segély- 
adóját. mi által lehetővé teszi, hogy azok 
gvermekei télen át is iskolába járhassanak. 
Nem kevesebh mint 657 fiú s leány nyert 
különféle ruhaneműt a népiskolákban, me
lyeknek beszerzése 1633 frt 59 krt tett ki. 
Eáen emberbaráti nemes tettben számottevő 
része van a jótskonyságáról hires „Pécsi 
Takaréfcyénztár” nak is. A ruhákat már 
mind kiosztotuák a kiküldött iskolaszéki 
tagok jelenlélétében, mely alkalommal a 
választmány elnöke Mendlik apát-plebános 
ezen nemes erény fontosságát ecsetelte s 
mindenütt hálásan emlékezett meg a jó
tevőkről.

— Ipariskolai ügy A jövő évben tartandó 
általános megyei kiá litás mind jobban fog
lalkoztatja az arra hivatott köröket. így 
legutóbb a kiállítás végrehajtó bizottság 
felhívására az ipariskolai bizottság részéről 
rihatároztatott, hogy iparostanoncz-munka 
kiállítást ismét rendez és pedig a mű ipar 
^  termény kiál litás keretében azon feltétellel, 
b?gy ezekért térdij ne követeltessék, Azon
kívül csakis oly tanonczok állíthatnak ki, 
kik utolsó tanulási evükben vannak. A 
jutalmazásra nézve megkerestetik a bizottság, 
hogy az iránt gondoskodjék. Ezen sok bajjal 
■ niég több fáradsággal járó ügy rendezése 
Ismét Schneider István igazgatóra bízatott, 
ki sokoldalú elfoglaltságára való hivatkozá
sával szabadkozott e tisztségtől, de a bizott
ságnak még élénk emlékében volt az idei 
kitünően s pompás sikerrel rendezett első 
tunonezfeiállitás, mi egyedül csakis a nevezett 
igazgató fáradhatlan tevékenységének és az 
^yenek rendezésére kiváló hivatottságának 
rivitázhatlan érdeme, — igy ebbeli óhajától 
öem állott el a bizottság.

— Hajójáratok a Dunán. A budapesti 
orsovai postahajó-járatok beszüntettettek, és

a Budapest és Mohács közt mindennap 
közlekedő személyhajó járatok tartattak 
fenn további intézkedésig — azon változás
ul mégis, hogy Budapestről reggel 7 
'Sd&g 10) órakor indul, mig Mohácson az 
Jdulási idő ezentúl is déli 12 óra. Evvel 
J^Pcsolatban a Mohács és Pécs közt közle- 
*Wő vasúti helyi vonat most már minden

nap este 6 óra 22 perczkor indul, mig a 
hét nehány napján eddig d. e. 10 órakor 
induló helyi vonat teljesen beszüntettetett.

Kimutatás a bevétel és kiadásról 1887. 
nov. 23-án rendezett téa-estélyeu. Bevétel: 
Beléptijegyekért 111 frt. Adomány 10 írt. 
Az eladott ételek és italokért 98.67. Tom
bolakártyák eladásért 54.98. Összesen 274 
frt 65 kr. Kiadás: 148 frt 20 kr. Maradt 
tiszta jövedelem : 126 írt 45 hr. Adomány 
méltós. Cseh Kövér Anna urnö 10 frt. Nagys. 
Ocskay Antalué úrnő egy művészileg kifa
ragott kalitkát. Pécsett, 1887. november hó 
30-án. Magyarly Róza m. p. alelnök.

—  Hallatlan botrány. Ily czimmel volt 
laupnk múlt számában egy újdonság ki
szedve,mely azon botrányt tárgyalta alaposan, 
mely a pécsi kath. Ityény-eyylet helyiségében 
folyt le akkor, midón ez fennállásának 25-ik 
évfordulóját ünnepelte. Mely vérlázitó botrány 
abból áll, hogy oly intézkedés történt, 
miszerint az ünnepélyen oly élőképhez, 
melyben Hungária ia szerepel a „tíott 
erhalte" osztrák-himnusz kíséret játszassék. 
Lapzárta előtt a legény egylet „hazafias 
elnökségéitől egy nyilatkozatot kaptunk, 
melyben megczátolja a másik helyi lapnak 
azon állítását, hogy ott „Gott erhalte’1 
előfordult volna s meg meg is leczkézteti a 
czikkirót s azt állítja, hogy magyar 
himnusz volt a kiséret, miután épen ez nap 
volt a királyné névnapja, tehát ez iránti 
tiszteletből. Mi, miután tudósítót az ünne
pélyre nem küldöttünk, nem tudtuk 
biztosan, hogy való é, hogy a „Gott erhalte1* 
szivet derítő hangjai elhangzottak a legény- 
egylet helyiségében, tehát bíztunk a legény, 
egylet elnökségének hazafiságában, s 
mellőzve a megirt czikkiinket, közöltük a 
legény-egylet „ hazafias elnökségének “ 
czátoló nyilatkozatát. Csak másnap derült 
ki az igazság, hogy a magát „hazafiasnak11 
elnevező elnökség biz haza/iutlanságot követett 
el egyrészről, hogy a „Gott erhalte“-t 
adatta elő, másrészt, hogy nekünk valótlan
ságot tartalmazó nyilatkozatot küldött be. 
bíztunk a „hazafias elnökségben/1 de ez 
bizalmunkkal visszaélt, tévedésbe vitt bennün
ket. Nem tudjuk elgondolni, hogy egy 
hazafias magyarnak mi köze van az osztrák 
himnuszhoz, ha mindjárt a királyné név
napja van is. Nincs e nekünk „Himnusz11- 
unk, vagy „Szózat11 unk, melyek mélabús 
tónusuknál fogva különösen alkalmasak 
hazafias élőképekhez, zenekiséretül. Vagy 
taláu az „Isten áldd meg a magyart11 vagy 
a „Hazádnak rendületlenül11 alkotmány 
vagy király ellenes ? Ki az a nyomorult, 
ki azt meri mondani ? A fiiggetlei ségi párt 
lojalitása a király iránt mocsoktalan. Mi is 
ehhez a párthoz tartozunk, tisztelettel is 
viseltetünk a király és a királyi család 
iránt, nehogy tehát valaki rosszakaratulag 
tiszteletlenséget magyarázzon ki e sorokból 
részünkről 0  Felsége iránt. Különben 
kérdjük a „hazafias elnökséget’1. hogy 
Erzsébet nem e a magyarok királynéja ? 
Ha igen akkor mi közünk van nekünk 
az osztrák himnuszhoz ? Fehérre akarták 
magokat mosni a nyilatkozat által s 
ime még feketébbek lettek tőle. Leve
gőbe az oly egyesületet, mely a haza- 
fiatlanságot táplálja körében! — Ez
alkalommal még egy másik dolgot is szük
ségesnek találunk megjegyezi. Még pedig 
azt, hogy ünnepély volt a legényegyletben 
s azok kik az egyletet képezik és föntartják 
— a tagok — ki voltak belőle zárva. Volt 
ugyan mise, de ehhez még, direkt a tagok 
számára kellett volna ünnepélyes gyűlés 
féle. buzdító beszéddel s az egylet történe 
tének ismertetésével stb. Hogy ingyen jus
sanak szórakozáshoz az amúgy is szegény 
fiatalemberek.

Közönség köréből.
Nyilatkozat.

Benkő és Jeszenszky A. urak által a 
„Pécsi Figyelésben közölt nyilatkozatra ki
jelentem, hogy a nekik tett állításaimat ma 
is fentartom.

Szüy László.

Irodalom.
A ki egyszer megszerette, az suba sem válik 

mega „Magyar Háziasszony11 czimü háztartási-gazdasági 
és szépirodalmi hetilaptól, melynek előfizetési ára egész 
évre ti frt, félévre 3 frt, negyed évre 1 frt 50 kr. s a 
kiadóhivatal (Budapesten, nagy korona-uteza 20. s z ) 
melyhez az előfizetések legczéNzertihben postautalvá
nyon intézendök, kívánatra bárkinek ingyen és bérmentve, 
szolgál mutatványszámokkal. A legújabb szám kővet
kező tartalommal jelent meg: Főlap. Kisdedovás és a 
nők. — Tévesztett utak. (Eszmefuttatás a mai leányne- 
velésröl.) Sápkór. Orvosi tanácsadó. Ruházat. — Ké
zimunka. — Háztarátási gazdaság. — Házi italok. — 
Heti étlap. — Hogyan süssünk, főzzünk, stb. II. 
M unka u tá n . Fagyos napok, Budapesti élet. —■
Daschkoff herczegnő. ( f u t . )  Nászutazás. — Irodaiam és 
művészet. — A költő szerelme. III. R eg é nym e 11 ék let  
A „szivvilág titkaiból". Regény Lanta Gusztávtól.

A „Vasárnapi Lljsag • előfizetési ára i egvedévre 
2 frt. a „Politikai Újdonságokkal együtt 3 frt. — 
ugyancsak a Fianklin-társulat kiadóhivatalában (Buda
pest, egyem utcza 4. sz.) megrendelhető a „Képes Nép
lap" legolcsóbb újság a magyar nép számára, félév
re 1 frt.

(Uj zenemüvek.) Konti József a budapesti nép
színház karmesterétől a „Király fogás" Operett legked
veltebb dallamai után négyes jelent meg. A dallamos 
négyes mely Beniczkyné Bajza Lenke 6  méltóságának 
ajálva a fővárosi katonazenekarok és czigányhandák 
nagy tetszés mellett játszák. Ajáljnk a zenekedvelők 
figyelmébe. Ára 1 frt. Megjelent és megrendelhető a 
„Harmónia" nemzeti zenemükereskedésben Budapest, 
Váczi-utcza 3. sz. és „Falut á Finaia" Polka mazur 
legkedveltebb tánezdarab Ivánovics J-től. Kiadják Klök- 
ner és Schloss Budapesten. Ára 1 frt. 20 kr.

Jókai regényeinek füzetes kiadásából, és pedig 
most folyó „A három márványfej" czimü regényből 
Révai testvérek kiadóhivatala (Budapesten. IV. Vácz* 
utcza 11) most küldte be nekünk a 9 — 12 füzeteket 
melyekkel a regény 2«ik kötete befejezést is nyert. — 
Most már előttünk z  cselekmény egész nagyszerűségé
ben, a bonyodalom a maga mesteri fázisával és van-e 
valaki, ki nem lázas kíváncsisággal várja a folytatást. 
E kritikával vegyes regény, a mint azt maga a koszo
rús iró elnevezte, már szerkezeti tekintetben is remek
mű és ha hozzáteszszok azt, hogy mindaz a szépség 
megvan ebben is, » mi Jókai minden müvét varázsba-

teszi, kétszeres érdeklődéssel nézünk a további fejle
mények elé.'— Alig vettük észre, mar két teljes kötet 
fekszik asztalunkon. Tizenkét füzet — 20 krjával — 
két vaskos kötettel szaporítja könyvtárunkat, melynek 
ép e regény egyik kiváló díszét fogja képezni. Megint 
csak a sokszor hangoztatott nézetnek a kilejezése, hogy 
a mennyire ellenségei vagyunk a füzetekben Lem an« 
nvira terjesztett, mint a közönségre inkább raerősza* 
költ selejtes, erkolcs-és idegrontó lérczmüveknek — ép 
oly elismeréssel tartozunk Révai testvérek, kik a lég* 
első Írónknak legszebb alkotásait teszik a legkényeb 
mesebb és legkönnyebb módon megszerezhetökke dolog. 
Nem okoz a terhes és — A vállalatra legczélszerübb 
úgy előfizetni, hogy a pénz egyeueFeu|a budapesti kiadók
hoz küldetik.

„Józsi és Erz8ika‘‘ második évfolyamának 2-ik 
és 3-ik szama megjelent következő tartalommal. 2-ik 
szám : Hark hegye (kép a természetből). Az emberi 
kéz A tréfa (vers) Boske és nénikeje (gyerinekesitités 
igen szép felfogással rajzolt eredeti képpel A tolvaj. 
Róka koma ternicszctrajzi közlemény képpel). A szent 
hajdankorból. Bottgber, az aranycsinaló (elet és jellem* 
raj). Ötiglicz Jancsi (árnyképek. Ju éjszakát (gyermek
dal hangjegyekkel). Gyermekjátékok (képpel). Törd a 
fejed, falaid ki. — 3>ik szám : Temetőben. Halottak 
emléke (képpel). A báráuyka (vers, szép kivitelű képpel 
A mellékletien. A kóborló (képpel). Fzeresd az igazsá
got. Karacs Teréz (élet és jellemrajz, képpel. Kiralyos- 
di (képpel). Gyermekdalok hangjegyekkel. Ugróiskola 
gyermekjáték képekkel. Törd a fejed, falaid ki.

Közgazdaság.
Szabályzat

az országos tenyésztési czélra évente tavaszszal 
meyejtetni szokott általános bikavásálásoknak és 
és a bikák kiosztásának f  oganatosítása ügyében.

1. Csak tisztavérű 8 határozott fajta 
és bikajelleggel bírói, a marnál 140 ezen- 
timeternél magasabb s a márczius hóban 
kezdődő kiosztáskor harmadfél évnél idősebb 
magyar fajta — illetve a másfél éves kort 
ugyanakkor meghaladó berni — (simment- 
hal-saani), pinzgaui, müllthali, kublandi 
vagy allgaui fajta bikák vétetnek meg da- 
rabonkint és átlagban 250 forintnál nem 
magasabb árakon kizárólag oly gazdaságok
ban, a hol és a melyeknek környékén ra
gadós állati betegség nem mutatkozik.

2. Az ilyen bikákat a ministeriumnak 
eladni szándékozó tulajdonosok, illetve 
ezeknek megbízottai, legkésőbb január hó 
15-ig közvetlenül a kerületi állami állat
orvoshoz forduljanak írásban eladási aján
lataikkal, melyekben a vételre kínált min
den egyes bikának fajtája, kora (elletési 
év és hónap), szabott ára, állomási helye, 
származása, neve és netáni törzskönyvi 
száma é9 végül különös ismertető jelei (pél
dául : a meglevő bélyeg neme, alakja és 
helye) határozottan és külön megjelölendők.

Pirókszinű vagy fehér farkbojtú, to
vábbá a lülkagvlókban csak fehér szőrrel 
biró magyar fajta bikák, valamint általié
ban a feketetarka szinű vagy félheréjű bi
kák semmi esetre sem vásárolhatván meg, 
ezek már az ajánla^kból kihagyandók.

3. A bikáknak szakértői megvizsgálá
sát a kerületi állami állatorvos az említett 
ajánlatokra vonatke ^lag innen nyerendő 
meghagyás alapján a helyszínen teljesiti s 
ugyanakkor minden egyes bikáról, melyet 
tenyésztésre feltétlenül alkalmasnak és meg- 
vásárolandónak talált, egy külön szemle 
jegyzőkönyvet vesz fel, melyet az eladó 
vagy megbízottja aláír azon kötelezettség
gel, hogy az állatot a minisztérium részére 
fentartja, mig ez a megvételt illetőleg ha
tározván, erről őt a kerületi állami állat
orvos utján értesíti.

A szemléknél eddig szokásban volt bé
ly eg zések  mellőzendők.

4. Ha ezen határozatban a bika meg- 
vettnek mondatik ki, az eladó köteles azt 
április hó 15-ig díjtalanul eltartani, ellen
ben ha a bika elhelyezése a mondott napig 
meg nem történnék a tulajdonosnak április 
hó 16 ától kezdve a bika kiadásának nap
jáig, naponta 2 klgr. zabot és 7 klgr. szé 
nát számit »a, tartási díj czimén negyven 
(40) krajezár napi költség megtérítésére 
igénye van, a gondozáséit azonban külüu 
dijat egyáltalán nem számíthat fel.

Az eladó az állatnak megfelelő táp
láltságáért, kifogástalan gondozásáért, min
den erőművi sérülésekért egészen az átadá- 
sig, ugyszintén a tényleges átadást követő 
harmincz napon át a bikának teljesen meg
felelő tenyészképességeért felelős.

Végül pedig az eladó a bika állomás
helyének esetleges változását a kerületi ál
lami állatorvossal haladéktalanul közölni és 
vasúti szállítás esetén az állatot a marii a- 
rakodásra engedélyzott legközelebbi államás- 
ra díjtalanul elhajtani tartozik.

5. A kiosztásra rendelkezésre álló bi 
kák elhelyezésének ezélja első sorban sze
gényebb sorsú községek, másodsorban pedig 
vagyonosabb községek, illetőleg a magán- 
tenyésztők okszerű marhatenyésztésének elő
mozdítása lévén, az említett állatok annak 
idején mielőbb kiosztandók lesznek akár a 
teljes vételárnak legfeljebb három, kamat
mentes, félévi részletben történendő lerová
sával. akár a vételárból bizonyos százaléknak 
elengedésével, vagy esetleg még ezenfelül 
a kedvezményes árnak háromnál nem több 
kamatmentes féléves részletben leendő tör
lesztése mellett, sőt egyes — kiváló figve 
lemre méltó -- esetekben s a mutatkozó 
készlethez képest, az állatok a tulajdonjog 
fentartásával vagyis csupán használatra in 
gyen is kiadatni fognak.

6. Hogy a szükségletet kellő időben 
teljesen ismerve, a jelzett vásárlásokra szol
gáló költségadomány összege által megálla
pított számban ekként elhelyezhető tenyész
bikák mihamarább és biztosan kiosztathas- 
sanak. az e tárgyú kérvények a miniszté
riumhoz czimezve és 50 krajezár bélyeg- 
Íegygyel ellátva legkésőbben íebiuár hó 15- 
ig "közvetlenül a kerületi állami állatorvos 
hoz benyújtandók.

Ezen kérvényekben határozottan meg
jelölendő a kívánt bika fajtája, a netán 
óhajtott kedvezmények s az ezeknek nyúj
tását támogató indokok, továbbá a már 
meglevő és alkalmas bikák, ugyszintén a 
tehenek száma s végül a marharakodásra 
engedélyezett azon állomás, melyen a bika 
vasúti szállítás esetén átvétetnék.

A községek kérvényei az illetékes

járási föszolgabirák által is véleménynyel 
láttamozandók azon esetekben, ha a rendes
nél nagyobb (például: 20-nál több százalék 
leszámítása, vagy használatra ingyenes ki
adás) kedvezmény kéretik.

7. Az elhelyezésre járó és az átvevő 
által egyaránt pontosan betartandó feltété1 
lek a kötelező nyilatkozatban felsorolvák s 
rendszerint a következők: a nyilatkozatot 
elfogadott köteles a kijelölt bikát haladék
talanul átvenni; jól gondozni és takarmá- 
nyozni, kizárólag tenyésztésre használni, mig 
e czélra alkalmas, azontúl pedig az állat
nak erre használkatlan voltát közvetlenül 
a kerületi állami állatorvoshoz bejelenteni 
s ezen körülményt ugyanekkor állatorvosi 
lelettel igazolni, — továbbá: ha a bika va
gyontalan községnek ingyenes használatra 
osztatik ki, az állatot az említett bejelentés 
és igazolás után további rendelkezésre jól 
táplált állapotban díjtalanul visszaszolgál
tatni, — ellenben ha az állat bármilyen 
fizetési kikötéssel engedtetett át, ezen köte
lezettségnek az illetékes királyi adóhivatal
nál minden tekintetben (összegek és fizetési 
napok) pontosan eleget tenni.

Azon esetre, ha valamely esedékessé 
vált összeg kellő időben nem fizettetnék le, 
a bika átvevője a hátraléknak a lejárati 
naptól hat százalékkal számítandó késedelmi 
kamattal együtt leendő behajtására a mi- 
nisterium részére a szabad bírói választást 
engedi,

8. A kötelező nyilatkezatok az átvevő 
község elöljárósága két tagjának, illetőleg 
az átvevő magántenyésztőnek keltezett alá. 
írásával s a község hivatalos- vagy az át
vevő pecsétjével, — ezenfelül pedig a fize
tési kötelezettséget megállapító nyilatkozatok 
az összeghez képest és a II. fokozat szerint 
— s az ingyenes használatról szóló nyilat
kozatok 50 krajezáros bélyegjegy gyei ellá
tandók.

A nyilatkozatok az ajánlatról szóló 
értesítés keltezésétől számítva legkésőbben 
30 nap alatt visszaküldendők; további ké 
sedelem lemondásnak vétetik.

A nyilatkozatoknak ekként kötelezőleg 
történt elfogadása és közvetlenül a kerületi 
állami állatorvoshoz beküldése után a mi- 
nisterium a bika kiadatását és esetleg vas
úti elszállítását elrendeli s erről az átvevőt 
értesíti, — illetőleg a kerületi állami állat
orvos az eladót a bika kiszolgáltatására 
írásosan felkéri s ezen megkeresést az át
vevőnek megküldi, a ki azon az átvételre 
egy megbízottat írásosan igazol és ezután 
a megkeresést a megbízott által az eladóhoz 
juttatja.

Az eladó ezenairat ellenében a bikát 
a megbízottnak átadja a megbízott pedig 
az állatnak egészséges és ép állapodban 
megtörtént átvételét ugyanazon megkeresé
sen Írásosan és keltezve elismerni tartozik.

9. Az átadás után minden esély és 
felmerülhető kár kizárólag Jaz átvevőt ter
heli, úgy hogy a bika átvételével egyidejűleg 
megszűnik a kincstár ellenében minden to
vábbi kártalanítási, csere-Jvagy egyébb igény.

De ha az állat tenyésztésére képtelen, 
ezen kürülmény okvetlenül — az átvételtől 
számittandó — 3ü napon belül és közvet
lenül a kerületi állami állatorvoshoz beje
lentendő, aki itteni utasításhoz képest a 
helyszínén eljár és ha a panasz nemcsak 
valónak bizonyul, de az átvevőt a bikának 
takarmányozása, gondozása é9 tenyésztése 
kihasználása körül hiba vagy mulasztás 
egyaránt nem terheli, az eladó köteles ezen 
állatot egy ugyanoly becsértékü és kifogás
talan tenyészképességü alkalmas bikával az 
átvevőnek díjtalanul becserélni, — ha ez nem 
volna eszközölhető, a tenyészképtelen bikát 
kárpótlás nélkül visszavenni és annak teljes 
vételárát a kincstárnak megtéríteni.

Ha a panasz alaptalannak bizonyult, 
a kiküldött kerületi állami állatorvosnak az 
Őt megillető napidíjat és útiköltséget a pa
naszos. nyugta ellenében, kifizetni köteles.

A jelzett határidőn fúl bejelentett ilyen 
panaszok nem vehetők figyelembe.

A tenyészképtelenség miatt visszavett 
egyik és ennek helyébe újra átadott másik 
bika árai között netán mutatkozó összeget 
az eladó és átvevő egymás között egyen1 i 
tik ki.

10. A vasúti szállításnak elrendelése 
után az eladó a bikát haladéktalanul felra
katni és az elindnlás idejéről az átvevőt 
olőzetesen, vagyis oly időben — s ha kell, 
táviratilag — értésiteni. hogy ez az állatnak 
átvétele iránt még elég korán intézkedhessek.

A vasúti szállításnál mérsékelt (minden 
bikáért kilométerenként l^/ioo krajezár) díj 
tételek igénybevételére jogosító igazolványok, 
melyekből minden külön szállítmányhoz két I 
példány szükséges, az eladókhoz megkiil-' 
detnek.

Az egyik példány a feladási állomás 
főnökének átadandó, mig a másik a kisérő 
nél marad, illetve ennek hiányában a 
szállítási okmányokkal együtt kezeltetik.

A vasút által felszámított összes 
költségek és a feladó által előlegezett (a 
fuvarlevélen részletezendő és mint utánvételi 
összeg a szállítmány kiadása után a fel-, 
adónak meglérülö) szemlélő bizottsági eljá
rási s esetleg kiséreti, távirati vagy feltét
lenül szükséges egyéb kiadások mindenkor 
és kizárólag az átvevőt terhelik.

Vasúti szállításhoz a bikák mellé 
kísérők rendszerint csak az átvevő határo 
zott kívánságára adandók.

Ha a szállítási díjak felszámítása 
netán sérelmesnek mutatkoznék, ennek 
felülvizsgálására s illetve a díjtöbbletnek 
visszatérítésére irányuló kérelmek a fuvar
levél kíséretében közvetlenül az illető köz 
lekedési intézethez beterjesztendök.

Miután az eladó a megvásárolt bikákat 
tényleg mind aiadta, a kijáró tartási költ
ségekről, és pedig minden egyes bika után 
külön tétel alatt felszámítva, jegyzéket 
készít 8 az legkésőbben julius hó 31-ig az 
összes átadási okmányokkal (elhajtás esetén 
a 8-ik pont utolsó bekezdése szerint ellátott 
megkeresés, vasúti elszállítás esetében pedig

a feladási vevény) együtt kerületi állam 
állatorvoshoz beküldi

A jelzett határnapon túl benyújtott 
ily költségszámlák vissza fognak utasíttatni.

A vételárok épugy, mint az elfogadott 
tartási költségek az eladó által külön is 
megjelölhető, — máskülönben az illetékes 
királyi adóhivatalnál a jogosultnak bélyeg
köteles nyugtáira utalványoztatnak.

Budapesten, 1887. évi november hó 4-én.
A löldmivelés-, ipar* és 

kereskedelemügyi 
m. kir. ministeriumtól.

TiT-A-O-'Z" P E R E 1 T C Z ,
laptalaj donos.

K I S  J Ó Z S E F ,  VÁRADY FERENCZ
felelős szerkesztő. fömunkatárs.

Nyilt-tér.*)
Nyilatkozat.

Ezennel kinyilatkoztatom, hogy a fiam 
Izidor által csinált adósságokat, vagy ha 
még ezentúl esinál, azért semminemű fele
lősséget magamra nem vállalok és azokat 
megfizetni nem fogom.

Fischer Adolf,
mohácsi lakos.

*) E rovatban küzlöttekért nem vállal felelőssége 
a szerk.

H i r d e t é s e k .
KERESTETIK 

egy csinosan bútorozott

h ó n a p o s  s z o b a
lehetőleg I. emeleten. 

Ajánlatok lapunk kiadóhivatalához in- 
tézendők.

3641 sz./tkv 1887.

Árverési hirdetmény.
A siklósi kir. járásbíróság mint telek

könyvi hatóság közhírré teszi, hogy Plainer 
Lajos pécsi lakos végrehajtatónak Szabó 
Károly n.’tótfalui lakos végrehajtást szen
vedő elleni 240 frt tőkekövetelés és járulékai 
iránti végrehajtási ügyében (a siklósi kir. 
járásbíróság) területén lévő Siklós község
ben fekvő, a siklósi 375. sz. tjkvben felvett 
f  545. hrsr. 549. sz. ház és belsőségre az 
árverést 800 frt ezennel megállapított ki
kiáltási árban elrendelte és hogy a fennebb 
megjelölt ingatlan az 1887.évi deczember hó 
28-ik napján d. e. 10 órakor a tkvi irattár
ban megtartandó nj’ilvános árverésen meg
állapított kikiáltási áron alul is eladatni fog.

.Irverezni szándékozók tartoznak az 
ingatlan beesárának 10o °-át vagyis 80 frtot 
készpénzben, vagy az 18^1. LX. t. ez. 42. 
$-ában jelzett árfolyammal számított és az 
1881. évi november hó 1-én 3333. sz. a. 
kelt igazságig yministeri rendelet 8. § ában, 
kijelölt ovadékképes értékpapírban a kikül
dött kezéhez letenni, avagy az 1881. LX. 
t. ez. 170. §-a értelmében a bánatpénznek 
a bíróságnál előleges elhelyezéséről kiállí
tott sza-bályszerü elismervényt átszolgál
tatni.

Kelt Siklóson 1887. évi szeptember hó 
15 ik napján. Siklós kir. jbiróság mint 
telekkönyvi hatóság.

Jeszenszky
kir. albiró.

R a t h  M á t y á s
íakereskedése.
Tüzelőfa eladás

ülenkint, vágva, hasítva és sulyszerint. 
250 kgrtól a házhoz szállítva.

Befizető he ly ek :
250 kgrtól HOFFMANN KÁROLY 

butorraktárában és ENtíELMANN 
lisztkereskedésében (városház).

25 kgrtól KIKUL FERENCZ szén
üzletében és az indóház átelleni 
dohánytőzsdében



49-ik szám. .P É C S I F IG Y E L Ő ..
deczember 3-ig,

14250 az./tkv. 1887.

Árverési hirdetmény.
A pécsi kir. törvényszék mint telek

könyvi hatóság közhírré teszi, hogy Nagy 
Lászlóné, Vimmer É\............. , ______ Éva és társai pécsi lakó
sok végrehajtatnak Schrott /Ydám és Takó 
András Nagy Budméri lakósok végrehajtást 
szenvedő elleni 570 frt — kr. töke követe
lés s járulékai iránti végrehajtási ügyében a

ií kir. törvényszék területén lévő Nagy 
udmér község határában fekvő a nagybud-

méri 4 sztjkb3n felvett 54 sz. kisházra 
60 frt, 1040 hssz. szántóföldre és 1043 hssz. 
szellőre 143 frt, a 36 sztjkönyvben felvett 
44 sz. ház udvar s kert kis házra s birtokra 
az 1881. 60 t. ez. 166 § a alapján egészben 
80 frt, 102 sztjkvben felvett *|4 kültelek 
Schrott ^dámot illető felére 438 frtban 
ezennel megállapított kikiáltási árban elren
delte és hogy a fennebb megjelölt ingatlan 
az 1887. évi február hó 22-én délelőtt 10 
órakor Nagy Budmér község házánál meg
tartandó nyilvános árverésen a megállapított 
kikiáltási áron alul is eladatni fog.

Árverezni szándékozók tartoznak az 
ingatlan becsárának 10-#/*át, vagyis 6 frt, 
14 frt 30 kr., 8 frt, és 43 frt 80 krt kész
pénzben, vagy az 1881. LX. t. ez. 42. 
§-ában jelzett árfolyammal számított és 
az 1881. évi november hó 1-én 3333. sz. a. 
kelt igazságügyminiszteri rendelet 8. §-ában 
kijelölt óvadék képes értékpapírban a kikül
dött kezéhez letenni, avagy az 1881. évi 
60. t. ez. 170. §-a értelmében a bánatpénz
nek, a bíróságnál elöleges elhelyezéséről 
kiállított szabályszerű elismervényt átszol
gáltatni.

Kelt Pécsett 1887. évi október hó

Eladó ház.
A király-utezai 18. sz. ház

a katona kórház mellett

szabad kézből eladó.
Tudakozódhatni B e d ő  I m r e  ur

nái (királyi-uteza 5. sz.) és G erden ich  
József urnái (József-utcza 20. sz. a.)

Tüzelőfát
a téli szükségletre legjutányosabb árak 
mellett ajanl a n. é. közönségnek

Spitzer Ádám
hal-piaczon.

Megrendelések elfogadtatnak J. L. 
Krausz urnái fő-tér, és Smon János 
urnái, Kis-piacz.

8-ik napján.
A pécsi kir. törvényszék, mint tkknyvi 

hatóság.
BOGYAY PONGRÁCZ.
kir. törvényszéki biró.

Eddig még fölülmulhatlan
a MAAGER W.-fóle

cs. kir. szabadalmazott, v a l ó d i  t i s z t a

C s u k a m á j - o l a j
MAAGER VILMOSTÓL BECSBEN.

Az orvosi tekintélyek által megvizsgáltatott és köoynyen 
emészthetősége folytán gyermekeknek is ajánlható, mert a legtisz

tább, legjobbnak elismert szer: m e ll-  tiidöbajok, görvély, daganatok, kelések, bör-
iiitúinL ni i»i rrt-liti ><>L im un imaiíir at)> pilon --  <■ ír V iiv'PCr ál'fl I tl't -- kailUatükiütések, mirigybajok, gyengeség stb. ellen — egy üveg ára 1 fit — kapható 

gvári raktárban: Bécsben, Heumarkt 3. szám alatt, valamint az Osztrák- 
Magyar birodalom legtöbb és jobb nevű gyógyszertáraiban.

Pécsett kapható: Kovács Mihály, Sipőcz István, Zsiga László gyógyszerárában; Keeh 
Vilmos és Spitzer fia kereskedésében.

Üzlethelyiség változtatás.
yan szerencsém ezennel a t. közönség becs. tudomására jut- 

talni, hogy a Ferencziek-utcza 6. sz. alatti

j i f i  S iier M afactorii Conumny New-York (Amrita1')
Neidlinger G. varrógépüzletemet n o v e m b e r  h ó 1-é n

Széchényi-tér 2 sz. Dl*. Loewy-fóle házba
áthelyeztem és hogy ezentúl helybeli üzletemnek, mint főüzletnek,
az eszéki hasonezégü fióküzletem alárendeltjeit.

Kiváló tisztelettel

N eidlinger G.
a The Singer Manifacturing Compani New York (Amarika) 

vezér-ügynöke.

Bérbeadási hirdetmény.
Olvasóink figyelmébe ajánljuk 

azon rendkívüli gyógyeredményt, 
mely Meissner gyógyszerész

TYÚKSZEM -TAPASZA
által tyúkszem, szemölcs, bőrkémé 
nyedés és daganatok ellen eléretett.

0 -Becse. 1887. január 19. Kérek az 
ön á lu l  hirde tett tyúkszemtapzszból K ivá n 
csi vagyok, vájjon az eddig minden gyógy
szereknek ellenállott tyúkszemeimtől megsza
badulok-e ? T iszte lettel Med. Dr. Kiss György, 
kor. ar. érdem-kereszt tnlajd .

Ó -B e m . 1887. Február 12. Éhez já 
rn iu k  kegyetlen fájdalmas tyúkszemeim Ön
nek szere á lta l elmúltak. Jó lélekkel ajánlom 
bárkinek. Dr. Kiss György.

E ctka , 1887. február 8. A tyúkszem
tapasz a te tt a jála tnak nem vá lt szégyenére; 
aöt mondhatom, hogy i ly  eredményt tőle ko
rántsem vártam, most a szer felének meg
takarításával tyúkszemeimtől megmentve va
gyok. üo n iia i tiszte lette l Kelemen István, 
urad. ispán.

E r» e k .r jv á r, 1887. január 29. Küldjön 
utánvétellel a híres Meissner-tyúkszemtapasz- 
ból. melyet mindenütt dicsérnek. Mély tisz 
telettel Malinezky Józfef.

Tcmsevár. 1887. febrnár 12. Szelvény 
1 f r t  15 kr. A kü ldö tt doboz tyúkszem- 
tapaszért, mely minden várakozást túlhaladva 
kitűnő, fíericsky Vrb. m. k. pénzügy hivatalos.

Pozsega, 1887. febrnár 21. Szelvény 
1 f r t  15 k r . A  tyúkszemtapasza kitűnő szol
gálatokat te tt. küldöm a árát. Jaránonc A.

Szétküldetik naponkint a Meiss
ner gyógyszerész központi raktára 
által (Pécsett), mely 1000 drb. cs. 
és kir. aranyat fizet annak, ki be
bizonyítani képes, hogy fenti nyi
latkozatok bármelyike hamis, vagy &  
költött, avagy a fan'i ezég rokonai- ^  
tói származnék. Kapható Pécsett: 
Sipőcz István. Zsiga László és az 
irgalmatok gyógytárában. Siklós: 
Rónai gyógyszerész, Mohács: Szen- 
drei gyógyszerész. Szigetvár: Sala
mon gyógyszerész.

Mely szerint alulírott község elöljárói részéről ezennel közhírré 
tétetik, miként

Vasas község tulajdonát képező és a község egész határa 
területére kiterjedő szeszesital mérési regalejog, 

a hozzá tartozó és a községben lévő korcsmahelyiség — mely áll 3 szoba, 
1 bolt, 1 konyha, 1 éléstár, pincze és padlásból— 1 mosókonyba, 1 vágóhíd, 
1 mészárszék, istáló és pajta mellékhelyiségekkel, továbbá udvartér és 555 
i~[-81 első osztályú kerttel 1888. évi január hó 1-től 1890. évi deczember 
végéig vagyis három egymásután következő évi időtartamra,

S iu g c rs t ra s s e  1 5 .

„gold Reicksapfel"

Vértisztitó labdacsok
J.-íé gyógyszertár

Becsben.
ezelőtt egyetemes labdacsok neve a la t t ;  ez utóbbi nevet télj 
jogga l megérdemlik, m ivel csakugyan a lig  létezik betegség,mely

ben a labdacsok csodás hatásukat szerencsésen be nem b izonyíto tták volna. A legmakacsabb esetekhez,
melyekben minden egyéb szer siekertelenül a lka lm aztatott, ezen labdacsok számtalanszor és u legrövidebb 
idő a la tt teljes gyógyulást eredményeztek, 1 doboz 15 labdacscsal 21 k r. 1 tekercs 6 dobozzal 1 fr t  5 kr.teljes gyógyulást
bérmentetlcn utánvét megküldéssel 1 f r t  10 kr.

A pénzösszeg előre beküldése m elle tt bérmentes beküldéssel egy tekercs labdacs 1 f r t  35 kr, 2 t *  
keres 2 f r t  30 k r , 3 tekercs 3 f r t  35 k r, 4 tekercs 4 f r t  40 k r, 5 lekeres 5 f r t  20 k r . 10 tekercs 9 frt 
20 k r. (Kevesebb m in t egy tekercs nem küldhető szét.

Számtalan levél érkezett, melynek író i há lá t mondanak egészségük helyreállításá t köszönik. A ki 
csak egyszerM te tt kísérletet velük, tovább ajan lja . A számtalan köszönő ira tok  közül mellékelve közlünk 
néhányat.

llü

1887. m  t e .  18-án i  1 2 órakor Vasason
(hol az árverési föltételek bármikor betekinthető!;) 

tartandó szóbeli nyilvános árverés utján haszonbérbe kiadatni fog.
Mire a bérleni szándékozók tisztetettel meghivatnak azzal, hogy az 

1000 frt kikiáltási ár 10%-át az árverezés megkezdése előtt bánatpénzzül az 
árverező elüljáróság kezére letenni tartoznak.

Kelt Vasason, 1887. évi deczember hó 1-én.

Morócz Lnjos s. k., Lukács
körjegyző.

János
biró.

S. k .?

I 2 Z r e r r i . l l 2 n . g r  ^ á r o l 3 7 -
kárpitos és diszitő üzlete, József utcza 28. szám

unká t.E lvá lla l minden e szakba vágó ká rp itos és terem díszítési 
szobák kárp itozását, továbbá kaphatók ugyanott

kész bútorok
u. m. pamlagok. ottom ánok. egész g a rn itn rá k , a legdíszesebbtől a legegyszerűbbig, m 
a l e g - j - u . t á n j r o s a 'b 'b  á r a i t  mellett.

Megrendelések v idék re  is eszközöltetnek, ngy mindennemű javítások is

Minták és árjegyzékek bermentve.
Pontos és lelkiismeretes kiszolgálásért kezeskedik

Kremling Károly.
kárpitos és díszítő P é c s e t t .
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Leogang, 1883, Májas 15.
]  Nagyon tisz te lt Uram: Az ön labdacsai valóban 
I  csodabatásuak, nem olyanok, m int sok más magasztalt 
I -/.erek, hanem majdnem minden ellen használnak, 
j  A husvétkor megrendelt labdacsokból a legtöbbet
I barátok é« -merősök közt osztottam szét és mindegyik

nek haszon. még aggastyánoknak is a k ik  különböző 
bajban és gyengeségben szenvedtek és ha nem is töké
le te s e n  gyógyultak meg. de javulást taj-asztaltak és 

|  m ég  to v á b b  használni akarják. Felkérem tehát, hogy 
" ism é i ."> kereset küldjön. Én és mindazok nevében, 
|  akik labdacsainak köszönhetjük egészségünket, fogadja 
I  legbensöbb köszöuetünket.
’ O e u t i n g e r  M á r t o n .

H I R D E T MÉ N Y
Hogy a vízjogi törvényben előirt bejelentések iránti kötelezettség a lehető 

módokon nyilvánosságra hozassák, ezennel különös figyelmeztetésül hírlapok utján is 
közzéteszem a í. é. julius Ló 25-én 7389 sz. a kelt és minden egyes községnek 
megküldött köv. felhívásomat: „A vízjogi törvény (1885. évi XXIII. t. ez.) 191. §-a 
értelmében felhívom a Baranya vármegye területén létező azon  v iz im ü v ek  és  
vizhasználati jo g o s ítv á n y o k  tulajdonosait kik a jogosítványukra vonat
kozó engedélyt, s illetve a 20 évi háborithatlan gyakorlat igazolását a m. évi 7702
sz. a. kibocsátott hirdetmény folytán f. é. márczius hó 1-ig 23.ála,22Q. "be 2n.e22C2.
j e l o i n t e t t é l c ,  hogy nálam 6 hónap alatt, vagyis 1888. évi február hó II—ig
bezárólag az engedélyért folyamodjanak, különben jogosítványuk elenyészettnek tekin
tetik, s vízmüveik felett a hatóság intézkedik.

Megjegyeztetik, hogy az engedély elnyerése czéljából benyújtandó beadványok 
és egyébb iratok, a vízjogi törvény 191. §-ának második bekezdése értelmében, bélyeg 
és illetékmentesek.

A folyamodási kötelezettség minden hatósági engedélyre szoruló vizimunkálat 
tulajdonosára kiterjed, tehát öntözési, lecsapolási, ármentesitési, ipari vállalatokra, to
vábbá nyilvános és magán vízvezetékekre, nyilvános és magán csatornákra, védgátakra 
és zsilipekre egyaránt érvényes.

Kelt Pécsett, 1887. évi november hő 21-én.

Jeszenszky Ferencz,
alispán.

Bega-Szt.-György 1882. febr. 16.
Tiszteit U r! Nem fejezhetem Ki eléggé köszönete- 

met az ön labdacsaiért, mert Isten segítsége m elle tt az 
ön vértisztitó  labdacsai á lta l gyógyult meg nőm. a ki 
évek óta hasmenésben szenvedett . és noha még most 
is kell neki néha bevenni, mindazonáltal már annyira 
helyreállt egészsége, hogy fiatal frlsseséggel kéjies mun

káját végezni. Ezen köszönetnyilvánításomat kérem 
szenvedők javára közölni és egyúttal kérem, hogy ismét 
küldjön - tekercs labdacsot es 2 drb china. szappant- 

Kiváló tiszte lettel
N ö v i k  A l a j o s  fókertén.

Tekiutetes U r! Elorebocsátva azt, miszerint való
színűleg valamennyi gyógyazere hasonló jósággal bír, u  
ön híres fagybalzsainával, mely családomban több idült 
tagytaguak gyorsan véget vetett, daczára valameuji 
úgynevezett egyetemes szer irán t bizulmatlacsagomnak 
elhatároztam magamat az ön vértisztitó labdacsaiból 
folyamodni, hogy, ezen apró golyóbisok segélyével 
ostromoljam rég idő óta ta r to tt aranyeres báutalinamat 
Egyáltalában nem restellem önnek bevallani, miszerint 
regi bajom négy heti használat után teljesen megszűnt 
es én ezen labdacsokat ismerőseim körében a l<*gbnz- 
góbban ajánlom. Az ellen nincs egyátalában semmi ellen
vetésem. ha ön ezen soraimat, — jóllehet nevaláirit 
nélkül — nyilvánosság elé óhajtja bocsátani.

Mély tiszte lettel
Bécs, 1881. február 20. C. v. T.

T J ,, n , . .  R n l r a c o m  Psserbofer J.-tői évek óta 
r  > “ U t U / . f c t l l I l ,  legbiztosabb szernek van
elismerve mindennemű fagybajok és üdü lt sebek stb. 
ellen 1 tégely 40 kr. porté mentesen 05 ki
H l l O - t  h o l v f i f t m  m e g b íz h a tó  >/.. r  g u g a d a g  

ellen 1 üveg 40 k r. por
tomentesen 65 kr.

Elet-esentia, pék) megromlott gyomor 
rósz emésztés, mindennemű altesti bajok ellen k itűnő  
háziszer Egy üvegcse 20 k r

Tannochinin-liajkenőcs, P7“
évek óta orvosok és laikusok á lta l valamennyi haj
növesztő szer között a legjobbnak elismerve 1 csi
nosan k iá llí to tt nagy szelencze 2 fr t .

Egyetemes tapasz “ jr?

I  j I . . , k, I -wt á lta lán  ismert jeles háziszer, 
U l l I U I l t U V ,  h u n it rekedtség, görc
gés stb. ellen 1 üveg 50 k r, : 
50 kr.

köhö- 
üveg portóva l 1 f r t

-bek, mérges kelevények és a láb régi időszak* 
k in t fe lny íló  kelései, makacs mirigyknlések. fájó 
pokolvar, sebes és gyulladásos mell, megfagyott tagok, 
köszvénv és hasonló bajok ellen jónak bizonyult, 

tégely 50 k r, portóval 75 kr.

Amerikai köszvéni -kenőcs, Egyetemes tisztitó-só, ,v°"rich A.-tói kitü-

gyorsan és biztosan ható, kétségtelenül legjobb szer 
minden köszvényes és csuzos baj, nevezetesen hát- 
gerinezhaj. fogszakgalás, görcs, ideges fogfájás, fe j
fájás, iülszaggatás stb. ellen 1 f i t  20 k r.

no házi szer megzavart emésztés minden következ
ményei, úgym int fejfájás, szédülés, gyomorgöRS, 
gyom orhéj, aranyér, dugulás stb. ellen 1 csomag 
ára 1 f . t .

A ll
-w v o ífY i l Í A i i n n n  Bernhard W. 0 . tó i 1jesilu lujueui, üvee 2 frt ,iu kr fil

üveg 1 f r t  40 kr.
Ferenczpálinka 1 üveg 6U kr.

S '/e m - e s o n t i - i  .......r»k*“ «*tói. 1O a L I I I  t ó t / 11 I l i i J  üveg 2 f i t  50 k r , fél üveg
1 f r t  50 kr.

Lábizzadás elleni por i dobo' 50
I val 1 kr.

kr. portó-

Az i t t  nevezett készülékeken k ívü l készletben vannak, az osztrák lapokban h irde tett összes bel* 
és kü lfö ld i gyógyszerészeti különlegességek, s mindazok, melyek raktá ron nem volnának, kívánatra pon
tosan és olcsón megküldetnek.

Postai küldemények, előre küldendő készfizetés vagy utánvét m elle tt, a leggyorsabban eszkö
zöltetnek.

Az előre beküldött pénzkiiIdeményeknél (legjobb postautalványnyal sokkal olcsóbb a 
postabér, mint utánvét küldeményeknél.
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© A ltti fimári rallar
M  ajánlja gazdag választékú üveg-, porczellán- ét kőedény — vala

mint lámpa-, tükör-, kép- és aranykeret árukészletét.
Nagy választék ÜVEG és MAJOLIKA fényíizési (luxus) czikkekben:

0  alkalmi és ünnepi ajándékokhoz.
Vesomunkak üvegre megrendelés szerint a legjobban eszközöltetnek.

Menyegzői ajándékokul
ajánljuk teljes összeállítású és kiválóan olcsó 55 darabból álló

fit
u. m. :

A. tiszta fehér porczellán — és csiszolt üvegkészlet, teljes, ára 10 frt 48 kr. 
B csinosan díszített „ — ésfinom szalpa „ vésve ,, „ 14 „ 74 „
C. Unom festett „ — és ssrokmetszetü üvegkészlet „ 16 „ 90 „
THEA, KÁVÉ és LIQEURKÉSZLETEK fenti A. B es C alattiakhoz ig. n 

olcson.
Remek kivitelű olajnyomatok és üvegfestménygk(üvegchromographie) 
a legkitűnőbb mesterek müvei után nagy választékban kaphatók.

E lad ás n ag y b an  és  k ic s in y b en  -frMI

a legolcsóbb gyári árakon.

Pécsett, 1887. Nyom. a Kamasetterdéle nyomdában Koller Lipót
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