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Kéziratok vissza nem küldetnek.

A lap szellemi részét illető közlemények és előfizetések a szerkesztőséghez, hirdetések pedig a kiadóhivatalhoz intézendők.
Előfizethetni helyben: a kiadóhivatalban, KÖSZL 1ÁN0S úrnál a városház épületben, ULL JÁNOS úrnál a budai külvárosban,

valamint a vidéken minden póstahivatalnál.

Szerkesztőség és kiadóhivatal: 

J á n o s - u t c z a  8 - i k  s z á m .
Csupa adóemelés.

A képviselőház gőzerővel emeli az 
adókat. A boldog régi korszaknak a kife
jezése, mely adóprésről beszélt, ma már nem 
illik többé a viszonyokra. Préssel nem lehet 
akkora munkát végezni, mint a mekkorát a 
mai kor fináncz kapaczitásai követelnek. Eh
hez gőzgép kell, nem elavult prés.

Egymást követik egyetlen hét lefolyá
sa alatt a dohányról, a bélyegről s a bor» 
hús-, sör és czukorfogyasztásról szóló tör 
vényjavaslatok. Mind csupa adóemelés. Ha 
Így halad ez az öt évre választott képviselő 
házban az adóemelés, isten óvjon bennünket 

; ötödik esztendő végétől, mikor öt heti 
munka se telt még el és itt vagyunk.

A dohányjövedéki törvény olyan, a 
minőt se Bach, se Schmerling, nem mert 
volna ráerőszakolni a magyarra. Tisza és 
Wekerle minden lelkiismereti furdnlás nél 
kül megteszik. Bach és társai rábízták a 
finánezra, hogy nyomorgassák a magyart. 
Szomorú egy állapot volt az is s 1876 
után valamennyire igyekeztek is segíteni 
rajta. Tettek némi könnyítéseket. Megen 
gedték. hogy egy kis szűz magyar dohányt 
is lehessen szívni, ha az ember megfizetett 
érte. Tisza és Wekerlo megirigyelték ezt is 
a magyartól. Visszaállítják egész szigorúság
gal nemcsak azt, a mit Bach megteremtett, 
hanem ugyancsak tulliczitálnak rajta.

Abban a szerencsétlen korszakban 
csak is a tinánez tisztje volt dohány után 
szaglálni. A mostani törvény finánczczá deg 
radálja a falusi bírót, a városi polgármes
tert. a vendéglőtulajdonost és a hajókapi 
tányt. Azoknak is kötelességükké tétetik, 
bog}- dohány után kutassanak s dijakat 
tűznek ki a számukra, ha dohánycsempé
szeten kapnak valakit. Az ilyen törvény 
bolond és erkölcsrontó. A magyar ember 
nem fogja magát spieziliskedésre adni kivált 
30 kros jutalmakért. Az ilyen törvényt 
nem lehet vagy alig lehet pontoson betar
tani. azért rosszabb, mint ha nem is volna. 
Az ilyen törvény csak a szekatúrákra való, 
midőn eltiltja például a dohányvágó kés s 

czigaretta-hiivelyek áru lását: jó. hogy 
épen ki nem irtja a föld színéről a kostö 
köt is. mert hát ebben szokták ára tartani 
i jó szűz dohányt.

A másik törvény a bélyeg és illetékek 
felemeléséről szól. A bélyeg is a Bachkor- 
találmánya. Ez is súlyosan sújtja a föld i 
népét- A sok sterapli iszonyú összegeket 
csikar ki évenkint az emberek zsebeiből, 
még pedig nagyon sokszor igazságtalanul. 
Az ember alig Írhatja már a nevét egy da
rab papírra, hogy stemplit ne kelljen tőle 
fizetni. A legostobább dolgok után stemplit

szednek, értéktelen vagy csak sperativ ér
tékkel biró dolgok átruházása után illeté
keket szednek. Minden perben az egyik fél 
vesztes, de az állam mindig nyertes, mert 
ő megkapta a maga illetékét. És a mily 
súlyos volt ez eddig, Tisza ezzel sincs 
megelégedve. Felemeli ezt is. Többet akar 
e czimen is a magyar embertől kicsikarni.

Azután ott van a bor-, sör-, czukor- 
és husfogyasztási adó. Súlyos volt eddig is. 
Súlyos az, hogy az ember a saját termesz
tette bortól is adót fizessen, ha meg akarja 
inni. Most e tekintetben is megnagyobbítják, 
illetőleg megszigorítják az adót-

íme egyszerre ennyi adóemelés !
Tisza még a nyáron is azt Ígérgette, 

hogy nem emel adót.
Voltak oly bárgyúk, a kik el is hitték 

azt neki.
Alig ült össze az uj képviseloház és 

már is ennyi adóemelés.

Országgyűlés.
Szombaton a képviseloház ülése izgatott 

hangulatban folyt le. A napirendet a bélyeg 
és illetékekről szóló törvényjavaslat tárgya
lása képezte A javaslatot Dárdai előadó, 
Szivák Imre és Wekerle államtitkár védte; 
ellene Horánszky Nándor, Apponyi Albert 
és Eötvös Károly szállottak. Eötvös beszédében 
Hegedűsre tett egy megjegyzést, a mely 
miatt Wekerle. Hegedűs és közte izgatott 
szóváltás támadt. Az ülés végén Fenyvessy 
interpellált a Keglevich-iigyben, mire Orczy 
kijelenté, hogy Keglevich beadta lemondását, 
a mit a kormány el is fogadott. Tisza 
..gyengélkedése" miatt, nem volt az ülésen.

Hétfőn ismét a bélyeg- és illetéktör
vények módosításáról szóló törvényjavaslat 
volt napirenden s ennek ama £ ánál, melyi 
az illeték-egyenértéket fölemeli, heves vita 
támadt. Szóba kerültek a kataszteri kiro
vásoknál történt visszaélések s minthogy ez 
nem eshetett meg személyek és konkrét 
adatok említése nélkül, a hangulat mind 
ingerültebb, a szóváltás egyre élesebb lett. 
Az elnök csengetései, figyelmeztetései mind 
hasztalan voltak s csakis akkor esilapult le 
kissé az izgatottság, midőn Ugrón Gábor a 
házat ítéletének felfüggesztésére kérte, mig 
ő az általa felhozott ügyben határozott 
adatokat szerez be. Különben a ház a tör
vényjavaslatot ma részleteiben is tárgyalta 
s azt pártunk részéről indítványozott fontos 
módositványnyal fogadta el.

Kedden a ház gyors tempóban nyargalt 
végig az elébe terjesztett törvényjavaslato
kon. Pedig nem mondhatni, hogy valami 
lényegtelen dolgokról volt szó. A határőr
vidéki vasutak kérdése, úgy pénzügyi, mint 
nemzetgazdasági szempontból nagy jelentő
ségű s bizonynyal megérdemelt volna bővebb 
megvitatást is, mint a minőben részesült. 
Az Olaszországgal és Németországgal való 
kereskedelmi szerződések ideiglenes megújí
tása került ezután sorra s kapta meg a 
képviseloház jóváhagyását. A tanácskozás e 
részével mai vezérczikkünk foglalkozik. A

napirend során utolsó volt, és a legélénkebb 
vitát keltette a fogyasztási adók fölemelésé
ről szóló törvényjavaslat E törvényjavas 
lattal szemben, mely a 1 “gfontosabb élelmi 
czikkeket oly tetemesen megdrágítja, a 
függetlenségi és 48-as párt természetesen 
határozott állást foglalt, s annak kifejezést 
is adott ama határozati javaslatban, melyet 
a párt nevében ma Szederkényi Nándor 
nyújtott be. Szederkényi hatásos beszéde 
síkra ugratta Jókai i? kinek állandó
kötelessége helyt állni a kormányért, ha 
valami nagyon népszerűtlen dologról van 
szó. Élesebb szint adott a vitának Ugrón 
Jkos, ki a félhivatalos lapok szenteskedő 
botrány irtózását állította pellengére. Orbán 
Balázson, Szalay Imrén és Kiss Alberton 
kiviil, kik a függetlenségi és 48 as párt 
álláspontját képviselték, nagy hatással szó 
lőtt még Hegedűs Sándor. Horánszky Nándor 
és Tisza Kálmán.

Szerdán folytatták a bor-, bús-, sör 
és ezukorfogyasztási adó fölemeléséről szóló 
törvényjavaslat általános tárgyalását s be 
is fejezték, természetesen azzal hogy a 
többség a javaslatot elfogadta. Különben a 
mai vita is élénk volt, a mit nem csodálhatni, 
hisz oly kitűnő szónok kezdte meg. mint 
Eötvös Károly. Kívüle nagy figyelemmel 
hallgatták még Perezel Miklóst, a volt ba
ranyai főispánt, ki szintén a javaslat ellen 
szólott. Beszédét a „Különfélék" közt kö
zöljük. Élénk hatást tett Pázmándy Dénes 
Madarász József és Tlialy Kálmán felszó 
lalása is, kik a munkás osztály szempontjá 
hói támadták a javaslatot. A javaslat mel 
lett a kormánypártról Perlakv Elek és 
Busbach Péter, ellene az antiszemiták közül 
Szendrey Gerzson beszélt s azután a záró
beszédek következtek s végül megtörtént a 
szavazás.

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

(Folyt, és vége.)
Az év végével fennállott egyes tiszta 

betétkövetelésesek között:
az 5 írtig terjedők t í l ! l° ,0-ot
az 5— 10 frtig terjedők 13-311° ,-ot
a 10— 20 „ „ 10 36°', ot
a 20— 30 „ „ 4 55° ,-ot
a 30— 40 „ 2 29°„ot
a 40 — 50 „ „ 1-40° 0 ot
a 50—100 „ „ 3‘36“ ,-ot
a 100—500 ,. „ 3-15° o ot
az 500 írton felüliek 0 42°, ot
tettek ki; az összes 85,517 fenálló betét
könyvecske közül ezek szerint 84'83° 0—20 
forintnál nem nagyobb betétösszeget mutat 
fel az áv végével.

A postatakarékpénztár a betevők ré 
széle értékpapírokat is vásárol. 1888 bán 
308 beérkezett kérvény alapján 261,800 frt 
névértékű értékpapír vásároltatott.

Az év folyamán kiállított az intézet 
összesen 71 drb. járadékkönyvecskét: ezek 
közül 7 drb. ismét kiegyenlittetett, úgy hogy 
deezember végével 64 drb. maradt fenn.

E 64 járadékkönyvecske tulajdonosai 
részére a postatakarékpénztár őrizetében

volt 175,300 frt névértékű papír, még pedig|: 
5®/0 os magyar papirjáradék 145,600 frt 
4° 0-os magyar aranyjáradék 0800 ,,
4° 0 os Tisza szegedi sorsjegy 7.300 ,,
Különféle záloglevelek 9.000 „
Egyéb értékpapír 2.600,,

A járadékkünyvecske mellett letétbe 
helyezetteken kivül még 86,500 frt névér
tékű értékpapír (nagyrészt arany és papír 
járadék) vásároltatott és küldetett meg az 
illető betevőknek.

A betevőknek 1.419,566 frt 08 krra 
rugó tiszta betétkönyveeskére, éltéintve az 
1886 év deezember 31 én fenállott 12,317 
frt 42 kr. készpénzkészlettől és 38.706 frt 
folyó számla követeléstől — 1.477,300 frt 
névértékű 5° O os magyar papirjáradékban 
nyert elhelyezést.

A papirjáradéknak február-deezemberi 
átlagos árfolyamra 1886-ban 94.62, mig a 
kir. postatakarékpénztár értékpapír készle
tét ugyanazon idő allatt 94-48 átlagos ár
folyamon vásárolta.

.Ittérve a postatakarékpénztárnak ke
zelési eredményeire, a nyereség és vesztesség- 
számla szerint a postatakarékpénztár összes 
kiadásai 141,642 frt 88 kr.
bevételei pedig 41,137 ., 53 kr.
tett, a kezelési hiány 

ennélfogva 100.505 frt 35 kr.
mely az 1884 évi IX- t. ez. 6. Jj-ának értel
mében a postaforgalmi pénzekből előlegképen 
fedeztetett.

A kiadásokban az előmunkálatok 11188 
frtot tevő költségei is benfoglaltatnak, 
melyek még az 1885-iki évben az intézet 
éltetbeléptetése érdekében foganatosíttattak.

A fenteralitett 11.188 frt. levonásával 
az 1886-iki kezelési hiány 89,327 írt 35 krra 
apad le.

Levonva még a betevőknek fizetetett 
2p,797 frt 67 kr. kamatot, mely nem képez 
kezelési költséget, a tulajdonképeni és az 
1886-ik évet terhelő kezelési költség 
105,650 frt 21 kr., mely elosztva az 539,064 
ügyeset számmal, mely a postatakarékpénzár 
nál ugyanezen idő alatt előfordult, egy egy 
műveletnek átlagos költsége 19 */,0 kr., 
s ha ezenn átlagos kezelési költséget össze
hasonlítjuk a külföldi postatakarkpénztárak 
hasonköltségeivel, azt tapasztaljuk, hogy a 
m. kir. postatakarékpénztár berendezése s 
szervezése 9 egyszerű és jutányos, a meny
nyiben a működése első évé ben egy egy 
művelet költsége.
Angoloiszágban 35 kr.
Franeziaországban 3412 »
Olaszországban 27 „
Ausztriában 1883 4 ben 22 „ volt.

A forgalom emelkedésével ezen átla 
gos költség remélyhetőleg még inkább fog 
csökkenni, mert a kiadások nem növekednek 
szükségkép ugyanazon arányban, mint a 
forgalom, hanem ennek bizonyos fokáig ugyan
azok maradnak, mi termész tesen a műve
letenként i átlagos költségre is kedvező be
folyással van.

A fentebbi átlagos kezelés csak úgy 
volt elérhető, hogy a postatakarékpénztár 
személyzetének megfeszített munkálkodása 
vétetett igénybe.

1886. év január havában 37 tisztviselő

s 11 dijnok, deezember végével pedig 40 
tisztviselő és 25 dijnok volt alkalmazva.

Az első év tapasztalatai kétségkívü 
hivatva voltak, hogy a szervezet helyesl 
sége vagy hiányai iránt tájékoztassanak- 
általában azt mutatják, hogy a postataka
rékpénztár egészben és nagyban helyes és 
biztos alapokon szerveztetett s hogy a meny
nyiben a gyakorlati élet egyben vagy más
ban a módosítást szükségessé tenni, ez a 
szervezet fővonásainak és alapelveinek min
den megbolygatása nélkül lesz elérhető.

^ g k g j ’zem végül, hogy a lefolyt 
első évben a postatakarékpénztári intézmény 
megái api fására és extensiv fejlesztésére fek
tettem a fösulyt és ez okból ügyletkörének 
kiterjesztését azon időpontra halasztottam, 
midőn a külterjes fejlődés műve befejezést 
nyervén, az intézmény gépezete fokozottabb 
tevékenység kifejtésére is minden nehézség 
nélkül képes leend.

Hitelszövetkezetek.
A „Magyar hitel és takarékszövetkezet" 

csúfos bukása országszerte mély megbotrán
kozást keltett. A társadalom most aztán 
kifogásolni valót talál a tiszteségesebb ala
pokra fektetett szövetkezetok működésében 
is. s el nem titkolható bizalmatlanság vesz 
erőt az ország lakóságán, ha pénzintézetek 
vagy szövetkezetek működéséről hall szót.

Nem is lehet ezt rossz néven venni. 
De mégis csodálatos, hogy a nép, amelyet 
már annyi csalódás ért, még mindég rászed
hető olyan kétes Ígéretek által is, mit még 
a legprimitívebb észbeli felfogással biró ember 
9em képzelhet megvalósíthatónak.

Abszurdum hinni azt, hogy ha valaki 
egy hitelintézetből — mondjuk — három 
részjegyet vásárol 60 forintért, s arra lefizet 
20 forintot, a hitelszövetkezettől rögtönJ200 
forint kölcsönt kapván. — Mire ? — Csak a 
nevére; — miért ? tán azért a 20 forintért ? 
— No szép is volna!

Nem lehet egy hitelszövetkezetnek sem 
czélja az, hogy ha valamelyik, „sürgősen“ 
belépő tag meg van szorulva, „mindjárt“ a 
belépéskor „azonnal“ pár száz forint kölcsönt 
utalványozzon ki neki, hanem igenis az. 
hogy ha valamelyik tagja meg lesz szorulva, 
segítsen rajta. Ez a szövetkezet erkölcsi 
alapja-

A hitelintézeti szövetkezetnek alaptő
kéjét a saját tagjai által befizetett összeg 
képezi. Kölcsönösen összerakják tőkéjüket 
egy bizonyos részét abból a ezélból, hogy 
ha közülük egyik — másik társ pénzkölcsönre 
szorul, olcsó kamat mellett kaphasson köl
csönt a saját szövetséges tagjainak a közös 
kaszszájából — garanezia mellett.

A ,.magyar hitel és takarékszövetkezet" 
szemenszedett ügynökei orbi et urbi hirdet
ték, hogy minden ujonan belépő tag annyi 
100 forint kölcsönt kap. a hány részjegy 
után 4 forint dijat előre lefizetett.

Ilyen és egyéb hangzatos szavakba 
öltöztetett ígéretek csapdájával fogdosták 
az országban mindenfelé a tudatlan és hi
székeny szegény nép ezreit az ügynökök: 
ezek az úri ruhában járó utonállók, s nem 
jutott eszébe a hatóságoknak, hogy a betyá-

T Á R C Z A .
A becsületes

(Vége.)

Black egyenesen a Johnson A Comp 
bankház felé vette útját. Úgy érezte magát, 
mintha ő most más, egészen más ember 
volna. Hogyne, hiszen 20,000 dolláros 
utalvány volt a zsebében! Hölgyeim és uraim, 
azt az érzést mely az ő keblét eltöltötte, 
leírni nem vagyok képes; azt csak az 
értheti meg, aki mikor egy o. é. krajezárja 
sem volt, nagyobb pumpolást hajt* tt  végre 
szerencsésen és eredménynyel.

Black felvette a banknál 20.000 dollár
ját és megindult a börze felé. Ott akkor 
rendkívül vidám volt a hangulat. Úgy 
adtak vettek és vettek adtak, hogy valósá
gos gyönyör volt nézni is. Black átnézte 
*z árfolyam-czédulát és belemélyedt annak 
tanulmányozásába. Egyszerre a füléhez 
kapott. Brrr. Mi az? A dobhártyája majd 
megrepedt. Egy lőcslábu úri ember bámu- 
latraméltó erélyes gesztusokat használván 
torkaszakadtából kiabálta: „Chicagóisuviksz- 
gyár részvények adok nyolczvannal!“ 
»Chicagói suviksz-részvények, gondolkozott 
Black, ez kitűnő papír! és odakiáltott a 
kínálónak: „veszek !“

Vett suviksz-részvényeket és nem volt 
oka megbánni; mert részvényeinek árfolyama 
uapról-napra növekedett és ő nyert, nyert 
kolosszális összegeket. Szemlátomást meg
bízott. Miért ne ? Ha valaki nyolczvannal 
vesz suviksz részvényeket és ezeknek a 
részvényeknek az árfolyama néhány bét 
alatt száznyolezvanra emelkedik az megen
gedheti magának azt a luxust, hogy meg
hízzék.

-Jprilis 1-én Black elgondolta, hogy

i ime az ő részvényei már kétszáznyolezvanon 
! állnak. Most idején lesz eladni azokat. 
Emelkedni úgy is alig fog már az árfolyamuk, 
a befektetett tőke is megháromszorozódott 
már. Most majd kifizeti Mrs. Marryt és a 
40,IKX) dollárral tovább spekulál.

Megindul a börze fe lé .-------Milyen
zűrzavar, milyen felfordulás, milyen levert
ség volt o t t! Black szivét valami balsej- 

I telem fogta el mindjárt, mikor belépett 
terembe. Odafordult egy emberhez, aki 
kétségbeesve, zokogva darabokra tépte a 
parókáját. — „Mi történt?" kérdezte Black 
tőle.

A paróka bonczolgató válasz helyett 
feljajdult: „Oh s íviksz, suviksz, légy örökre 
átkozott!“

Black térdei összebicsaklottak. Támasz 
után kapkodott.

Suviksz? — kérdezte remegve. Mi az 
a suvikszszal ? oh szóljon hát uram és tépje 
szét azután parókájának még meglevő 
részét, mert nekem az nem suviksz, hogy 
mi történt a suvikszszal!“

Az a másik erre ránézett Blackra és 
két ökölnagyságu könnyet törölve ki sze
meiből, igy szólt:

„Hogyan, ön is suviksz részvényes 
talán? Oh, akkor dőljön hát keblemre és 
zokogjon velem, mert a suviksz-részvények 
nem érnek egy pipa dohányt sem. A suviksz- 
gyár megbukott és én most „svarcz" vagyok !

Black nem dőlt bajtársa keblére, 
hanem jobbnak látta egy székre lerogyni. 
Halálsápadt lett. Hörögni kezdett és egy 
9zó, egyetlen egy szó tört elő sóhajképen
kebléből:

„Fucs !"
Hanem ebben az egy szóban, ebben az 

egy sóhajban, benne volt mindaz, amit 
érzett. Csalódott remény, szétfoszlott ábrán
dok, minden, minden.

Fucs, fucs!
Egy idő múlva magához tért, szótlanul 

felkelt és szótlanul elment egy közeli 
kávéházba.

Black azután számolni kezdett és 
számolásának gyászos, nagyon gyászos volt 
az eredménye. Kétszáz dollárból állt az 
egész vagyona. Annyira elmélyedt a szá
molásba, hogy szinte összerezzent, mikor 
valaki megszólalt mellette:

„Mr. Black?"
Black feltekintett. Alacsony termetű, 

görbe orrú úri ember állt előtte, aki, mikor 
észrevette, hogy Black csodálkozva néz rá, 
ismételte:

„Mr. Black ?"
„Az vagyok!“ — felelt Black vára

kozástej jesen.
„Én Fox Dávid vagyok — szólt a 

másik — a „Soh'se halunk meg" életbizto 
sitási-társaság ügynöke."

„Igen örvendek; — felelt Black — 
foglaljon helyet és mondja meg miben lehetek 
szolgálatára?"

Fox egyet kühintett és mosolyogva 
széthúzta a száját az egyik fülétől a 
másik füléig.

„Szolgálatomra? Semmiben uram: sőt 
ellenkezőleg én óhajtok önnek szolgálhatni.

A mint volt szerencsém elmondani 
életbiztosítási ügynök vagyok. E minőségben 
azzal a tiszteletteljes kérdéssel vagyok 
bátor uraságodhoz fordulni, nem-e volna 
hajlandó társulatomnál életét biztosítani ?“

„Életemet biztosítani ?" — szólt Black 
— „Hm, hm !“

„Igen — folytatta Fox — feltételeink 
igen kedvezők." Ezzel kis könyvecskét vett 
elő kabátja hátulsó zsebéből. „íme a táb
lázat! Ha ön teszem életét 30,000 dollárra 
akarja biztosítani — akkor — hány éves 
uraságod, ha szabad kérdeznem ?“

„Harmineznégy" válaszolt Black.
„Harmincznégy, mondá Fox — nos 

liát akkor — akkor évnegyedenkint csak 
100 dollárt tetszik fizetni. Azt hiszem ilyen 
olcsón egy társulat sem csinálja meg ?“

Bjack agyán egy eszme villant át. 
Briliáns eszme, valódi amerikai gondolat.

„Nos hát teszem én azt most bizto 
sitom életemet szólt Fox hoz — s ma 
befizetem az első részletet, holnap vagy a 
legközelebbi napokban pedig öngyilkossá 
leszek, kifizetik akkor az összeget örökö
sömnek ?

„Öngyilkosság esetére ? Öli nem ! 
Akkor hamar megbuknék társulatunk. 
Hanem ha például meggyilkolják, huszon
négy óra alatt minden kifogás nélkül kifi
zetik a 30,000 dollárt.

Black agyán egy második eszme villant 
át. Még brillánsabb az elsőnél, még 
amerikaiabb.

„Tudja mit, — szólt — jöjjön vissza 
egy óra múlva. Addig meggondolom, meg
kössem-e az üzletet!"

Fox felkelt. Tehát egy óra múlva? 
Helyes."

Kölcsönös üdvözlet után Fox eltávozott.
Black pedig fölséges tervet gondolt 

ki. Ha meggyilkolják, kifizetik a 30,000 
dollárt. Nos hát igy tönkre téve, nem 
maradna más hátra, minthogy agyonlöjje 
magát. Hiszen 19 nap múlva meg kellene 
fizetni Mrs. Smithnek a 20,000 dollárnyi 
kölcsönt. Honnan vegyen ö most ennyi 
pénzt ? vagy ne fizessen és süttesse magára 
a becstelenség bélyegét? Ali, nem! Foxota 
gondviselés hozta útjába. Biztosíttatni fogja 
életét, azután keres egy embert, aki illő 
honorárium fejében meggyilkolja. Csak akad 
talán, aki erre vállalkozik ? Igen, igen, 
meggyilkoltatja magát és végrendeletileg 
Mrs. Marryra hagy 20,000 dől sárt.

Black észre sem vette, olyan hamar 
letelt az az óra, Fox pontosan megjelent.

„Nos, Mr. Black?" kérdezte.
„Határoztam, felelt az. — Megkötöm 

az üzletet."
Mindjárt el is ment Foxszal a „Soh'se 

balunk meg" — társulat irodájában és le
fizette az első száz dollárnyi részletet. 
Biztosított életű ember volt.

Mikor Black, zsebében az életbiztosí
tási kötvénnyel kijött az irodából önelégül
ten mosolygott. „Pompás gyerek vagy!" 
szólt magához. Szerette volna, hogy valaki 
megveregesse vállát geniális gondolatáért; 
de mivel senki sem volt jelen, aki ezt meg
tehette volna, ergo ö maga veregette meg 
a vállát.

Most már csak gyilkost kellett fogni. 
„Hová forduljak ?“ gondolta magában. 
Legjobb lesz, ha elmegyek a kiszabadult 
fegyenczek klubbjába. Ott remélhetőleg csak 
akad ilyen vállalkozó szellem ?

Odament. Egy zöld asztal mellett 
néhány kártyázó ember volt; prototypúsa 
a gazembernek valamennyi.

Black odafordult hozzájuk. „Uraim, 
szólt en James Black vagyok. Egy az 
önök szakmájába vágó munka teljesítéséért, 
10,000 dollár jutalmat tűztem ki. Hajlandó 
valamelyikük e munkára vállalkozni?"

„Miről van szó ?“ kérdezte egy athléta- 
termetü, vörös bajuszos félszemii ember.

„Engemet kellene meggyilkolni!" — 
válaszolt Black.

„Arra nem vállalkozom ; felelt a vörös 
bajuszos, — én csak rabolni szoktam, 
gyilkolni nem 1“

Black kedvetlenül köhintett.
„Talán ön hajlandó?" — szólt egy 

kis vézna emberhez aki épen kártyát osztott. 
„Sajnálom uram, nagyon sajnálom, —
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rok kezéből kicsavarja a népre szegzett re
volvert.

A visszahatás, amit aztán ennek a 
vándorló sáskahadnak a pusztítása a nép 
hitében előidéz, ismét csak a szegény nép 
kárán elégíti ki magát, mert jövőre — sajnos, 
a saját kárára, — a járó törekvő intézmé
nyek elől is, mint valami bélpoklos elől 
szintén kitér. Közömbös marad a jó iránt is.

A ,,magyar hitel és takarékszövetkezet4* 
üzelmei képezik beszédtárgyát különösen a 
pénzügyi köröknek. A napi sajtó, mely egy 
ilyen esemény elöl ki nem térhet, legkímé
letlenebb szavakban ad kifejezést felhábo
rodásának, s közülök egyik annyira megy 
exponálásában, hogy tagadja abbeli jogo
sultságát, bármely hitelszövetkezetnek, hogy 
országos szervezetet teremthessen magának.

Szerintünk, ha biztos anyagi és erkölcsi 
alapokra van fektetve egy központi igazga
tás, azt beteg testnek tekintenünk nem lehet

Okszerű szervezetet és becsületes gaz
dálkodás mellett a befizetett tőke biztonságát 
félteni balgaság, ha az igazgatóság tiszta 
lelki ismerettel végzi kötelességét.

Nagyon sajnálnánk, ha a ,,Magyar 
hitel és takarékszövetkezet-4 csúfos üzelmein 
nem okulna népünk és sajnálnánk, ha egy 
hitelszövetkezet eszméje iránt minden fogé
konyságát elvesztené.

Németországban csaknem minden kis
városban is van egy-egy hitelszövetkezet, 
nagy hasznára a lakosságnak és a városok
nak. Nálunk Magyarországon is több hitel - 
szövetkezet van már. Mért nem fordul tehát 
a nép bizalmával ezekhez s ne hagyja ma
gát a csaló ügynökök által félrevezettetni.

Nézzük meg mindig, kik állanak egy 
intézet élén, nehogy az existentiát kereső 
direktorok hálójába csalánunk.

A pécsi kiállítás és a tanító.
Tudjuk, mi az a kiállítás, mi annak 

czélja ? Tükre a kiállítás azon vidék gaz 
dasági állapotának, s iparának, hol azon 
kiállítás rendeztetik. A pécsi kiállítás is 
mutatni akarja Baranyamegye terményeit, 
iparát, szóval mindazt mit megyénk lakos
sága produkálni képes. De ép azért ne 
csak olyat állítsunk ki, a mi különös, a mi 
megcsodálni való ritkaság; hanem igenis 
„mindazt" a mit termelünk, a mit kezünk 
alkothat.

Ki is állítanak sokan sok szépet; ám 
de nézzük a kiállítók neveit: földbirtoko
sok. tehetős!) iparosok, kéz-miivesek, de 
nem találjuk ott azt. kinek legtöbb kiál
lítani valója van : a földmives népet.

S mi ennek oka ? — egyszerű. Az a 
földmivesnép nem tudja, mi az a kiállítás 
s ha magyaráznák neki, tán kétkedve ráz
ná fejét, hogy ott abban a nagy kiállításban 
még szép hagymát, paprikát, répát, tán a 
kendert meg gabnát is elfogadnák. Pedig 
ez is a főczélok egyike. Bemutatni a mi 
összes terményeinket; azt a termelők, a 
földmives nép által állíttatni ki, mert bi
zony mondom, ha az a földmives ember di
csértetik, a vagy pláne jutalmaztatik ki
állított tárgyaiért, ott nagyobb morális be
cse lévén, jobban érte el czélját a kiállítás 
mint tán más egyebeknél, kik tán többet 
is állíthatnak ki, de meg terményüknek, 
iparuknak amúgy is szerezhetnek piaczot.

Az lenne a kérdés mindezekre, hogy 
ki magyarázhatná annak az 1 ilyesmihez 
nem értő földmives népnek mindezt? Erre 
kész a felelet: mi néptanítók édes kartár
saim. Mi érintkezünk legbizalmasabban a nép
pel : tudva a köznép nyelvén beszélni, azt 
oly kézzelfoghatóan magyarázhatjuk neki, 
hogy vágyat keltünk benne — az ő sze
rinte egyszerű, közönséges — terményeivel 
is részt vetetni a kiállításon.

Örömmel állítja ki kertje terményeit 
a gazdasszony. kenderét, lenjét, az abból 
házi iparilag földolgozott készítményét: 
szívesen küldi a gazda gyümölcsöse termé
sét, borát, jófajú, otthon főzött pálinkáját, 
fából faragott müvét stb.

felelt az ezérnavastagságu hangon — már 
én felcsaptam becsületes embernek!“

Black, mit tehetett? — megint kühen- 
tett. „Tehát senkisem vállalkozik ? 4 kér
dezte. „Tudja — szólt most egy poczakos 
ember, a ki csak nem rég szat aduit ki a 
börtönből, a hova azért csukták, mert egy 
valakinek olyan gyöngéden szorította össze 
a nyakát, hogy az a valaki örökre elnémult,
— tudja én vállalkoznám, ha ön valamivel 
kövérebb volna. Mert tetszik tudni, én a 
mellett, hogy gazember vagyok, a hentes- 
mesterséget is űzöm. És tetszik tudni, egy 
ilyen sovány embert, mint ön, megölni, az 
nem nyújtana nekem elég élvezetet."

„Oh kérem, ha csak az a baj, szólt 
neki Black, azon segíthetünk. Egyszerűen 
iparkodni fogok, hogy meghízzam.“

„Az nem lehet, — telelt a hentes és 
gazember, Blackot szakértöleg megtapogatva
— ön tetszik tudni, nem inklinál a hízásra. 
Hanem tudja mit, van nekünk itt egy 
kollegánk, orvos : az bizonyosan hajlandó 
lesz. Hiszen neki mint orvosnak úgy is 
rendes foglalkozása a gyilkolás.

„Igen ? — szólt Black örvendezve hol 
beszélhetnék a doktor úrral?44

„Majd mindjárt idehivom !-4 válaszolt a 
hentes a szomszéd szobába kiáltotta.

Hé' doktor Thomás.44
Mikor Black elmondta, hogy mit akar 

dr. Thomas lekötelező mosolylyal te lelt:
„Oh kérem, igen szívesen vállalkozom 

reá. Nagyon megtisztelő reám nézve az ön 
becses életét kioltani!“

„A feltételeket elfogadja ? — kérdezte 
Black.

„Oh el el — volt a válasz.44
„Kérem hát a kötelezvényt kiállítani 

és aláírni.44
Dr. Thomas leült és írni kezdett.
„Kötelezvény. Alulírott ezennel köte-

Rajta kartársak! tegyünk e téren is 
a mit lehet, beszéljük rá földmives népün
ket a kiállításon való részvételre : állítsunk 
ki magunk is egyetmást, m ert: exempla 
trahunt. Jobban hiszi el az a szegény földmi
ves nép is, hogy ö is lészt vehet a kiállí
táson m ert: „A mester úr is küld ám a ki
állításra olyasmit, mi nekünk is terem" 
Lehet még bejelentéseket küldeni. Állítsa
nak ki egyes földmivesek, avagy egy egy 
kis község együtesen rakva össze terménye 
it javából, sikerültebb kézi munkáiból, 
házi iparából.

S ha ezek kiállítanak, ha a földmive- 
lö nép is képviselve leend a kiállításon ; 
úgy valóban tükre lesz a kiállítás megyénk 
gazdasági állapotának s iparának.

Rácz Mihály, néptanító.

Pécsi kiállítás
Trefort Ágoston vallás- és közoktatás- 

ügyi m. kir. miniszter ur — kinek köztudo
másúlag hazánk közgazdasági érdekei iránt 
igen élénk egészséges érzéke van s ennek m m 
egy üdvös intézkedése által szép tanujelét 
adta — 46031. sz. a. elrendelte, hogy a 
vallás és közoktatásügyi m. kir. minisztérium 
felügyelete alatt álló s házilag kezelt ala
pítványi uradalmak az 1888-ik évi pécsi 
általános kiállításon részt vegyenek.

Trefort miniszter maga is meg fogja 
látogatni a pécsi kiállítást.*

Knbinyi M. Mihály kiállítási képviselő 
Budapestről a pécsi kiállítás módozatai iránt 
kérdést tévén a kiállítási elnökségnél, meg
ígérte, hogy az ország különböző részeiből 
az ő képviseletében mintegy 50 gyáros fog 
a pécsi kiállításban részt venni.

*
Az erdélyieknek a pécsi kiállítás iránt 

való érdeklődése egyre fokozódik. Újabban 
a brassói keresk. es iparegyesület elnöksége 
tette magát a kiállítási irodával érintkezésbe 
az erdélyi iparosok és gyárosok résztvétele 
ügyében. Tegnapelőtt pedig Háromszékmegye 
alispáni hivatala kért 150 darab bejelen
tési ivet.

A baranyamegyei mezőgazdáknak a pécsi 
kiállításban való résztvétele s illetve a ren
dezésben való közreműködése érdekében a 
gazd. egyesület elnöke Nádosy Kálmán által 
egybehívott értekezlet e hó 5 én tartatott 
meg a megyeház üléstermében. Hosszabb 
eszmecsere utána következő program javas
latban állapodott meg az értekezlet:

Az állatkiállitás (szarvasmarha, ló, 
sertés) hálom napig fog tartani. A szarvas- 
marhák és lovak a szigeti külvárosi katonai 
lovardában és laktanyai istállókban, a ser
tések pedig a pécsi sertéshizlaló szállástelepen 
helyeztetnek el. Az állatok élelmezéséről a 
tényleges költségeknek a kiállítás által leendő 
fedezése mellett a kiállítási bizottság fog 
gondoskodni. Ugyancsak az állatkiállitás 
tartama alatt gazdasági géppróba, igavonó 
verseny (uradalmi és kisgazdák lovaival) is 
rendeztetik. Végül pedig hosszú és hű szol
gálat által kitűnt gazdasági cselédek fognak 
ünnepélyesen jutalomdijakban részesittetni.

Tervbe van véve a baranyamegyei 
mezőgazdáknak egy nagy ülése is, melyen 
kizárólag Bárányamegyét érdeklő mezőgaz
dasági kérdések lesznek megvitatva. Az 
előadói tisztségeknek elvállalására a kiállí
tási elnökség fog szakembereket felkérni, 
kik aztán a megvitatandó kérdéseket is a 
gazd. egyesület közreműködésével megái la
pítják.

A pécsi kiállítás tanügyi csoportja — I 
mely kiváltképen Baranyamegye és Pécs’ 
városa culturalis állapotának és tanügyi! 
viszonyainak feltüntetésére van hivatva — I 
a tanügyi körökből tapasztalható érdeklő
désből következtetve igen terjedelmesnek j 
és érdekesnek Ígérkezik lenni. A kiállítási 
elnökség a remélt siker teljes biztosítása | 
érdekében a tanügyi csoport rendezését ille-1

tőleg a vezérlő intézkedések megtételére s 
a szervezésre Salamon József kir. tanfel- 
ügyelő urat kérte fel, ki is a kérelmet mint 
tanügyünk közismert ügybuzgó bajnoka 
teljesíteni késznek nyilatkozott. A tanügyi 
csoport bizottság igy Salamon úr elnöklete 
alatt legközelebb megalakul.

Folytatólag érkeztek bejelentések: 
Haybdck K. Bécs, építészeti tervek. Szokola 
János Tamási, lakatosmunkák. Szinkorics J. 
Válaszút, mezőgazd. termények. Szávost 
Alphons Bpest, gazd. maggyüjtemény. Fisztór 
(ly . Szt.-Lőrincz, kályhák. Berdenirh F. 
Kapuvár, uj tártaim, gazd. gépek. Seidl A. 
Verbász, kender. Anyszter József Pécs góth 
stylü orgona. Kreutzer Gy. Hant, kútfúró 
készülék. Fiatsek K. Pécs, kőfaragó munkák. 
Tauszik A. Pécs, divatárúczikkek. Steiner 
József Pécs, szűcsáruk. Fnyer M. és fia 
Mágocs, orgona. Nayy Gy. Dárda, szipka és 
pipagyűjtemény. Liebald B. Szabolcsbánya, 
„Gazd. Néplap", 13 évfolyam. Öze. Wurster 
Edéné (üzletvezető Oroszy S.) Pécs, ezukrá- 
szati készítmények. Sehultz J. Sásd, asztalos 
munkák. Grünfeld S. Sásd, lábbelik. Knar 
János Sásd, esztergályos árúk. Knar Antal 
Sásd, asztalos munkák, Leidinyer A. és fia 
Dföldvár, ostorok, llacksch Alajos Siklós, 
régi aquarell. Tausziy Zsiymond Pécs, borok. 
Asztalos X. Pécs, borok. Asztalos N. Pécs, 
lakatosmunkák. Geryovics József Somberek, 
borok, Sternlieht S. Losoncz, zománczozolt 
lemezedények. Krasztl X. Szent-Lőrincz, 
asztalos munkák. Krasztl J. „ „
kötélárúk. Meiszter Xándor Bpest, czipó- 
rugouy. Deutsch István Szent-Lőrincz, kádár- 
munkák. Kegyes Józseft Bölcske, olajtestmé- 
nyek. Szentkirályi Árpád Szombatfalva, 
székelytengeri, gazd. termények és készülékek. 
Weidinger Fertőz Szt-Lörincz, lakatosárúk. 
Csinos József Kurancz, j-.zd. termények. 
Főherczeyi uradalom Beilye. gazd, termények, 
bízó állatok és tejgazd. termények. Kópicz 
Imre Pécs lakatosmunkák, listás Géza Pécs, 
különféle szíjgyártó munkák.

—  Személyi hírek. P e j a c h e v i c h  
M i k l ó s  fő hadparancsnok a budapesti vo
nattal csütörtökön este érkezett városunkba. 
Pénteken délelőtt szemlét tartott a közös
hadsereg gyalogsága felett s a tizenegyórai 
vonattal tovább utazott. Hivatalos fogad
tatás nem volt; távozásánál a tisztikar jelen 
volt teljes számmal. — S á v é i  K á l m á n  
az uj — pécsi — kir. törvényszéki elnök 
csütörtökön jött városunkba s értesülésünk 
szerint a napokban foglalja el az elnöki 
széket.

— Visszatérés Rómából. A mi kedves 
zarándokaink, kik a pápa jubileumára 
Kómába utaztak; dr. Dulánszky Nándor 
megyés püspök, kiséretében Walter Antal, 
Zsinkó István kanonokok, Troli Ferencz 
pápai praelátus — szombaton este tértek 
haza a nagy’ útból. A püspök érkezését az 
összes harangok ünnepi zúgása jelezte. Más 
nap a püspöknél diszlakoma tartatott, melyen 
több egyházi és világi előkelőség vett! 
részt.

— Uj városi képviselő- Vasárnap ejtetett 
meg a választás, boldogult Herczeg István 
volt bizottsági tag megürült helyének betöl
tésére. Károly Ignácz budai külvárosi espe
res plébános 62 szavazattal lön megválasztva 
id. Vidákovics György 22 szavazata elle
nében.

— Az uj szegzárdi tö rv. elnök Sávéi 
Kálmán volt szegzárdi törvényszéki elnök 
helyére : S i e b e n f r e u n d  Béla, bpesti 
IV—X. kerületi büntető járásbiró nevezte 
tett ki. — Valóban sajnáljuk, hogy a ki
nevezés nem akként történt, mint a „F. Z.-- 
laptársunk irta, hogy t. i. valószínűleg 
S z i k s z a y János a helybeli törvényszék 
helyettes elnöke, vagy pedig K i s f a l u d y  
Imre bíró neveztetik ki ; mert csakugyan 
mind ketten kifogástalanul derék és munkás

férfiak s méltán megérdemlették volna az 
előléptetést. De hát a magyar példabeszéd 
azt tartja, hogy : az melegszik jobban, a ki 
k ö z e l e b b  van a tűzhöz.

—  Perczel beszéde. Pécs szab. kir. város 
országgyűlési képviselője, volt főispán, 
szerdán nagy hatással beszélt az ország
házban. Beszédét kivonatosan a következők
ben adjuk : E napokban különféle vita volt 
e házban. Volt filloxera vita, kataszteri-vita, 
ma pedig van egy kis amerikai vita, (Derült
ség.) Miután szóló esetleg 18 évig volt 
Amerikában, ismeri minden viszonyait, most 
is folytonos összeköttetésben állván vele, 
ismeri annak folytonos fejlődését minden 
tekintetben, de különösen adó és pénzügyi 
tekintetben, szóló nem tartja igazságosnak 
ama állítást, melyre Perlaky ezélzott, hogy 
ott már czivilizált ember meg nem élhet, 
(Derültség balfeiöl. Halljuk!) sőt szóló 
„agyon szeretné, ha a czivilizált emberek 
viszonya úgy állana a népességhez mindenütt, 
mint ott. (Úgy van ! balfelöl.) mely viszony 
ott mindenesetre sokkal kedvezőbb, mint 
nálunk. Annyi bizonyos, hogyr sört és ezuk- 
rot nem szükséges fogyasztani, de már az 
egészséges tápláláshoz a hús és bor okvet
lenül szükséges és itt nem áll az, hogy 
mindenkire igazságosan háramlik ez az 
adózás, mert az az egynéhány száz gramm, 
a mit egy munkás elfogyaszt, áll a gaz 
dagra nézve szintén, az sem fogván többet 
fogyasztani ; sőt mert kevesebb ételt tá lal
nak fel, ebből többet eszik a szegény, mint 
a gazdag ; de még egyforma viszonyok közt 
is a szegény ember egy pár száz grammnál 
a felemelt illetéket bizonyára megérzi és az 
a legkülönösebb törvényjavaslatban, hogy 
épen a fővárosban szándékoltatik az adónem 
emeltetni, hol a drágaság úgyis véghetetle- 
uül nagy. (Tetszés balfeiöl.) Szóló csodálko
zik azon, hogy épen a főváros képviselői, 
kiknek választói közt százankint vannak 
szegényebb tisztviselők, iparosok, munkások 
és gyári alkalmazottak, a kiknek csekély 
fizetéséből ma is alig kerül ki megélhetésük, 
azoknak érdekeivel összeegyeztethetőnek tart
ják, ho^y épen a fővárosban emeltessék ez 
adó. (Elénk helyeslés a bal és szélsőbal 
oldalon.) Nem fogadhatja el a törvényja
vaslatot. (Helyeslés a bal- és szélsőbal
oldalon.) — Egész terjedelmében közöltük 
volna a jeles és nagyhatású, szakavatott be
szédet: de tárgyhalmaz folytán, nem en
gedte lapunk szűk kerete.

—  A főispán m in! iskolalátogató. Mészá
ros Nándor kir. tanácsos, tankerületi főigaz
gató a múlt héten több napon át hivatalos 
látogatást tett a helybeli áll. főreáliskolá
ban. Behatóan megvizsgálta az intézet 
külső és belső fölszerelését; eljárt minden 
osztályba minden tanár tanítási óráira is s 
gondosan megvizsgálta a tanulók Írásbeli 
és más föladatait, erkölcsi és tanulmányi 
előmenetelüket. Ugyan ez alkalommal 
megyénk és városunk főispánja Kardos 
Kálmáu is több osztályban jelen volt a 
tanítási órákon; s mindketten kitüntető 
szavakban fejezték ki elismerésüket és 
örömüket a tapasztalt rend, tisztaság, a

! tanulók kifogástalan magaviseleté, szép 
előmenetele s a tanári kar odaadó egyöntetű 
és szakszerű működése fölött.

—  „Verseny-polka44 czím alatt Hoffer 
Károly egy igen sikerült tánezdarabot szer
zett s adott ki díszes kiállításban. A tehet
séges zeneszerző nagy termékenységgel adja 
újabb- és újabb szerzeményeit. Az uj polka 
megszerezhető Valentin Ottó könyv- és 
zenekereskedésében. Ara 60 kr.

—  Az uj fegyvergyár. Lapunk múlt 
számában fölhivtuk a városi tanács figyel 
inét, hogy jó lenne lépéseket tenni az uj 
fegyvergyár elnyeréséért, a mennyiben a 
hadügyi kormány nem ragaszkodik ahhoz, 
hogy Budapesten létesittessék, hanem katonai 
szempontból még előnyösnek is tartaná, ha 
a Duna védő - vonala mögött létesittetnék. 
Ugylátszik azonban, hogy a kapzsi főváros, 
mely a provincziának elnyomásával, kizsák-

lezem magamat, James Black úrnak, 10,000 
dollárért, mely összegből 100 dollárt fog
lalóképen már felvettem a folyó év április 
18 án déli 12 órakor, saját lakásán a torkát 
keresztül vágni."

Dr. Thomas meg két tanú aláirt.’k 
ezt a kötelezvényt, Beck átadta utolsó 100 
dollárját dr. Thomásnak foglalóképen és 
melegen kezet szorított avval.

„Tehát április 18-án találkozunk !“ 
szólt neki.

„Pontos leszek !“ válaszolt dr. Thomas.
Ezzel elváltak . . .
Mr. Black egész nyugodtan kelt fel 

április 18-án reggel, szivarra gyújtott és 
megírta végrendeletét, 20,000 dollárt Mrs 
Marry Smithnek hagyott, 9.000 dollárt dr. 
Thomasnak a fennmarádt 100 dollárt pedig 
temetése költségeinek fedezésére szánta.

Már fél tizenkettőt ütött, — dr. Thomas 
még nem jött. Háromnegyed is elmúlt már 
és Black még mindig várt. Végre 12 órakor 
kinyílt az ajtó .. .  . Csakhogy dr. Thomas 
helyett egy hordár lépett b e , levéllel 
kezében.

Black felbontotta a levelet, mely igy
szólt:

„Uram ! meggondoltam magamat. Lelki
ismeretem nem engedi meg, hogy meggyil
koljam ön t: úgy is sok embert gyilkoltam 
már orvosi praxisom alatt. Bocsásson meg, 
nem tehetem. Dr. Thomas !“

„Ah ez ezudarság! — Kiáltott fel 
Black boszusan és futott a kiszabadult 
fegyenczek klubbjába.

Az utón találkozott dr. Thomassal. 
Szó nélkül rá rohant és pofozni kezdte, 
ütötte, verte irgalmatlanul.

Csakhamar nagy néptömeg vette körűi 
Őket. Black dühe nem ismert határt. — 
Talán agyonpofozza szegény Thomast, ha 
egy rendőr hözbe nem lép.

„A törvény nevében! kövessenek! 
szólt ez és a verekedők vállára tette kezét.

Black és Thomas szó nélkül követték. 
Elmentek vele a rendőrségre. Az egész úton 
kaczagó, hahotáző néptömeg kisérte őket.

A verekedőket egy Voth nevű rendőr
tisztviselő elé vezették.

..Miért pofozta ön fel ezt az ú rat?“ 
— kérdezte Blacktól.

„Annak nagy története van! felelt 
Black. Mert nem akar meggyilkolni !“

Voth bámúlva nézett rá. És mintha 
nem akarna hinni a füleinek, azt kérdezte: 
Tessék ?

Black pedig ismételte: ,,Mert nem 
akar meggyilkolni.44

Mrs Voth hivatalos kaczagásba tört 
ki. „Ön megbolondult — szólt — nincs 
rendjében az esze!

„Benső megelégedéssel konstatálom, — 
válaszolt Black — hogy nem bolondultam 
meg és hogy az eszem tökéletesen rendben 
van. Hallgasson meg uram.

A rendörtisztvÍ8elö várakozásteljesen 
nézett rá. Black pedig elmondta a pofonok 
gyászos történetét. Voth egyre jobban 
bámult. „Milyen ritka ember — gondolta 
magában — megakarja gyilkoltatni magát, 
hogy kifizethesse adósságát.44

„Becsületem forgott szóban! igy vé
gezte Black — mert ha nem gyilkolnak 
meg, honnan veszek pénzt, hogy fizetem ki 
Mrs Smithet? Nos uram holmidnak tart-e 
még i

Mr. Voth szó nélkül felkelt és meg
ölelte Blackot.

„Mr. Black — mondd — önre nagyon 
büszke lehet Amerika. Hanem be fogják 
látni, hogy nekem Mrs Smitbet és Fox 
urat, az életbiztosító társaság ügynökét is 
ki kell hallgatnom.

»»Tegye azt uraml — felelt Black — j

meg fog győződni róla, hogy minden úgy 
van amint elmondtam.44

Mrs Marry és Fox nemsokára meg
jelentek a rendőrségnél. Voth meggyőződhe
tett vallomásukból, hogy Mr. Black igazat 
mondott.

„un szabad! — szólt Blackhoz — 
hanem fájdalom — pénz gyanánt tartozik 
Thomás urnák száz dollárt fizetni!“

„Már megkaptam! szólt dr. Thomas 
dagadt arczczal és kötelező mosolylyal. — , 
A gyilkosság fejében éppen 100 dollár 
foglalót kaptam Mr. Blacktól.

És ezután megható jelenet játszódott 
le ott a rendőrségnél.

Mikor Mrs Marry megtudta, hogy 
megakarta magát gyilkoltatni csak azért, 
hogy kifizethesse adósságát, odalépett hozzá 
és egy negyedóra hosszat megrázva a kezét 
igy szólt:

„Mr. Black, ön igazán nagyon becsü
letes ember. Ilyen férjet keresek én már 
régóta. Tartsa meg a 20,000 dollárt és 
fogadja el hozzá kezemet, meg ötszázezer 
dollárnyi vagyonomat!

Black kitárta karjait.
„Mrs M arry! — kiáltott fel — ön 

boldoggá tesz engemet!44
Még az nap megtartották az esküvőt. 

Amerikában az ilyesmi igen gyorsan megy, 
a mi nagyon czélszerü, mert az embernek 
nincs ideje meggondolni magát. Az esküvő
nél Fox és dr. Thomas voltak a tanuk. 
Mr. Black Nagyon boldog ember. A börzé 
nek örökre „Isten hozzád“-ot mondott és 
dynamit gyárat nyitott. A szocziálisták, 
anarchisták és más egyéb „isták44 rendes 
vevői. Üzlete napról-napra, gyarapodik, fej
lődik. És Mrs. Marrv ? Ő gondos anya és 
a rajongásig szereti férjét. Meg is érdemli 
az a férj, a ki, mit Black, olyan nagyon 
becsületes ember.

mányolásával mindent maga akar elnyerni 
a fegyvergyárat is okkupálta. Egy fővár* 
lapban olvassuk a következőket: A magy^ 
fegyvergyár helyéül, mint jó forrásból ért* 
sül ünk, véglegesen Budapest van kig**. 
melve. Ugyanis tegnap Sopron város törvénv. 
hatósági bizottsága ülést tartott a azo'n 
szóba került, hogy a magyar fegyvergy^. 
nak Sopronban való felállítása iránt elő 
terjesztést kellene a kormányhoz intézni. 
Ekkor azonban a polgármester felolvasta t 
város képviselőjének : Fabinyi igazságügy, 
miniszternek levelét, melyben a miniszter, 
elnöktől kapott értesülés nyomán tudatja, 
hogy ez az ügy végleg el van intézve 
Ennek következtében a közgyűlés, nem ig 
bolygatta tovább a felirat kérdését.

—  Uj menetrend. A pécsi állomásfőnök, 
a budapesti-vasut igazgatósága nevében, tr, 
ról értesíti szerkesztőségünket, hogy e hó 
20-tól kezdve a búdapest pécsi vasúton áj 
menetrend fog életbe lépni, mely szerint; 
Pécsről indul a 301. sz. vonat 11 óra 54 
perczkor délelőtt s Budapestre érkezik a 
központi pályaudvarra este 8 óra 32 perc*, 
kok; Budapestről pedig indul a 302. 
vonat reggel 7 óra 50 perczkor és Pécsre 
érkezik 4 óra 23 perczkor délután. A mohács, 
pécsi és pécs-barcsi vasúton változás nei 
áll be. Ennélfogva a régi hosszadalmas me
netrendet, mely mellett 12 óra hosszat ii 
kellett a kupéban ülni az embernek, 
mig a szép fővárost megpillanthatta, most 
az igazgatóság — méltányolva a több ol- 
dalról érkezett fölszólalás indokait -— oly 
módon változtatta meg, hogy 8 és fél óra 
a latt innét Budapesten lehetünk s vissza 9 
és fél óra alatt érkezhetünk.

—  A pécs baranyai kertész-egylet. Egry
József elnöklete alatt szombaton délután 
gyűlést tartott a városház közgyűlési ter
mében. Az egylet belügyei és több panasz, 
előterjesztés, indítvány megtételén sorra ke
rült az alapszabályszerü fakisorsolás. Az 
egylet ugyanis évente 300 nemesitett fa
csemetét sorsol ki a tagok között és pedig 
minden évben 30-an részesülnek e kisorolás- 
bán, egyenkint 10 — 10 csemetével. Az idén 
a következő tagok nyertek facsemetéket: 
Vanke Ferencz (Mohács), Nendtvich Sándor 
Rézbányay János, Sípos Orbán, Jellasieh 
Károly, (Dárda) Ráth Mátyás, Szieberth 
Nándor, Jobst László, Pucher Vilmos, Ré- 
dér Károly, Weidinge Nándor, Pécs szab. 
kir. város, Antal Gyula, Kremling Károly. 
Spies János (Paks), Dárdai uradalom, Hege
dűs Imre, Jankovits Sándor, Otrokoczy Ln- 
jós, (Beremend), Scholtz Antal, Nagy Ká
roly, (csakadia puszta), Varga Alajos, (Mo
hács), Perczel Miklós. Zsikó István, Nagy 
Gyula, Feszti Károly, Hinka László, Sipöci 
István, Stahl Henrik. Tárgyalás alá került 
még a kiállítási bizottság fölhívása, melyre 
nézve elhatároztatott, hogy az egyesület a 
kiállításban részt vesz s a módozatok meg
állapítása végett, Mendlik Ágoston elnöklete 
alatt szükebb bizottságot küld ki.

—  Gyilkoskisérlet és öngyilkosság. Ismét
egy véres szerelmi drámával szaporodott 
városunk bünkrónikája. Kedden virradóra a 
„Mátyás K irályiban Portner (Wagner) 
Ferencz volt képaranyozó, utóbb a Bedő- 
féle kávéházban „konyha-legény44, gyilkos
sági kísérletet hajtott végre kedvesén. 
Versing Ilkán s azután a saját életét oltotta 
ki. Az esetről a következő tudósítást ad
hatjuk ; Portner (Wagner) Ferencz belesze
retett Versing Ilkába, a ki a konyha-com- 
tessek csinosabbjai közé tartozott. A viszony 
addig fejlődött, mig a leány örök hűséget 
esküdött az ö Ferenczjének. A hiszékeny 
Franz elutazott, máshol keresett szerencsét; 
legutóbb Nagy Kanizsán a „Szarvas" ven
déglőben volt alkalmazásban. Hétfőn az esti 
vonattal Pécsre jött, hogy meglátogassa a 
kedvesét, a kinek hűségében azonban való
színűleg gyanakodott. Ellátogatott Versing 
Ilkához, azzal együtt elmentek hazulról 
mulatni. Hogy hol éltek Bachusnak, azt 
még nem tudni, elég az hozzá, hogy éjfél 
után 1 órakor hatalmas kedvvel tértek be 
a „Mátyás király-4 szállóba, a hol — mi el 
a leány’ lakására már nem mehettek vissz* 
— szobát béreltek ki. Másnap kedden reg
gel 7—8 óra között a leány kinyitja az 
ajtót s rémes nyöszörgés között segítséget 
hiv. A szolgaszemélyzet összeszalad s a 
leányt vérbefagyva, fejét bekötve, a férfit 
a földön a paplanba burkolva holtan talál* 
ják. Borzasztó kép volt az, a mi az össze
csődülő házinép elé tárult, a mint a szobába 
léptek. Az ágy összemarczangolva, az éjjeli 
szekrény földöntve, a padló s az ágy csupa vér 
s a földön ott feküdt a paplanba tekerőzve egV 
férfi hullája, mely még egészen meleg volt, mel
lette a kilőtt revorver, az ágyban pedig a 
halállal vívódó leány hallatta rémes nyö* 
szörgését. Az asztalon nehány papirszelet 
hevert. Az egyiken német nyelven, meglehe
tősen szilárd vonásokkal ez volt Írva: ..A 
tekintetes városi kapitányságnak! Én ezt a 
gyilkosságot szerelemből és féltékenységből 
követtem el, mert a lány nekem örök hűsé
get esküdött; de esküjét nem tartotta meg- 
Tegnap Kanizsáról látogatóba jöttem s 90* 
mindenfélét hallottam a leányról. Neve# 
Franz Portner Wagner, Dijakovár (Slavonia)- 
kérem értesítsék szüléimét.44 — Egy m*®* 
papirszeleten az apjához intézendő sürgöny 
szövegét hagyta hátra: „Portner Altdeutscb- 
Gasse Nr. 386. Dijakovár. Franz heute g*- 
storben. Fünfkirchen.44 A harmadik pap*1; 
szeleten a leány neve, jelenlegi szolgál**1 
helye és itt lakó nagynénjének czime volt 
fölirva ugyanegy írással. Az egészen ul 
revorverből mind a hat töltény ki v*fl 
lőve, mely a golyóval együtt a földön fc 
küdt, valószínűleg nem »ült el, csak * 
gyutacs puffant el, mig a golyó a töl
tényben maradt. Két lövési seb van a férj 
fin, egy a homlokán, melyben a goty® 
van s egy a szive tájékán. A leánynak * 
bekötött fején teljesen megaludt már a vér- 
miből — mivel a leány elméletén kívül 
lévén, semmi föl világositást nem adott 
azt lehetett következtetni, hogy rajta ®*r
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jóval előbb követte el Portner a gyilkossági 
j^érletet, sőt az arczán látható kék nyomok 
#  daganatok azt engedik sejtetni, hogy a 
lövésen kívül még ütötte is szerencsétlen 
áldozatát. A rendőrség a házbeliek jelenté 
sere megjelent Schwarz József kerületi 
orvossal a helyszínén, ki a még életben levő 
leányt a városi közkórházba vitette, a 
bullát pedig annak bonczoló termébe szál
líttatta. A leány fejéből még azon nap 
folyamán az egyik golyót kivették, a 
másiktól azonban veszély nélkül aligha 
lehet megszabadítani. Portuert tegnap dél 
után tél 3-kor Czirer Klek dr. bonczolta 
fői. mely alkalommal kitűnt, hogy a 
halált az 5 ik és 6-ik borda között behatoló 
ós a szivet keresztülfuró lövés okozta ; az 
első két lövés, mely az orr tölött a homlok
csontba fúródott, ott megakadt; a homlok
csont megrepedt, de az agy sérülést nem 
szenvedett; rendellenesség az agyban nem 
volt észlelhető.

— Halálozás. Kovácsira Józsefné szüle* 
tett Püchta Teréz f. hó 7 -én  éle
tének 46-ik, boldog házasságának 25-ik 
évében jobb létre szenderült. A boldogult 
hűlt tetemeit nagy részvét mellett pénteken 
délután kisérték örök nyugalomba. — K a tt- 
mann Ferencz m. k'r. adóhivatalnok pén
teken délben Valentn Ottó könyv kereske
désében összerogyott s szörnyet halt. — 
T i e t f e n b a e h e r  Etelka, Tieffenbaeher 
Nándor polgártársunk kedves kis lánykája, 
életének 4. évében — a szülök nagy fájdal
mára — elköltözött az élők sorából. — 
Béke poraikra!

— A termeszét játéka. A napokban a 
közel vidékről egy két fejű borjut hoztak 
be Pécsre. A csodaállat négy napig élt. A 
jó falusi atyafi Pécsett fünek-tának kínálta, 
hogy vennék meg. „dej spirituszba tenni4* 
hanem bizon nem akadt vevő, de „spiritusz44 
sem. mert azt a borkereskedők — előnyö
sebben tudják felhasználni, mintsem hogy 
„két fejű" borjut savanyítsanak bele.

— Derek tűzoltók. Javában folyt a 
mulatság, húzta a czigány tűzzel, lelkesült 
ségel éltették az egyletet és annak érdemes 
elnökét a mohácsi kereskedelmi egyletnek 
saját helyiségében múlt hó 27-én tartott 
társasvacsoráján, midőn azzal rohan be egy

az egyletnek — Flesch Lipót — hogytagja az egyletnek — Flesch Lipót — hogy 
„Ég az Auber Nép. János boltja4'. Arra 
aztán mintegy parancsszóra ott hagytak zenét, 
bort. ételt és toasztokat — és egy gondo
lattól áthatva, rohantak a mondott ezég 
boltjába, hol a petroleumtartó-szekrény 
sziporkázva, lángolva, iszonyú füstöt árasztva, 
égett. Ott aztán egy rövid ideig tétovázva 
állottak meg; a petróleum veszélyes 
anyag, ha ég. vízzel való oltása raitsem 
használ — de csak egy perczig áll- 

I tak. mert a másodikban egy hang azt ki- 
| áltá: „földet, sarat rá" és a derék ifjúság 

— élén Toldy Ignácz elnökkel — mint a 
fészekrakó fecskék rohantak ki az utszára 
és tele ..marokkal44 tértek vissza, dobálva, 
hányva az égő szekrényre a nedves, lágy, 
fekete anyagot, úgy. hogy rövid pár perez 
mulva a tűznek nyoma sem maradt és az 
érkező igazi „tűzoltók" a magukkal hozott 
pokróezot csak takaróképen borították a 
már csak füstölgő szekrényre. Azután pedig 
az egész társaság, elnökükkel együtt, sáro
sán. füstösen, szép rendben, örülve a jótett
nek. visszament az egyleti helyiségbe és 
mintha misem zavarta volna mulatságukat, 
egész hajnalig mulattak. Írja a „Mohács és 
Vidéke".

— Fölolvasás. A kereskedelmi ifjúság 
önképző és segélyzö egyletében az idei téli 
fololvasások sorozatát dr. L o e w y Lipót 
orvos nyitotta meg. „A hygienia föladata 
a társadalomban14 czimü tanulmányával. A 
felolvasáson Kardos Kálmán főispán is jelen 
volt. — Legközelebb dr. Nemes Vilmos ügy- 
véd fog fölolvasást tartani a „Nibilizmus"- 
ról. Értesülésünk szerint# az egylet lépéseket 
tett, hogy megnyerje Agai Adolf Írót is, 
a ..Borsszem Jankó*4 szerkesztőjét egy felöl: 
vasasra, a ki meg is Ígérte ebbeli szívessé
gét s hihetőleg az uj esztendő első napjaiba 
rándul le fölolvasásának megtartására.

— A mohácsi kereskedelmi önképzö- és 
betegsegélyző egylet f. hó 7-én a Schwarz- 
féle kávéház helyiségében felolvasó estélyt 
rendezett. Felolvasott dr. Réder Károly; 
értekezésének ozime: a ..nőkről44 tárgya: a 
nők helyzetéről a különböző korszakokban 
és népeknél a legkezdetlegesb kortól máig.

— A pécsi jótékony nöegyletnél a kará
csonyfa javára eddig a kővetkező kegyes 
adományok érkeztek be: Erreth Annna és 
Magyarly Róza 5 — 5 frt. Lorenz 
Katalin 3 frt. Czvetkovits Józefa, Göbel 
Mari, Schulhof Róza, Moravitz Lajos 
2—2 frt. Ferenczy Ilka. Horváth Antónia 
és Jóban Júlia 1—1 frt Erreth Teréz 1 vég 
parkét Nádossy Kálmán 1 öl tüzelőfát 
összesen 24 frt. Pécsett. 1887. deczember hó 
9-én. Magyarly Róza alelnök.

— Tanügy. A kik az irodalom termékeit 
élénk figyelemmel kisérik, azok nem egy 
ízben panaszkodnak azért, hogy a gombá
sodra szaporodó könyvek közül egyik 
silányabb tartalmú mint a másik. A könyv- 
gyártáshoz nem nagy tudomány kell. Fél 
dául 3—4 darab elég jó földrajzi tankönyv 
kői egy újat összeállítani még az okosabb 
felnőtt diák is cudna. Hogy aztán 
Qj földrajz többet ér-e ? — az már más 
kérdés. így vagyunk a paedagogiai irodalom 
termékeivel is. I tt is több a férezmű, mint 
a jeles mű. Éppen ezért kettőzött örömmel 
fogadjuk és pártoljuk az olyan írók ter
mékeit, kik nem üzleti spekuláczióból, vagy 
feltűnési viszketekségből fognak tollat és 
imák, hanem az általuk kitűzött czél érdé 
kében nagyon-nagyon sokat olvasnak, hosszú 
ideig tanulmányozzák tárgyukat s csak 
akkor lépnek a nyilvánosság elé szellemi 
ezülötteikkel, a midőn már az egész dolog

úgyszólván — a kis ujjúkban van. ilyen iró 
&hulu Imre pécsi tkép. tanár is, a ki, bár 
azintén igen sokat termelt már ez ideig is, 
de silány a t vagy félig jót — még egyet

sem. Ismerjük az eddig megjelent összes 
müveit, ismerjük az ő személyét is. Tőle 
mar rosszat nem válhatunk. Ha akarna sem 
tudna valami selejtes férezművet összetákolni. 
. epi szelünk Schultzról életrajzi adatokat 
!rn‘ j ,ne“1 szólunk előbb megjelent müveit 
iralni. Most csupán egyik legújabb művét 

mutatjuk be a t. olvasó közönségnek, mely 
jeles munkának ez a czime: nA tanitóképeí 
dvi oktatás■ reformja és methodikája.“ Szerző 
e művét főleg tképezdei tanárok használatára 
irta és adta ki, de elolvashatja és tanul
mányozási tárgyává teheti azt minden 
művelt tanító. Hogy némileg tisztában 
legyünk e jeles mű tartalmával, röviden 
íeiemlitjük szerző czélját, melyet maga elé 
tűzött s elérni óhajt. Ezen nagy szorgalom
mal megirt mű töczélja általában az, hogy 
a tanítóképzés terve gyökeres reform alá 
vettessék és tképezdéink igazi paedag. szak
intézetekké alakíttassanak át. Második 
szólja pedig az, hogy a paedagogiai oktatás 
módszerének elveit rendszerbe foglaltan és 
a természettudományi a mennyiségtani okta
tás metodikájának elveit képezdei ezélokra 
alkalmazva lendületet adni a paedagogiai, 
természettndomáuyi és mennyiségtani okta
tásnak. Es igy könyvében husszasan és 
alaposan szól a tanítóképzés reformjáról, a 
paedagogiai, a természettudományi és mennyiség
tani oktatásról. Legvégül még „a világirodalmi 
oktatás*4 és „átmenetek és összhangzattani 
alapgyakoi latok" czimü fejezetekkel végzi 
be munkáját. Hogy minő széles szakképzett
séggel vau e mű megírva, ennek bebizonyi- 
tasara, azt hisszük elégséges lesz felemlíte
nünk azt, miszerint szerző nem kevesebb 
mint 436 iró eszméivel és könyveivel fog
lalkozott, mig azt a nyilvánosság könyv
piaczára kiadta. Végül fölemlítjük, hogy 
szerző e müvet folytatja, a mennyiben ez a 
vaskos kötet csak az első. Ismételten ajáljuk 
a tanulni vágyó, müveit tanítók figyelmébe. 
Ára 2 fr t. Megrendelhető szerzőnél Pécsett.

— Baranya Mágocsról irja levelezőnk : f. 
hó 2 án a képviselő testület gyűlést tartott, 
melyben a többek közt két jelentékeny ügy 
nyert megoldást, u. m .: 1. eddig a községi 
szolgálatot két kis biró s egy éjjeli őr tel 
jesitette; ez jövő uj évtől megszűnik és 
ezek helyett lesznek kellő számú rendőrök, 
a mi nem csak hogy a községnek városias 
külsőt fog adni, hanem reméljük, azt is, 
hogy meg fogunk szabadulni a sok kóbor 
czigány hadtól — úgy a|sok naplopó „armer 
Reizender‘*-től; továbbá hisszük, hogy az 
apróbb éjjeli tolvajlások is meg fognak 
fogyni. — Ez már régi óbaj volt, de eddig 
nem valósulhatott meg. Eme üdvös változás 
létesülésében nagy érdeme vau községi fő
jegyzőnknek, a kinek ezért hálás köszönettel 
tartozunk. 2. A képviselő testület elfogadta 
az iskolaszék ama határozatát, hogy ezentúl 
a két segédtanítói állás helyett két önálló 
osztálytanító alkalmaztassék, — Ez már 
égető szükséggé vált, mert eddig a kántor 
tanító volt köteles két segéd tanítót tartani, 
a mi sok bajnak volt kutforrása, mert ren
desen évente megtörtént, hogy egyik-másik 
segéd-tanitó jobb állást nyervén, év közben 
Imént és ekkor a gyermekek nem részesül

tek a kellő oktatásban. — A múlt években 
a segédtanítók kaptak évenként teljes el
látás mellett évi 150 frt fizetést, de ezen 
évben a kántor tanító jónak látta ezt 
80 frtra leszállítani: — hát biz ez kérem 
oly csekély fizetés, hogy egy képzett tanító 
erre nem pályázbatik. Így maradtunk ismét 
tanító nélkül. Ezért hozta az iskolaszék 
javaslatba az önálló tanítói állásokat, a mit 

képviselőtestület elég bölcsen elfogadott 
és már jövő januárban életbe fog lépni. — 
Igaz. ez által a községre némi teher há
ramlik, de jövőre kiméivé van ama gúnyos meg
jegyzéstől, hogy a mágocsi iskola legrosszab 
a járásban.

— Nálunk az iskola, — illetve az 
oktatásügy — felelém — a lehető legjobb 
lábon áll, miután a gyermekek erkölcsi és 
szellemi erőinek és tehetségeinek fejleszté
sére fektetjük a fősulyt: a tanítási ered
ménynyel pedig az iskolaszék teljesen meg 
van elégedve.

» id  vocem iskolaszék!“ „Ki az 
iskolaszék elnöke?"

— Az iskolaszék elnöke a köztiszte
letben álló humánus és liberális gondolko- 
zásu plébánosunk.

„Helyes ! hát iskolájuk ilyformán 
felekezeti jellegű?"

— Nem az, szóltam oda lakomé^, 
hanem községi.

„Községi!?" szólt az admodum reve. 
rendus páter uram, oly ingerülten és 
boszusan, hogy a chameleonnak minden 
színét láthatóm arczán, halaványodni, 
kékülni, vörösödni kezdett, mintha ezer 
bombát röpítettek volna közelében, mig 
végre imigy szóla: „Na! én a közös iskolák 
eszméjét úgy elméletben, mint gyakorlatban 
határozottan kárhoztatom."

— Legyen szabad kinyilatkoztatnom, 
szólék tiegmatice — hogy én ellenkező

nézetben vagyok; mert: a községi iskolát, 
mint nemzeti igényeink kielégítésének egyik 
hatalmas faktorát s a jelen kor paedagogiai 
ideálját örömmel üdvözlöm, miután tények 
bizonyítják, hogy mióta a népokt. 68-iki 
törvény a községi iskolák felállítását ki
mondotta, azóta oly haladást produkált, 
minőt századok sem voltak képesek elő
mutatni. Ezen törvény a valódi szabadelvű 
ség koronája, miután vallás tekintetében az 
egyenlöségi szabadeszmének csak ezen utón 
lehet és kell érvényt szerezni, mert a 
községi iskola a liberalizmus, felvilágosodás, 
humanitás és előrehaladás valódi szülöttje. 
A községi, vagy közös iskola hivatva van 
megismertetni, hogy mindnyájan eredetileg 
egyenértékű egyének vagyunk s ennélfogva 
különböző nemzetiségű és vallásu gyermekek 
szabadon látogathatják azt, részesülvén 
egyformán az oktatás gyümölcseiben.

„Rendeltetésünk nem magános élet,
Hanem barátság és társalkodás.44

(Berzsenyi).

Csarnok.
Egy végzetes párbeszéd.
—  Reflexió M átra i B. czikkére. —

Irta : KOPETZKY ANTAL.
Szélvész zúgása, villámok sűrű cziká- 

zása és a dörgések moraja volt előhírnöke 
a bekövetkezendő zivatarnak. A szomjas 
mezők, földek és rétek epedve várták már 
„az égből lajtorja nélkül alászálló csepfolyós 
jövedéket," mely nemsokára meg is érke
zett — zápor képében.

Borzasztó kellemetlen idő vo lt! az 
egész Flóra ittas Ion ! Az utcza néma volt 
és k ihalt; mindenfelé sötétség borongott, 
csak itt-ott villámlott keresztül egy-egy 
ablakon az éjjeli lámpa rezgő fénye.

Ezen kellemetlen idő közepette a 
vonattal vendégem érkezett: egy régi isme 
rősöm — lelkész képében. Szives „Isten 
hozottal" fogadóm s mennyire szerénysé
gemtől telt iparkodtam öt mindenben, az 
illt delemhez képest szórakoztatni, még
végre vacsorához ülénk.

Társalgásunk a lehető legbarátságo 
sabban folyt, s mondhatom vendégem bő
beszédűsége, jó modora figyelmemet igen 
lebilincselte, — később már kifogyván a 
sok tárgyból, társalgásunk az iskola, illetve 
a nevelésügy lön; mert hiába „mitől telve 
a szív, attól áradoz az ajk." Igaz ugyan, 
hogy manapság beszél erről paedagogus, 
laikus „divatból" egyaránt, de gondolám 
magamban : ki beszélhet e themáról szak- 
szerüebben, mint lelkész és tanító; mert 
mig az egyik az élet kertésze, másik a 
nemzet napszámosa, két külön útja van 
ugyan mindkettőnek, de egyesülnek a szív 
és ész Pantheonjában. Különben egyház és 
iskola egymásra vannak utalva, csak együtt 
erősek, mint Spárta és Athén vo lt; tehát 
azon hitben élve, hogy a lélek őrző pásztora 
és a paedagógia közkatonája csak nem fog
nak „divatból" e magasztos ügyről társa 
lógni: szives készséggel vállalkozóm eszme
cserére.

„Hogy vannak az iskola ügygyei?" 
volt az első kérdése vendégemnek.

A naponkénti érintkezés különféle 
vallásu és nemzetiségű gyermekek között: 
nem ébreszti-e fül a rokonérzés, vallástüre* 
lem, ember — s polgártársai szeretett szent 
bevét ?

Aki tehát azt akarja, óhajtja, hogy 
az iskola szelleme és lelke a magyar haza 
érdekének álljon szolgálatába, az csak ezen 
— ide számítva az államit is — iskolánk 
lehet híve, mert a felekezeti iskolában 
jelleg s az elkülönitö kasztok szerint való 
nevelés ezt lehetetlenné teszi. A felekezetek 
légkörében nevelt gyermek nem táplál-e 
érzelmet a más vallásu és ajkú honfitársa 
iránt ?

Váljon a faji és vallási harcz első 
•sirája nem a felekezeti iskolában fogamzik-e 
meg? A feleletet a tények, úgy hiszem 
eléggé igazolják. — Elmerengve a múlton, 
szemem előtt tartva a jövőt, mindig csak a 
községi iskola mellett tudnék harezolni, 
mert ez az állam iskolája, melynek szent 
kötelessége a serdülő nemzedéknek javára 
mindazt felhasználni, a mit az emberi szel
lem eddig erkölcsileg és anyagilag elért, 
hogy belőlük vallásos, hazafias és értelmes 
honpolgárok váljanak. Különben a tanügy 
általában véve nemzeti ügy: „politikum" s 
az újkori községi iskola nem az egyház 
szülöttje. Az egyháznak szent és magasztos 
hivatása van, ha a hit terén működik, 
terjessze egyházi tanait a felekezeti vallás 
tanítással, ez felekezeti ügy ; de a tanügyet 
administracionális tekintetben akként kell 
rendezni, hogy az országban egy szerves 
egészet képezzen, ez állami ügy — erre 
törekedett az állam, midőn a községi, állami 
iskolák létjogát a felekezetiek fölé helyezte 
s ezáltal a gyeplőt a maga kezébe vette, 
respektálván azonban az egyház jogát [az 
iskolával szemben.

Megengedi ugyania a hitfelekezetek 
által fentartott iskolát, sőt a mai financiális 
viszonyaink következtében szükségesnek is 
tartja, miután anyagi terheinek viselését 
az illető felekezetre rója, de a főfelügyele
tet mégis magának vindikálja és kimondja: 
„hogy a hitfelekezetek főhatóságai a tör
vény egyes szakaszaiban foglalt föltételeket 
károm izbeni megintés után sem teljesítenék, 
ez esetben a kormány az illető községben 
közös községi iskola fölállítását rendelheti 
e l ;“ tehát a felekezeti iskola fölött hatalmát 
gyakorolni szükségesnek tartja. Beláthatja 
tehát minden elfogulatlan Ítélő, hogy a 
községi iskolát kívánja drága hazánk jelen 
érdeke, dicsőbb jövendője és az alkotmányos
ság fogalma, mert ki egyekké akarja a 
polgárokat, az szoktassa együvé a gyer
mekeket : ezen iskolának pedig ez lévén 
hivatása, miután az egyenlőség, tanszabad
ság és testvériség erős alapjain nyugszik.

„Ez mind igen szép és dicső hivatás — 
feleié nagy páthoszszal a lelkész — s mind 
ennek daczára tapasztalásom és meggyőző
désem alapján határozottan merem állítani, 
hogy a közös iskola nemcsak nem alkalmas, 
sőt ellenkezőleg nagyon is káros hatású 

gyermekek valláserkölcsi érzelmének 
kifejlődésére ; mert a közös iskola egyenesen 

istentagadó, vallástalan, erkölcstelen 
szabadkőműves felekezetek gonosz szülöttje, 
a melynek megbuktatása minden vallását 
m^ggyőzödésbŐl szerető becsületes, művelt 
embernek szoros kötelessége'4.

— Legyen szabad kérdenem tisztelendő- 
ségedtől: miért deklarálja a közös iskolát 
vallástalan, erkölcstelennek ? Hisz itt is 
tanítják a vallást, mert kell, hogy minden 
iskolai nevelés vallás-erkölcsi alapokra 
építse munkáját s azt az erkölcsösség, 
vallásosság szelleme lengje át, ez pedig 
nemcsak az egyház, hanem az állam és 
család követelése egyaránt, minélfogva a 
közös iskolában épen úgy tanítandó mint 
akár a felekezetiben, igazat mond a költő, 
midőn azt mondja:

„M inden ország támasza, talpköve 
A  tiszta erkölcs, mely ka megvész,
Róma ledől 8 rabigába görbéd.
„Igaz . . . igaz, de 

tudom, látom, hogy a mai korban az erköl
csök lazulnak, sülyednek, a vallás iránt 
közönyösség mutatkozik,) ezt bizonyítják a 
gyakori erkölcstelen üzelmek, bűntények, 
öngyilkosságok rengeteg lajstromai s ha 
keressük a kutforrást, melyből ez ered, úgy 
a községi iskolát kell felelősségre vonnánk, 
miután itt a reáltudományokra fektetik a 
fősulyt, elhanyagolván azáltal a vallást; 
vallást; kérdem már most: nem.e a községi 
iskola kifolyásai ezek ?“

— Határozottan tagadó választ kell 
adnom — felelém — eme állításokra, miután 
a ministeriális tanterv szerint a felekezeti 
iskolában a reáltudományokból ép annyi 
tananyagot kell feldolgozni, mint a köz
ségiben, tehát a vallásoktatásra az idő 
mennyisége egyenlő arányban van. Külön
ben a „régi jó időkben," midőn még községi 
iskolák nem léteztek, nem volt-e már a 
nép akkor vallástalan, erkölcstelen?! Miért 
kellett Istennek a vizüzünnel elpusztítani 
az egész világot ? Tán akkor is a községi 
iskolák mételyezték meg az erkölcsöket ? A 
történelem eléggé bizonyítja, hogy korunk 
bán az emberek jobbak, vallásosabbak, 
mint voltak a liajdankorban, de ha feltennök 

hogy napjainkban az erkölcsi hanyatlás 
korát éljük: feltételezhetjük e józan é9zszel, 
hogy ennek „csak44 a községi iskola az 
oka? Váljon nem általános-e az erkölcsi 
hanyatlás s elfogulatlan gondolkozással, 
nem-e az összes tényezőket kell okozóul 
felhoznunk? A községi iskola tekintve, 
hogy még fiatal intézmény, mely a társa
dalom erkölcsi hanyatlására — a felekeze
tiekhez képest — még nagyon csekély 
befolyást gyakorolhatott s tekintve ezen 
iskolának a felekezetiekhez arányított el
enyésző kisebbségét: feltételezbető-e ellene 
azon vád, hogy az erkölcsi elvadulásnak 
ezen modern intézmény az egyedüli okozója? 
Azt hiszem beláthatja ezek után tisztelendő- 
séged, hogy ezt csak a fanatikusan gon
dolkodó s a bigottság vakondjainak lehet 
csak — kinek nem bundája ne vegye magára 
— agyréme!

„Hát a tankönyvekről mit szóljak? 
Mivel az skola közös, a könyvek is közö
sek, vagyis az közös iskolába mindenféle 
vallásu szerző könyve belépti joggal bir.“

— Ez igen helyesen van, miután a 
tankönyveknél nem az a födolog, hogy milyen 
vallásu szerző irta, hanem mit irt, vagyis 
megfelel-e a tankönyv a kitűzött czélnak. 
Miért ne volna a Gönczi-féle ábcés könyv 
nek belépti joga akár állami, községi, vagy 
bármely felekezeti iskolába, pedig szerzője 
református vallásu? Avagy hallott-e már 
valaki protestáns számtant, kathoiÍKUs nyelv
tant, zsidó neveléstudományt, mi c*9eppel 
sem furcsább dolog, mint fából való vas
karika. Oly dolog ez, mely tölött vitatkozni 
sem lehet, annál kevésbé elvitatni. Feleke- 
kezeti tankönyv a katakizmus és biblia 
történet, mely felekezeti czélokat tartozik 

;olgálni, az erre hivatott lelkészek által.
„ A községi iskola azt mondják sokan, 

vallási súrlódások, megszüntetésére van 
hivatva, ezt csak az álliberálizmus kedvelői 
állíthatják, pedig nem

iskola mellett ernvedetlenül munkálkodni, 
harezolni meg ne szűnjék, mert hitem, meg
győződésem és tapaztalósom arra kénysze
rítenek és reókczionÍ8ták eprein győzni fog 
a liberális kor szelleme!

•sak hogy nem szün
teti meg, sőt inkább azt nagyban elősegíti, 
miután a zsidó gyermek kedvéért a kereszt- 
vetés is elmarad az úgynevezett „közös44 
imádságnál. Nem-e botránykozásra méltó 
dolog ez.

A keresztvetést, ba a tanulók többsége 
katholikus vallásu, a községi iskolákban ki
hagyni nem szokták, mi ugyhiszem megbot
ránkozást más vallásu gyermekeknél sem 
szülhet, miután tudják azt, hegy ez őket 
nem illeti, ennél fogva nem is alkalmazzák. 
Ki hallotta volna azt, hogy az ntszélin levő 
kereszt-jelvény megbotránkozást szült volna 
más felezezethez tartozó egyéneknél, avagy 

nyilvánosan tartani szokott körmenetek 
fölött megbontránkozott-e más vallásu indi- 
vidium ?! Ugyhiszem ezt általánosságban nem 
lehet elmondani. Megvagyok győződve, hogy 
a vallásos nevelés egyik hathatós eszköze 
az Istennel való közlekedés, társalgás: az 
imádkozás. Az úgynevezett „közös44 imád 
ság, mely dogmatikai tételek által semmi
féle rejtélyt nem nyújt a népiskolában fej
letlen gyermek szellemének, miért ne volna 
alkalmazható? Ha a keresztény gyermekne
velés czélja, feladata: a fejlődő embernek 
ész és szivbeli, kiképzése, — a szivképzést 
azonban kell, hogy az észképzés előzze meg
— miért volna tehát a „közös44 imádság 
elítélendő?!

„Különben meg lehet győződve tanító 
úr, hogy én mindenkit tisztelek épen vallá
sáért. csak azt a vallást azután megyőzö- 
désből tartsa, kövesse annak parancsolatait.44

— Ha mindenki tisztelné más vallását
— szólék közbe — nem volna akkor vallási 
súrlódás, s nem kellene akkor, a tanítóság
nak is vallásfelekezeti kasztokra szét oszol
nia, mely gyakran mint ellenfél áll 
a más jellegű iskolánál működő kar
társakkal szemközt. Fájdalom, de ki kell 
mondanom, hogy ez a reákezió embereinek 
munkája, kik saját önérdeküket helyezik a 
népnevelés magasztos ügye fölé, hogy a ha
talmat maguknak továbbra s fentartííassák; 
sajnos! de való, hogy ezen reákezió telhe
tetlen Moloch módjára fenyegeti a liberá- 
lizmust s a hydra felütötte fejét és folytatja 
aknázó művelését a közös iskolát szemelvén 
ki áldozatul. Jó lesz Krisztus urunk tanát

reakezionálistáknak megszívlelni, mely 
azt mondja: Szeresd felebarátodat, mint 
önönmagadat !‘|  Egyszóval: a liberalizmus 
hívei szabad egyház és önálló iskoláért 
küzdenek, harczolnak, a lelkész álljon mun
katársi viszonyban a tanítóval, mer „pap 
és tanító munkatársak44.

Ezen utolsó szavam elhangzása után, 
vendégem belátván, hogy cserben hagyta 
logikája — szó nélkül távozott.

A jobb jövő édes reménye pedig to
vábbra is lelkesíteni fog, hogy a községi

Irodalom.
Gyakorlati kerskedelm i tudományok. Ism eretter

jesztő, havonként kétszer megjelenő fo lyó ira t. 27 -ik  
fiiset. .Szerkeszti és k iad ja  Zachár Gyula tanár, a ma
gyar pénzintézetek országos nyngdij egyesületéne : igaz
gatója stb. T arta lm a: Kettős könyvv ite l. M e l l é k  l a p :  
J. Kereskedelmi és pénzügyi szemle; közérdekű szakis
meretek terjesztésére. I I .  Kereskedelmi és pénzintézeti 
szaktan folyam : a könyvvezetés, kereskedelmi és h ite l
ügyi számolások, va lam int a levelezésnek magán nton 
való tanítására. —  A  kettős könyv ite l. A  kettős könyv
v ite l elmélete. —  Megjelenik minden hó 1 és 15-én 
Budapesten I I .  Kér. A lbrecht-ut 8 -ik  sz. E lőfizetés: 
Egy évre, 24 fűzet 8 ir t ,  Félévre, 12 füzet 4 fr t .  E gy 
negyed évre, 6 füzet 2 fr t .  Egyes füzet 40 k r. (A  26-ik 
füzetet nem kaptak ; ké rjü k  megküldését. (Szerk.)

Képes folyóirat, a^Vasárnapi Újság füzetekben. 
Ezen u j vá lla la t huszonkettedik füzete a következő ta r 
talom mal je len t meg: Józef fŐherczeg és családja. A 
kisdedóvás Magyarországon P. Saathmáry K .-tó l. A  kis- 
dedóvó-egylet m últja  és je lene.Halottak estéje. Költemény 
Szécsy K áro ly tó l. Utazás ismeretlen állomás felé. ▲ 
Mészöly Géza. Orosz történetek. A  m u fti r. m -től. Az 
aranyszobor. R .-tö l. A  Comédie francaise. Irodalom és 
művészet. Egyveleg. Sakkjáték. R a jz o k .  József föher- 
czeg családja. (M elléklet.) Józef föherczeg M ária  Dórot- 
hea és M arg it föherczegnökkel. R o lle r K á ro ly  fényképi 
felvétele ntán. K lo tild  föherczegnö Józsi és László 
fóherczegekkel. R o lle r K á ro ly  fény képi felvétele ntán. 
József föherczeg és K lo tild  föherczegnö, Józsi és László 
föherezsgek. R oller K á ro ly  fényképi felvétele ntán. 
M ária Dorotbea föherczegnö. Vastagh György festménye. 
M ária Dorotbea és M arg it föherczegkisassonyok. R o lle r 
K á ro ly  legújabb fényképi felvétele után. Templomromok 
a Margitszigeten. M ária Dorothea föherczegnö rajza. 
F ium ei bárka. M arg it föherczegnö rajza. Az alcsúthi 
parkból. K lo tild  föhecezegnő rajza. G róf B runsw ick Te. 
rézia. Az első magyar óvó-kepzö intézet Tolnán. A 
Valero-utczei óvó képző in tézet Budapesten, A  képző
művészeti társa lat őszi k iá llításábó l: Schikedanz A lb e rt: 
A  mátyás-templom Budán. M argitay T iham ér: A jó  
parthie. Skuteczky Döme: A  kiváncsiak. K imnach László: 
K é t testvér. Skuteczhy Döme: A  beszterczebányai vas
hámorból B rnk  M iksa : Lóversenyen. B ih a ri Nándor: 
„A  hol nincs, o tt ne keress.44 Temple János: Városligeti 
h ieroglifek. Paczka Ferencz: arczkép. Vastagh G yörgy: 
Női arczkép. Vastagh G yörgy: Gyermekcsoport arczkép. 
Vajda Zsigmond: Potya tribün . Mészöly Géza arczképe. 
Mészöly Géza festményei: A  ny ir-b ak ta i kastély. T i-  
szaparti füzes alkonyatkor. Bala toni halásztanya Erdő 
mélye. A  Balatonról. H id  a latt. A z  arany-szobor pálya
terve i : K iss Györgytől. Róna Józseftől. Zala|Györgytöl ( I . )  
S trób l A la jostó l. To ld i alakja, S tróbl pályamüvén. Zala 
G yörgytő l ( I I . )  A  Comédie francaise: A  színház külseje. 
A  „G n igno l14, vagy szinészpáholy. V olta ire  szoborcsar- 
noka. A vesztibül. Moliére szobra. Az igazgatósági 
szoba Jules O laretie igazgatóval. A  főlépcső. Jeladás a 
függöny felhúzására. Coquelin Constant Benjámin. Co
quelin m in t Septmont herczeg Dnmas „Idegennj*4 czimü 
színmüvében. Coquelin m in t Sokrates, Renevile „Socrate 
et sa femme“ -jában. A  Képes Fo lyó ira t- m in t a Vasár
napi Újság füzetes kiadása, nyolez nagy negyedrétü 
ívre terjedő fé lhav i füzetekben jelen ik meg, számos 
képpel és képmelléklettel. A z egyes füze t ára 30 k r  : 
előfizetési ár egész évre (24 szám) 7 f r t  20 k r . (12 
szám) 3 f r t  60 k r „  negyedévre (6 szám) 1 f r t  80 k r. 
Előfizetéseket mindenkönyvkereskedés útján , valam int 
közvetlenül is elfogad úgyszintén m utatványpé ldányt 
levelező lapon történtömegkereséére kü ld  a kiadót u- 
lajonos Fran lin -Társu la t, Budapest, egyetem-uteza 4 sz.

„Az ország-világ44 47 -ik  száma következő érdekes 
tarta lom m al je len t meg „M agyarok a keleten44 Sármay 
József dr.-tó l ; „V ik to rká n a k  emléke44 Kacziány Géza 
verse; „Felhő és sugár44, elbeszélés Síkor M a rg ittó l; 
„K á rté ríté s44 magánjelenet K a rlovszky E n d ré tő l; Mészöly 
Géza (arczképpel); „L e ilm 44, Rangabé regénye; „A  mi 
füstbe megy44 cz ikk a dohányzásról; Chélard Raoul „P á
r iz s i leve l“ -e; H e ti tárcza Prizm ától, s a változatos 
rovatek. A  képek közül kiem eljük a „A  magyarok a 
Keleten" czimü cz ikk  m elle tt hat igen szép alexandria i 
kép, K iss Lajos genreképe: „H ogy vág a bajusz ?'*, 
T akv A n ta ltó l „K is  művész44, továbbá Mészöly Géza 
arczképe, „Pandora44, „Édes perczek44 stb. — Elöfize- 
tési fóitételek : ja n .— deczemberre 10 fr t ,  ja n u á r—jú n i-  
usra 5 f r t ,  ju liu s — szeptemberre 2 f r t  50 kr.. Az 
„Egyetértéssel együ tt: Egész évre 28 frt, negyedévre 
7 fr t ,  egy hóra 2 f r t  50 k r. Az előfizetési pénzek a 
Pallas iroda lm i és nyomdai részvénytársasághoz külden
dők, Kecskeméti utcza 6. szám.

— Tréfás mértani feladványok gyűjteménye.
O r  b ó k  M ór, k i a tankönyvirás terén o ly  k ivá ló  s i
kerre l m űködik —  a fen ti ezim a la tt bocsátotta közre 
„Hasznos mulatságok44 czimen m egindított ifjúsági 
vá lla la tának I l I - d ik  füzetét. A  díszesen k iá llí to t t  s 
száztizenkét képet tarta lm azó füzet ára 50 kr. s szer
zőnél rendelhető meg Pozsonyban. A  füzetet Heckenast 
G. utóda ; D rod tle tf Rezső adta k i.

Orbók, a k i  komoly m értani problém ákról oly 
kedvesen tud  elfecsegni a gyermekek nyelvén —  való
nak hasznos szolgálatott te tt úgyis sovány ifjúsá g i iro* 
dalm unknak, midőn annak ezen, teljesen parlagon 
heverő ágát gondos mivelés alá vette. Örömmel mond
hatju k, hogy Orbók e munkája nemcsak a magyar i f 
júság irodalomban képez specziálitást, hanem efiéle 
anyagot, ilyen  igazán „hasznosan m ula tta tó44 modorban 
feldolgozva, ilyen czélszerüen értékesítve még a k ü l
fö ld i irodalomban sem ta lá ltunk. Az ügyes to llú , jeles 
paedagóg keze m indenütt megérzik a munkán. A  ta r 
ka barka, mulatságos ötletekkel, élvezetes k is  történetü
kéi egybekacsolt problémák csak úgz pattognak a hu
mortól. Valóban mesteri ügyesség ke ll ahhoz, hogy va
la k i „tré fás m értani feladványok44 czime a la tt o ly 
ügyesen „csábítsa44 a növendékeket szorgalomra és 
munkára, m in t az Orbók könyve.

A  könyv a felnőtteknek is kellemes szórakozást 
nynjhat. Karácsonyi és újévi ajándékai a lig  tndnánk 
ennél hasznosabb és czélszerübb könyvet aján lani a 
szülök figyelmébe. Orbók M ór a „Haszt os mulatságok44 
négy füzetére előfizetést is elfogad 1 f r t  60 kra jezár- 
já va l. Minden negyedévben egy füzet je len tik meg. A 
„Tréfás szám ítani feladványok gyűjteménye44 szintén 
nála rendelhető meg 60 kra jczárra l.

Gabona-árjegyzék
Pécs sz. k. városában 1887. évi decz. 9-én 

tartott hetivásárról.
) j ó ........................ 100 kg. 6.60
) középszerű................ ,  . 6.40
) legalábbvaló . . . . . . .  6.20
) j ó ..............................   5.50

Kétszeres) középszerű . . . . . . .  5.40
) legalábbvaló . . . . . . .  5.30
) jó . . ................................ 5.30
) középszerű . . . . . . .  5.20
) legalábbvaló . . . . „ . .5.10
) jó - . • _..................   6.—
) középszerű . . . . . . .  5.60
) legalábbvaló . . . . . . .  5.30
) j ó ........................................ 5.20
) középszerű . . . . . .  .5 .10 
) legalábbvaló • . . . . .  . 5.—
) j ó ........................................ 5.60

Kukoricza) középszerű . . . . . . .  5.40
) legalábbvaló . . . . . . .  5.30

Hajdina.............................................—
Széna:  .jj.so

) * g y ...............................8.—
) a lo m ...........................  1.90

Búza:

Rozs:

Árpa:

Zab:

Szalma:
r r ^ - O - T T  F E B E 1 T C Z ,  

lap ta la j donos.

K I 8 J  6 Z S E P, VÁRADY FERENCZ
felelős szerkesztő. fömunkatáxs.



50-ik szám. PÉCSI FIGYELŐ deczember 10-én

H i r d e t é s e k .

Jó házból való

tanonczok
azonnal] 'felvétetnek. [

Hol? megmondjaa kiadóhivatal. 2~; '

a téli szükséglelre legjutányosabb árak 
mellett ajanl a n. é közönségnek

Spitzer Ádám
hal-piaczon.

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

BÚTOROK CSOMAGOLÁS
nélkül szállítása

R a t h  M á t y á s
fakereskedóse.
Tüzelöfa eladás

| ülentint, vágni, hasítva és sulyszerínt. 
250 kgrtól a házhoz szállítva.

Befizető he ly ek :
| 250 kgrtól 110FFMANN KÁliOLY 

butorraktárában és ENGELMANN 
lisztkereskedésében (városház).

25 kgrtól KINÉL FERENC,'/, szén
üzletében és az indóház átelleni 
dohánytőzsdében

© 0 @ © © @ © | O O O I O I O I O I O I O I O

A M afai ü veioári raltár Pécsett
ajánlja gazdag választékú üveg-, porczellán- és kőedény — vala

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

alkalmi és ünnepi ajándékokhoz.
Vé8Őmunkák üvegre megrendelés szerint a legjobban eszközöltetnek.

Menyegzői ájándékokul
ajánljuk teljes összeállítású és kiválóan olcsó 55 darabból álló

m t  es íMet i)

ebEnnqw] auqo 
N1300IN NOA NOUlOTdX’

10102 sz.|tk. 1887.

Árverési hirdetmény.
A pécsi kir. törvényszék mint telek

könyvi hatóság közhírré teszi, hogy Szilágy 
községben elhalt Varga Mihály hagyatéka 
ügyében a pécsi kir. törvényszék és pécsvá- 
radi kir. járásbíróság területén lévő Szilágy 
községben fekvő a szilágyi 342 sz. tjkvben 
felvett 79 sz. ház udvartér és kert 150 frt. 
a szilágyi 19. sz. tjkvben 1>4 teleknek és 
II.14 teleknek fele 500 frt.
ugyanazon tjiTben fel?cn 770. üs2sz szőlő féle 4 8  f r t  sokr.

„ „ „ 1005 „ „ „ 48 frt 50kr.
v >* ,» 1009 „ „ „ 52 frt 50kr.
*» »» »» 1014 „ „ „ 47 frt 50kr.
*» tt n 1016 „ „ „ 55 frt. —
„ „ „ 1922 „ „ „ 15 frt. —
„ „ „ 1093 „ „ „ 15 frt. —
n w .. 1217 „ „ „ 15 írtban

ezennel megállapított kikiáltási árban elren
delte és hogy a fentebb megjelölt ingatlanok 
az 1887. évi deczember hó 28 ik napján I 
délelőtti 9 órakor Szilagy község házánál 
megtartandó nyilvános árverésen a megálla 
pitott ^kikiáltási árón alól is eladht’ii fognak.

.Irverezni szándékozók tartoznak az j 
ingatlan becsárának 10 °j0 százalékát, 
készpénzben, 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. $j-á- 
ban kijelölt ovadékképes értékpapírokban 
a kiküldött kezéhez letenni, avagyaz 1881. 
LX. t. ez. 170. §»a értelmében bánat
pénznek a bíróságnál előleges elhelyezéséről 
kiállított szabályszerű elismervényt átszol
gáltatni.

A pécsi kir. törvényszék mint telek
könyvi hatóság.

1887. évi október hó 12-én.
BOGYAY PONGRÁCZ

k ir .  törvényszéki biró.

Singersfrasse 15.

„gold Reichsapfel" J.-ÍÉ gyógyszertár

Becsben.
Vértisztitó labdacsok

14250 sz.,tkv. 1887.

Árverési hirdetmény.
A pécsi kir. törvényszék mint telek

könyvi hatóság közhírré teszi, hogy Nagy 
íjászióné, Vimmer Éva és társai pécsi lakó
sok végrehajtatónak Schrott .Idám és Takó 
András Nagy-Budméri lakósok végrehajtást 
szenvedő elleni 570 frt — kr. töke követe1

ezelőtt egyetemes labdacsok neve a la tt ;  ez utóbbi nevet te lj 
joggal megérdemlik, m ivel csakugyan a lig  létezik betegség, mely

ben a labdacsok csodás hatásukat szerencsésen be nem bizonyították volna. A legmakacsabb esetekben, 
melyekben minden egyéb szer siekerteleníil a lkalm aztatott, ezen labdacsok szamtalauszor és u legrövidebb 
idő a la tt teljes gyógyulást eredményeztek, 1 doboz 15 labdacscsal 21 kr. 1 tekercs 6 dobozzal 1 í r t  5 k r. 
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 k r, 2  te
kercs 2 I r t  30 k r, 3 tekercs 3 f r t  35 k r, 4 tekercs 4 f r t  40 k r, 5 tekercs 5 f r t  20 k r. 10 tekercs 9 f r t  
20 k r. (Kevesebb m int egy tekercs nem küldhető szét.

.Számtalan levél érkezett, melynek író i hálát mondanak egészségük helyreállítását köszönik. A  k i 
csak egyszer te tt kísérletet velők, tovább a jánlja. A számtalan köszönő ira tok közül mellékelve közlünk 
néhányat.

Leogang, 1883, Május 15.
Nagyon tisztelt Uram! Az ön labdacsai valóban 

csodahatásuak, nem olyanok, mint sok más magasztalt 
szerek, hanem majdnem minden ellen használnak.

A hnsvétkor megrendelt labdacsokból a legtöbbet 
barátok és ismerősök közt osztottam szét és mindegyik
nek használt, még aggastyánoknak is a kik különböző 
bajban és gyengeségben szenvedtek és ha nem is töké
letesen gyógyultak meg. de javulást tapasztaltak és 
még tovább liasználui akarják. Felkérem tehát, hogy 
ismét 5 tekercset küldjön. Eu és mindazok nevelten, 
akik labdacsainak köszönhetjük egészségünket, fogadja 
legbensöbb köszöuetünket.

D e u t i n g e r  M á r t o n .

Bega-Szt.-György 1882. febr. 10.
Tisztelt U rl Nem fejezhetem ki eléggé köszönete- 

met az ön labdacsaiért, mert Isten segítsége mellett az 
ön vértisztitó labdacsai által 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 frisseséggel képes mun

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

Kiváló tisztelettel
K o v á k  A l a j o s  főkertész.

Tekintetes Ur! Elörebocsátva azt, miszerint való
színűleg valamennyi gyógyszere hasonló jósággal bir, az 
ön híres tag) balzsammal, mely csaladomban több idült 
fagytagnak gyorsan véget vetett, daczára valamennyi 
ugyaevezett egyetemes szer iránt bizalmatlanságomnak 
elhatároztam magamat az ön vértisztitó labdacsaihoz 
folyamodni, hogy ezen apró golyóbisok segélyével meg- 
ostromoljam rég idő óta tarto tt aranyeres bántalmamat. 
Egyáltalában nem restellem önnek bevallani, miszerint 
régi bajom négy heti használat után teljesen megszűnt 
és én ezen labdacsokat ismerőseim körében a legbuz
góbban ajánlom. Az ellen nincs egyátalában semmi ellen
vetésem, ha ön ezen soraimat. — jóllehet névaláírás 
nélkül — nyilvánosság elé óhajtja bocsátani.

Mély tisztelettel
Bécs, 1881. február 20. C. v. T.

F i i  o *V -h - l 1 v e n n i  Psserhofer J. tői évek óta 
1 . Í J - U . í I Z S c I I l l .  legfaiitosabb szenek m  
elismerve mindennemű (agybaj >k és üdült sebek stb. 
ellen 1 tégely 40 kr. jmrlö mentesen 65 kr. 
r f lH r n - h n lv & g T Y l “ ®fbizh»tó szer gugsdagu u g a - o a i z s a m , e]lell, üveg4ukr. por.

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

tomeutesen 65 kr.
K lot.-psenti-i ü>ráRai cs«PP«k. »véd c"vI  C o U I l L l i l .  p«k) megromlott gyomor 
rósz emésztés, mindennemű altesti bajok ellen kitűnő 
háziszer Egy üvegcse 20 k r

ismert jeles háziszer,Utifünedv, általán
huru t, rekedtség, görcsös köhö

gés stb. ellen 1 üveg 50 k r, 2 üveg portóval 1 f r t  
50 kr.

Amerikai köszvény-kenőcs,
gyorsan és biztosan ható. kétségtelenül legjobb szer 
minden köszvényes és csuzos baj, nevezetesen hát- 
gerinezbaj, fogszakgatás, görcs, ideges fogfájás, fej
fájás, fülszaggatás stb. ellen 1 f r t  20 kr.

ló inhard W. 11, tó i 1 
üveg 2 f r t  60 kr, fél

üveg 1 fr t  40 kr.
I lr .  Romershausentól, 1 
vég 2 f r t  50 k r , fél üveg

1 i r t  50 kr.

Egyetemes tapasz
sebek, mérges kelevénvek és a láb régi időszakon, 
k in t fe lnyitó kelései, makacs mirigvkolések, fájó 
pokolvar,sebes és gyulladásos mell. megfagyott tagok, 
köszvéuy és hasonló bajok ellen jónak bizonyult, 
E gy tégely 50 k r, portóval 75 kr.

Egyetemes tiszí itó-só, 5“"!Rnllrich A.
. .  -tói k itn -
háziszer megzavart emésztés minden következ

ményei. úgym int fejfájás, szédülés, gvontorgörcs, 
gvoinorhéj, aranyér, dugulás stb. ellen 1 csomag 
ára 1 í r t .

u. m. :
A. tiszta fehér porczellán— és csiszolt üvegkészlet, teljes, ára 10 frt 48 kr.
B. csinosan díszített „ — és finom szalma „ vésve „ „ 14 „ 74 „
C. finom festett „ — és sarokmetszetü üvegkészlet „ 16 „ 90 „

THEA-, KAVE- és LIQEUR KÉSZLETEK fenti A. B. és C. alattiakhoz igen
olcsón.

Remek ki vitelü olajnyomatok és üvegfestmények (üvegchromographie) 
a legkitűnőbb mesterek müvei után nagy választékban kaphatók.

E ladás n ag y b an  és  k ic s in y b en

a legolcsóbb S Z A B O T T  gyári árakon.

Alpesifü liqueur,'
üveg 1 f r t  40 kr.

Szem-esentia,
Ferenczpálinka , kr 
Lábizzadás elleni por

Az i t t  nevezett készülékeken k ív ü l készletben vaunak, az osztrák lapokban h irde tett összes bel* 
mindazok, melyek raktáron nem volnának, kívánatra pon*és kü lfö ld i gyógyszerészeti különlegességek, 

tosan és olcsón inegkiüdetnek.
Postai küldemények, előre küldendő 

zőltetnek.
készfizetés vagy utánvét mellett, a leggyorsabban eszkö-1

L élőre beküldött pénzküldeményeknél {le;//óbb postautalvány nyal sokkal olcsóbb a \ 
postabér, mint utániét küldeményeknél.

bérbeadási hirdetmény.
Moly szerint alulírott község elöljárói részéről ezennel közhírré 

tétetik, miként
Vasas község tulajdonát képező és a község egész határa 

területére kiterjedő szeszesitalmérési regalejog.
a hozzá tartozó és a községben lévő korcsmahelyiség — mely áll 3 szoba. 
1 holt. 1 konyha. 1 éléstár, pincze és padlásból — 1 mosókonyha, 1 vágóhid, 
1 mészárszék, istáló és pajta mellékhelyiségekkel, továbbá udvartér és 555 

-öl első osztálya kerttel 1888. évi január hó 1-től 1890. évi deczember hő 
végéig vagyis három egymásután következő évi időtartamra.

1881 éri flea 18-án fl. ti. 2 órakor, hasason a községi fiirí lázánál
(hol az árverési föltételek bármikor betekinthetek) 

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 bánatpénzül az 
árverező elüljáróság kezére letenni tartoznak.

Kelt Vasason, 1887. évi deczember hó 1-én.
Morócz Lajos s. k., Lukács János s. k-,

körjegyző. biró.

M g Eddig még fölülmulhatlan
a MAAGER W.-féle

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

Cs uk a máj - o l a j
MAAGER VILMOSTÓL BECSBEN.

l Az orvosi tekintélyek által megvizsgáltatott és künynyen
h emészthetősége folytán gyermekeknek is ajánlható, mert a legtisz

tább. legjobbnak elismert szer: mell- tiidőbajok. giirvély, daganatok, kelések, bőr
kiütések. mirigybajok, gyengeség stb ellen — egy üveg ára 1 frt — kapható 
gyári raktárban: Bécsben. Heumarkt 3. szám alatt, valamint az Osztrák- 
Magyar birodalom legtöbb és jobb nevű gyógyszertáraiban.

Pécsett ka ph a tó : Korács Mihály, Siitőcz István, Zsiga László gyógyszertárában; lieeh
V ilm os é s  S fá tse r  .fia  keresketléséhen.

lés s járulékai iránti végrehajtási ügyében a 
pécsi kir. törvényszék területén lévő' Nagy- . ,
Budmér község határában fekvő a nagybnd- j*. "r ar. *r em'kereszt (“'aj*1
méri 4 sztjkben telvett 54 sz. kisházra f e  rultak E,‘eẐ 'oc\ H í m m  1___ • *.• f i i  • 10,0 I fw  rultak kegyetlen fájdalmas tyúkszemeim. On-60 frt, 1040 hssz. szántóföldre es 1043 bssz. J jr  nek szere által elmúltak. Jó lélekkel ajánlom 
szóTlőre 143 frt, a 36 «ztjkönyvben felvett & bárkinek !>,. Kiss György.
44 sz. ház udvar s kert kis házra s birtokra j 
az 1881. 60 t. ez. 166 3 a alapján egészben >0 
80 frt, 102 sztjkvben felvett 1, kültelek I «£ 
Schrott -ídámot illető felére 438 írtban

Olvasóink figyelmébe ajánljuk 
azon rendkívüli gyógyeredményt, ÉHjql 

£  mely Meissner gyógyszerég*
TYÚKSZEM -TAPASZA

IC által tyúkszem, szemölcs, bőrkémé
nyedés és daganatok ellen eléretett. Jm l

0 - Becse. 1887. január 19. Kérek az r a  ■  
ön á lta l h irde tett tYÚkszemtapaszból K ivan- 
esi vagyok, vájjon az eddig minden gyógy- 

J  szereknek ellenállott tyúkszemeimtől megsza- J* íh 
i i .1  badulok-e ? T iszte lette l Mxl. lh Kiss György, in

3  Il»

I

kcska. 1887. február 8. A  tyúkszem- I  
tapasz a te tt a jála tnak uem vá lt szégyenére: tíjJ  |  
sőt mondhatom, hogy i ly  eredményt tőle ko- < 0 1 
rántsem vártam, most a szer felének meg- 
takarításával tyúkszemeimtől megmentve va» C - I--------  . . . .  —  I jT  - --- ----------- >.» triiieimioi iue^nienive va<

ezennel megállapított kikiáltási arban e lre n -  £ £  gyök. Honfiúi tisz te le tte l Aélemen István,

gálátokat te tt. küldöm a árát. Javánocic A.
Szétküldetik naponkint a Meiss- 

ner gyógyszerész központi raktára

delte és hogy a fennebb megjelölt ingatlan 
az 1887. évi deczember hó 22 én délelőtt 10 
orakor Nagy Budmer 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 igazságügy-miniszteri rendelet 8. ipában ^
kijelölt óvadékképes értékpapírban a kikiil- áltál (Pécsett^ mely 1000 drb. cs. 
dött kezéhez letenni, avagy az 1881. évi 
60. t. ez. 170. ji-a értelmében a bánatpénz
nek, a bíróságnál előleges elhelyezéséről 
kiállított szabályszerű elismervényt átszol-, 
gáltatni.

Kelt Pécsett 1887. évi október hó 
8-ik napján.

A pécsi kir. törvényszék, mint tkknyvi 
hatóság.

BOGYAY PONGRÁCZ.
kir. törvényszéki biró. j

urad. ispán.
E rs c k .l'jv á r, 1887. január 29. Küld jön 

utánvétellel a hircs Meissner-tyúkszemtapasz- 
böl. melyet mindenütt dicsérnek. M ély tiaz- CT 

á  telettel Ma/imzky Józéef. M a
T f  mse Vár, 1887. február 12. Szelvény éj 

i 1 f r t  15 k r. A kü ld ö tt doboz tyúksz* ni- 
i  tapaszért, mely minden várakozást túlha ladva £se 

kitűnő. Bericsley l'rb. m. k. pénzügy hivatalos, hfl 
l ’ l i w p i ,  1887. fehm ár 21. Szelvény A  

1 f r t  15 k r . A tyúkszem tapasza kitűnő  szol- A

és kir. aranyat fizet annak, ki be
bizonyítani képes, hogy fenti nyi
latkozatok bármelyike hamis, vagy
költött, avagy a lanti ezég rokonai
tól származnék. Kapható Pécsett: 
Sipőc* István, Zsiga László és az 
irgalmasok gyógytárában. Siklós: 
Rónai gyógyszerész, Mohács: Szen- 
drei gyógyszerész. Szigetvár: Sala
mon gyógy szerész.

Hogy a vízjogi törvényben előirt bejelentések iránti kötelezettség a lehető 
módokon nyilvánosságra hozassák, ezennel különös figyelmeztetésül hírlapok utján is 
közzéteszem a í. é. július hó 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 m .á la ja n . "b e  33.0300. 
j e l o z v t e t t é ü r ,  hogy nálam (i hónap alatt, vagyis 1888 . évi február hő II—ig 
bezárólag az engedélyért folyamodjanak, különben jogosítványuk elenyészettnek tekin
tetik, s vízmüveik íeíett a hatóság intézkedik.

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

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

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

a e ___  _ _  __  ______________
Pécsett, 1887. Nyom. a Kamazetterféle nyomdában Koller Lipót.


