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Óvjuk a kisdedeket.
(B. L.) Julius hónappal beköszön

tött a magyar népre a legragyobb 
munka, legnagyobb gondatlanság és 
legnagyobb szerencsétlenségek ideje.

Bármily különbőz# s részben el
lentétesnek látszó dolog is ez a három, 
megvan közötte az okozati összefüggés.

A földművelő legfontosabb mun
kája, az aratás, lefoglal minden munka
erőt, minden kezet. A család munka
bíró tagjai pitymallattól szürkületig 
kint szorgoskodnak az „élet“-et adó 
sárga kalászok között; még a gyer
meknépség nagyobbacskáinak is akad 
tenni-venni valója, s odahaza csak az 
aprószentek, a még semmire sem hasz
nálható kisdedek maradnak, még pe
dig a legtöbb helyen minden felügye
let nélkül.

A magyar ember gondatlansága 
gyermekeivel szemben szinte közmon
dásos. Még rendes körülmények kö
zött is, — tehát nem számítva a mos
tanihoz hasonló nagy munkaidőt, — 
a legkisebb gondjai közé tartozik 
gyermekeinek gondozása.

S ha már ily kevés kötelesség
érzettel végzik a magyar szülők kis
dedeik gondozását rendes körülmények 
között, elképzelhetni, mily nagymérvű 
e gondatlanság az aratás idején, midőn 
összes figyelműket az egész évi kenye
ret biztositó mnnka veszi igénybe.

Sajátságos jelenség azonban, hogy 
ebben az időben is csupán csak a 
gyermekeiről feledkezik meg a köz
nép. Mert igavonó barmait, szalonná
nak szánt sertéseit, szüreti, meg lako
dalmi pecsenyének nevelt libáit ekkor 
sem hagyja — pásztor nélkül. Min
den elfoglaltsága mellett is ezeknek 
juttat a gondjából valamit, csupán a 
saját szülötteit, neveletlen gyermekeit 
teszi ki a felügyelet nélkül való leb- 
zselésnek, s az ezzel kapcsolatos ve
szélyeknek, szerencsétlenségeknek.

Ujjal mutathatnánk ama szeren
csétlen nyomorékok százaira, kik kis
dedkorukban veszítették el épségüket, 
megmutathatnék ama kicsiny fejfákat, 
melyek alatt az elhagyatottság idejé
ben szörnyhalált halt kisdedek nyu- 
goszszák örök álmaikat, kiáltó vádat 
képezvén a szülői gondatlanság ellen; 
rámutathatnánk falvak és városok

föstölgő romjaira, melyekre a maguk- | 
ráhagyott kisdedek keze dobta fel a | 
pusztító elem Uszkét és odakiálthatuók j 
a népnek: szállj átok magatokba s 
tegyetek eleget legszentebb kötelessé
geiteknek, ha azt akarjtátok, hogy mi
előbb végeszakadjon e sok szerencsét
lenségnek.

Igen, a szülőknek gyermekeik 
iránti kötelességüket hivebben kell 
teljesíteniük.

Különösen ma van helye a figyel
meztetésnek, mikor küszöbén állunk 
a nagy munkaidőnek, tehát mikor két
szeres kötelesség a kisdedek óvásáról 
gondoskodni, mert a felnőttek távol
léte alatt százszorosán nagyobb sze
rencsétlenségre van meg a valószínű
ség, mint egyébkor.

Pedig egy kis jó akarattal s pará
nyi áldozattal mind e bajnak egyszerre 
véget lehetne vetni.

Állíttassanak mindenütt, a leg
kisebb faluban is, s legalább a nyári 
nagy munkaidő tartamára, kisdedóvó 
helyiségek, melyekre a munkában iz
zadó szülők nyugodtan bízhassák gyer
mekeiket.

Megvagyunk győződve, hogy a 
magyar nép nem térne ki e hasznos 
intézmény elől, sőt örömmel karolná 
tel, ha akadnának Ugybuzgó, tapinta
tos és értelmes vezetői, kik fel tudnák 
világosítani, hogy hiszen ebhez egy 
cseppet sem szükséges nagyobb áldo
zatot hozni, mint amennyit hoznak pl. 
a falu csordájára, csürhéjére.

A nyári kisdedóvóknak ugyanis 
egyáltalában nincs szükségük valami 
nagyszabású berendezkedésre, s nincs 
szükségük arra, hogy százakat igénylő 
képzett kisdedóvókat, illetőleg óvónő
ket tartsanak.

A nyári munka idején az iskolák 
üresen állnak.

Semmibe sem kerül tehát, ha ez 
idő alatt azokat a kisdedekkel népesít
jük be. Az sem* kerül költségbe, ha a 
falu gazdái 10—14 szekér homokot, 
meg egy eskadrou lovasságnak való 
vesszőparipát szállítanak az óvóhelyi
séggé tett iskola udvarára.

Harmincz-negyven labda kikerül 
a riskák tavaszszal hullatott szőréből. 
Csigákat, ostorokat a nagyobb gyer
mekek, vagy legények feles számmal 
is készíthetnek.

Az eladók, illetőleg az édes anyák 
akár három bábu-kisasszonyt is kista- 
firozhatnak kis hugocskáik, leánykáik 
számára. Szóval: nyári kisdedóvót 
minden befektetés nélkül fel lehet sze
relni azokkal az eszközökkel, melyek 
a mi kisdedeinknek a legkedveltebb 
játékai.

Némi költséget csupán a kisdetek 
felügyelőjének a fizetése okozna. De 
okos, szerény intézkedés mellett ez is 
oly csekély terhet ró a szülőkre, hogy 
azt még a legszegényebb napszámos 
sem érezheti meg.
| Tehetsége szerint csak néhány ha
tossal járuljon havonként minden csa
lád a felügyelő fizetéséhez, s 15—20 
vagy 25 frt könnyedén összegyűl, 
amiért pedig vagy a tanító neje, illetve 
eladó leánya, vagy pedig egy egy sze 
gény özvegyasszony készséggel elvál
lalja a kisdedek gondozását.

íme, mily kevés jóakarattal s költ
séggel lehetne minden községben meg
valósítani ily intézményt, mely valódi 
áldás lenne az ezer és ezer bajnak, sze
rencsétlenségnek kitett kisdedekre.

Jó lesz ez ügyet végre-valahára 
komolyan venni a községek elöljárói
nak s vezető férfiúinak. Nekik csak 
akariok kell, hogy az ige testet öltsön. 
S a nép bizonyára áldani fogja még 
emléküket is azért a kis gondoskodás
ért amire a kisdedóvó ügyét méltatták.

A munka-szerzés.
(Vígé.)

A muukauélküliséget némelyek az ál
tal vélik enyhíteni, hogy egyesekuek hol 
az állam, hol pedig a különböző testületek 
segélyt nyujtauak. Ez azonban nem helyes 
üt. Milliókra menü embertüuieget nem lehet 
jótékonyság utján fenntartani. Ezeknek 
dolgozni kell, hogy fenntartsák magukat 
és az által az államnak hasznára váljanak. 
Egyesületek és társulatok által nyújtandó 
segélyezés, vagy pedig állami pártolás, 
még inkább elrontaui képes a jó erkölcsö
ket. Azért a társadalomnak és az állam 
nak, nem erre kel fektetni a súlyt, hauem 
igen is arra, hogy miudenféle kereseteket 
nyújtson polgárainak, kik így munkálko
dásuk utáu élvezhetik a javakat.

Hátrányukra válik; ha uálunk átalábau 
nem látják be, hogy iniudeu muukát, min
den szolgálatot meg kell fizetni, értéket 
értékkel viszouozni kölcsönösen. Ily elisme
résnek külöuüuösen a jobb körökből kellene 
kiindulni, hogy igy az alsóbb osztályok 
elszoktattnssanak az ingyen éibetés vágyá

tól; mert nálunk az a baj, hogy a potyá- 
zás nagy mérveket öltött és a tisztessé
gesen végrehajtott mnnkát megfizetni nem 
akaijuk. Meg kellene szívlelni Széchényi 
azt az arany mondását, hogy egy szorgal
mas munkáló homlokán se üljön a veríték 
hiába. Sok esetben maga az állam jár 
elöl, a nem követendő példával, mert köz
ségei számtalan esetben kötelességüknek 
tartják a vállalkozóknak mindenféle levo
násokat tenni különböző megjegyzések és 
egyoldalú felfogások alapján, mert — úgy 
vélekednek — ba ezt nem teszik, akkor 
„gyanúba eshetnek, hogy a vállalkózokkal 
tartanak/' A vállalkozó pedig, ba meg is 
akarná kísérteni, hogy igazságot szolgál
tasson magának, nem képes, mert a szer
ződések melyeket, az állam az egyes ipa
rosokkal köt, nem adnak az iparosnak 
semmiféle jogot; azok egyenesen csak 
egyoldalülag az állam érdekében és az 
iparos érdekei ellen irányulnak. Ha tehát 
maga az állam igy a potyázgatási vágy
nak világos jeleit elárulja, csoda-e, ba 
azután példáját polgárai is követik? Nem 
csoda; pedig tudni kellene, hogy az okos 
ember semmiért, vagy olcsón, sem pénzét, 
sem idejét, sem életét nem áldozza fel."

De térjünk vissza a munkaszerzéshez.
Más országokban, mint pl. Angliában, 

az államnak gondoskodni kell még a sze
gények eltartásáról is. Nálunk a kormány 
ily teher alól fel vau mentve és csak azt 
lehet a szegény embernek követelni, hogy 
muukát adjunk neki. De mi erről sem, — 
sőt erről legkevésbbé vagyunk hajlandók 
gondoskodni.

Pedig manapság a legjobb közgazda- 
sági politika az, mely kellőleg gondosko
dik arról, hogy állampolgárainak munkát 
szerezzem Manapság legokosabb kormány 
az, mely ezt elérni tudja és birja.

De az ily dolgot nem szabad a vé
letlenre hagyni; mert csupán az Istenhez 
való buzgó fohászkodás, az eső és nap 
utáni sóvárgás épen ú^y nem segit baju
kon, mint á puszta buzdítás, az előadások, 
felolvasások és czikkek Írása, ba érzéssel 
és muukás kézzel hozzá nem toguuk a 
dolgok megmászásához jó közgazdálkodás 
által.

A jó gazdálkodásnak egyik fő fel
adata az, hogy valamint a töke folytonos 

| tevékeuyscgbeu legyeu. Az illető államfér
fiak első kötelességei közé tartozik arra 
is ügyelni, hogy minden munkaerő szünet 
nélkül tevékeny legyen. Érzékkel bíró ál
lamférfiak mellett nem is fognak a munka
erők parlagon beverni. A mi államférfiaiuk 
erre joggal azt fogják mondani, hogy oly 
társadalommal, mint minő a miénk, mely 
a muukától irtózik, azt elérni nem igen 
lehet. Nem tagadjuk, bogy társadalmunk
ban sűrűén vauuak ily rétegek, és uebéz 
mellettük boldogulni. Azonban ba ez igy 
van is, — a mint sajnos, bogy igy vau 
— a gyakorlati államférfiak, az ilyen tár
sadalmat észrevétlen kényszer eszközökkel

is szorítani fogják á  folytonos tevékeny
ségre és á folytonos munkára. Az élet 
követelményei iráDt érzékkel bíró állam- 
férfiú erre nézve találhat ezer meg ezer 
utat, ha nemes eszméi vannak és komoly 
a szándoka, azokat végrehajtani akarni.

Mindezekre azt mundjuk sokan: néz
zen mindenki utána, szerezzen magának 
munkát és dolgozzék. Ez a tanács épen 
olyan kivihetetlen, mint a minő haszonta
lan: mert bogy lehet a gyönge, parányi 
erejű egyesektől kívánni, bogy munkát 
teremtsenek akkor, midőn ily feladat meg
oldására az állam, a hatalom képtelennek 
nyilvánítja magát?! Pedig nálunk az ál
lam számos iparágak létesítése által, még 
tőkebefektetések nélkül is, képes lenne 
munkát szerezni; ilyen pl. a komlóterme
lés, melyért Magyarország nagy összegeket 
fizet a külföldnek, mert körülbelül a komló- 
szükséglet kilenczedrészét idegenektől vesz- 
szűk meg. Ilyen volna továbbá a  selyem
tenyésztés, mely igen jövedelmező iparága 
lehetne polgárságunknak a nélkül, bogy 
tőkebefektetés kellene hozzá. Jövedelme
zőnek mondjuk azért, mert egy-egy család 
könnyen kereshet ez utón öt, hatszáz frtot 
évente. Ebhez valóban sem tőkebefektetés, 
sem pedig forgalmi töke nem kell, és 
mégis ba következetesen bevezetjük, kere
seti forrást nyitunk, mely hazánkban nagy
ban Űzhető és maga a gyártás is nagy 
arányokat ölthet, ba reá vetjük magunkat. 
A muukaszerzés tóvábbi módja lehetne pl. 
a szepesi drótosokat télen át bádogos 
munkákkál foglalkoztatni, miben ezeknek 
az embereknek jártasságuk van. A Szepes 

1 ség többi részeiben a faragászatot jó si
kerrel lehetne kultiválni, és nagy előnyükre 

' válnék, ha legalább a fürdőhelyeken ki- 
; szorítanék a svájezi, csehországi és más 

külföldi árúczikkeket, melyekre embereink 
évente ezreket és ezreket költenek csak 
a flirdö-helyeken.

Még számos más iparágat sorolhatunk 
fel, melyeket azonnal, minden további ta 
nácskozás, sőt tökék nélkül is, bevezethet
nének a hivatott közegek, ba lenue ben
nünk érzés a helyes közgazdasági politika 
iránt.

Gróf Lónyay Menyhért „Közügyeink- 
I röl“ irt müvében, idézve Francziaország 

vagyonosodását, azt tanácsolja a nemzet
nek, hogy többet dolgozzunk és járjunk 
el úgy, mint a francziák, a kik ha szük
ségleteik nagyobbak lesznek, többet dol
goznak. Ez mindenesetre aranyakat érő 
tanács, csakhogy nem élhetünk vele, mert 
nincs mit dolgozni. Tessék muukát adni. 
és nálunk már, bála az égnek, millió kéz 
fog utáua nyúlni szívesen. Serkentjük egy
mást a munkára, hauem arra nem gondol 
senki, hogy tulajdonképen nem biztatásra, 
hauem munkára van nagy szükségünk. 
Fraucziaországbau a kormány, a hatalom 
— mely képes arra — gondoskodik a 
munkaszerzésröl és polgárai azt felhasznál 
jak. Tessék uálunk az államnak gondos-

T Á R C Z A.

D a l o k .
Ki mondja, hogy kegyetlau vagy,
Ki mondja axt terólad ?
Ki mondja, bogy a szivemet,
Ta össxre-vissza zúztad ?

Ta gyermek ragy, a az én szivem 
Játékszer volt előtted,
Éa addig játaiottál vele,
Mig öasze-vissza törted !

Nem te valál könyörtelen !
A játéksaer volt gyönge ! . . .
As latén mért ia nem teremt 
Kőesivet a kábelbe.

•
Virágoa kert volt a azivam,
Virágillattal telve,
Éa lapka volt minden dalom,
Virágra szillé lepke!

Templommá lett most a szivem,
Benne tiéd az oltár! . . .
Éa azóta minden dalom 
Egy ájtatéa szent zsoltár.

K o r c s m a .
É rik  már, érik már az — uborka . .  
M iért irom ide ezt a poetikus sort? 
Könnyű megmagyarázni.
Ilyenkor, amikor közeledik az uborka- 

idény, akárm ikor ráfoghatjuk azt, hogy 
•zuion-tárcza. Természetes, mert ha mulat
tató aczikk , akkor ugyee uagyon keressük, 
hogy agyán már miért volna szezontárcza, 
ha pedig unalmas, akkor meg azt gondol
jak , hogy no, meglátszik ám rajta az 
aborkaidény.

Jó magam valóságos sz<zonczikket

szeretnék írni, mivel szerénységem csor
bítatlan megóvása mellett, nem akarom 
azt állítani, bogy a tárcza unalmas is lesz.

Ob, korántsem, mert hát korcsma, 
ba mást nem, érdekli azokat a férjeket, 
akik fürdözui küldték a feleségeiket és 
most szabadon járhatnak vendéglőjükbe, 
érdekli azokat a férjeket, akiknek nejeik 
itthon maradnak és akik irigy szemmel 
nézik boldogabb bajtársaik, érdekli a nő
ket, akik ÍUrdöznek és haza gondolnak, 
hogy agyán hol lumpolnak most a kedves 
férjecskék, és érdekli a hölgyeket, akik 
itthon maradnak és baragszauak, ba férjern- 
uram elkésve tér haza az asztaltársaság 
üléséből.

Legrosszabbul vannak azok a férjek, 
akik nem küldhetik el feleségüket. Először 
is a menyecske rosszkedvű, mert itthon 
kell maradnia, aztán még boszusabb, ba a 
férj kelleténél tovább marad a törzsven
dégében.

Azért is méltányolandó annak a férj
nek a fájdalma, aki tökjózanon érkezett 
haza — éjfélkor és már előre örült neki, 
bogy nejének az egyszer nem lesz alkalma 
knkliprédikáczióra, mert hiszen a józanság 
bizonyítja, bogy komoly dolgokkal foglal
kozott.

És tudják, mi történt ?
A feleség ez egyszer megtette, amit 

máskor sohasem szokott: aludt, mind a tej.
Más alkalommal éjfél ntán tántorgott 

lakására. Megvallom, bogy ez egyszer so
kat koczczintottak a szegény iskolás gyer
mekeket rajz- és íróeszközökkel ellátó jó 
tékony asztaltársaságban.

A férj, nevezzük Kopasz urnák, már 
az előszobában levetette czipőjét.

Óvatosan lépett be a hálószobába.
Minden csendes.

| — Alszik, ujjongott magában a sze
! gény bűnös.

A termet csak a bőid halvány fénye

világította. A férj mégse gyújtott gyertyát. 
Nem akarta felkelteni a feleségét.

Legnagyobb elővigyázattal vetkőzött 
és szerencsésen megszabadult öltözetétől. 
Amint azonban az ágyba akart lépni, majd 
bogy összeroskadt:

A felesége váratlanul megszólalt:
— Vén bolond, hát czilinderben akarsz 

lefeküdni.
Biz a szegény bűnös magán felejtette 

kalapját.
Aztán megkezdődött a dorgátórium.
— Iszol, folyton iszol. . .  Ab, ez már sok.
— De kedvesem, dadogja a férj, min

dig arról beszélsz, hogy iszom, de arra 
nem gondolsz, bogy szomjas is lehetek.

Ugyebár, hölgyeim, bogy ez hatal
mas érv !

Azt is beszélik, bogy Kopasz uram 
egy alkalommal azzal békitette ki kedves 
feleségét, hogy felkiáltott:

— Drága nőm, hiszen ba néha felön
tök a garatra, csak azért teszem, mert 
olyankor kétszer látlak.

Ez sem rósz.
Egy reggel azzal állt neje elé, bogy 

este okvetetlenül el kell mennie a szegény 
iskolás gyermekeket . . . stb. stb. . . . 
asztaltársaságába.

— Miért?
— Tegnap elfelejtettem megkérdezni..
— Mit?
— Hogy hogyan hívják az uj kasszírnőt.
Megsúgom nyájas olvasó, bogy Kopasz

úr nem ment el az este. Hogy miért? Ko- 
paszué asszony tiz körme a megmondhatója.

A férj okult ezen az eseten.
Elhatározta, hogy máskor elövigyázóbb

lesz.
Nemsokára megjött rá az alkalom, 

bogy kimutassa elmésségét
Tudtára adták, bogy a Köszvénves 

sárgarigóban báltCNi bort fognak csapra ülni.
— Ott kell lennem, szólt eltökélve.

Mégis Ígérte tagtársaiuak, akiknek 
java része ment volt a házasság rózsás 
bilincseitől, hogy eljön.

A kitűzött nap délutánján aztán a fe
lesége elé állt.

— Kedvesem?
— Nos?
— Ma este valamivel későbben jövök 

haza, ne várj a vacsorával.
— Ah!
— Igazán nem tehetek róla, de fon

tos ülésünk lesz . . . Nem szabad hi
ányoznom . . . Sajnálom, de a kötelesség. . .  
a kötelesség . . .

És azzal agy elfutott, bogy a menyecske 
alig ért rá egy kis szitkot szórni utáua.

A vendéglőben aztáu eldicsekedett vele, 
bogy ugyancsak megadta a feleségének . . .

— Azért sem megyek el éjfél e lő tt! 
Bort ide . . . Hadd lássam azt a bálicsit.

Egyik-másik tagtárs rejtélyesen mosoly
gott ugyan, de ö azért vitézül és szorgal
masan locsolta a torkát és csak éjfél utáu, 
egyóra felé támolygott hazafelé.

Mintán a házmester erőteljes támoga
tása mellett megtalálta ajtaját és benyitott 
lakásába, a lehető legnagyobb csendben 
lépett a hálószobába és a régi praktikája 
szerint sötétben kezdett vetkőzni.

De majd leszédült székéről, midőn 
váratlanul kiséteties fény villant fel és a 
következő perezben gyertya égett a szo
bában.

— Fenn vagy kedvesem? nyöszörgőit 
Kopasz.

— Hát te országos lump, egy órakor 
kell hazajönni ?

— Kérlek, kedvesem, csak tiz óra vau. 
i — Ne hazudjál, hiszen ép most ütötte

el az egyet.
j — Azt szeretnéd talán, hogy a nnllát 
l ín iio/./.a IiNNe?

Te, ne baragitN !

— Dehogy haragitlak . . . inkább
engesztelnélek.

— Hol voltál ?
— Megmondtam, hogy . . .
A menyecske egyszerre fölkiáltott:
- -  Ab, te a Rigóban voltál!
Kopasz ur a kínai árvizterületen sze

retett volna lenni.
— Hová gondolsz? rebegé.
— Még tagadod, te . . . t e . . .  lump! 

Kain! Hiszen homlokodra írták a bűnödet.
— Micsoda?
Az asszony fölemelkedett és barago 

san kiáltott a remegő férjre.
— Ugy-e, hogy húsz liter bálicsit it

tatok ?
— Hova beszélsz ? . . .  Ki mondott ilyet?
— No, nézz hát ide.
A menyecske tükröt tartott Kopasz elé, 

aki aztán hüiedezve olvasta, bogy mit piu- 
gáltak a homlokára:

— Húsz liter bálicsit ittunk a Rigóban.
Mentsenek fel attól, hogy megírjam

azt, ami ezután következett, de annyi bi
zonyos, bogy Kopasz ur sokáig nem ment 
el a szegény iskolás gyermekeket. . . stb. 
stb. . . . asztaltársaság estélyére.

Vigasztalódjék Kopasz uram, mert hi
szen ezer és ezer férj já r agy, mint ő és 
bizony gyakran nem tesz különbséget, bogy 
boros fővel kerül-e valaki haza a korcs
mából, vagy sörös fővel a vendéglőből, 
vagy pedig a restauraczióból vágtat haza, 
hogy kibeverje a pezsgőt.

Ks aztán az se tesz nagy különbsé
get, bogy a nő haragos „lumppal," vagy 
büszke „úrral" szólítja a hazatérőt.

Korcsma és restauráczió találkoznak 
a hálószobában.

De nem folytatom, mert még elke
seredem . . .

Ilyesmi pedig tilos a mostani idényben.
NcvcHNÜuk. mert ielhovtilni nem szabad!

K.
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kódúi a munkáról ég meggyőződünk róla, 
hogy a untukat keresők, szorgalom tekin 
tetébeu még tül is szárnyalják majd i 
fraucziákat.

A munkaszerzés kedvéért a kormány 
adósságokat is tehet mert az ily adóssá 
gok a termelő munkásságot mozdítják elő 
és igy az adóképességet emelik. Ily adós
ságok után a kamatokat az állam több 
szőrösen beszedi: s ennek következtében 
törzsvagyonát csak növeszti, ha a munka- 
szerzésre adósságokat csinál.

Akármily utón tehát még látszólagos 
— mondjuk látszólagos, mert a munka 
szerzésre kiadott költségek behozzák a 
dús kamatoztatást — áldozatok árán is, a 
munkát elő kell teremteni, mert a munka 
a nemzetgazdaság talpköve, — mondják 
sokan Say, Ricordo, Malthús és Sismondi 
utáu és a mit Széchényi helyesen egészít 
ki, hogy nem a munka, hanem a jól el
rendelt munka a nemzeti gazdaság talp 
köve. Helyes az az érvelés is, hogy az 
emberi ész hozza a nemzeteknek a pénzt. 
Az angol nem kezdette gyarapodása talp
kövét pénzzel, hanem munkával. És csak 
legújabban a londoni kereskedelmi kamara 
titkára Murray nyíltan kimondotta, hogy a 
munka a versenyharezban épen oly nagy 
tényező, mint a töke és hogy a hatalmat 
nem a tőke, hanem a munka inteliigen- 
cziája képviseli,

A jó szervezett államnak arra kell 
nagy gondot fordítani, hogy a kereseti 
mód, a n ennyire csak lehet, különféle le
gyen, meit a nemzet vagyonosodását semmi 
sem képei annyira előmozdítani, mint a 
kereseti források ktllöufélesége. Már a leg
régibb respublikákban is találkozunk a j 
munkafelosztás áldásos elvével, és már ott 
is azt tapasztalák, hogy a munka legtöbb 
hasznot eredményezett akkor, midőn kü
lönösen csak egy munkával foglalkozott 
mindenki. A hogy az életben a hivatások 
osztályozása vitetett keresztül, épp ügy 
kell minden munkanemet osztályozni és 
azt külön végrehajtani.

Ez elvből kiindulva, törekedni kell 
saját erőnkből, megélni és igy miuden ide 
gént feleslegessé teuui vagyis, mindent a 
mire szükségliuk van, itthon kell készíteni, 
ha eleinte minden áron, hogy később még 
nélkülözhessünk is készítményeinkből. Ama 
elvnek kell uralkodni, hogy pénzünket ne 
adjuk az idegeneknek oly czikkekért, 
melyeket magunk is készíthetünk.

Mindezt az ipar terén könnyen lehet 
nálunk elérni, mert az ipar kérdésében 
nem állanak bizonyos elvek, vagy pedig 
iskolák szemben egymással, Valamennyien 
egyet akarunk. Valamennyien egyet iruuk, 
egyet beszélünk; csak az a baj, hogy 
valamennyien semmit se teszünk. Az az, 
bocsánat; az iparosok, a munka emberei, 
tesznek, ha muukát adunk n<-kik; csak 
akkor nem tesznek, ha nincs mit tenuiök. 
Hanem az intéző körök, melyek hivatá
suknál fogva legtöbbet tehetnének az ipar 
terén, nem teszuek; csak beszélnek és ir 
nak. Már pedig az iparügyet a beszélés 
és az írás soha sem fogja polezra emelni. 
Mert hiszen írni, ha csak az kellene, mi 
is tudunk, miut íme ez az igénytelen czik- 
kecske is mutatja. De ez ép oly kevéssé 
fogja az iparügyet előbbre vinni, miutha 
azt akárki, akármily virágos nyelven meg
írta volna. Tenni, cselekedni! — és ezt 
nem teszik a hivatott körök, melyeknek 
módjukban állana tenni.

Ha sikerül munkát szerezni, minden
esetre gondot kell forditaui arra is, hogy 
legyen emberünk, a ki azt igéuybe veeudi.
Sok állam elpusztult már lakosainak mun- 
kátlaosága folytán. Noha nálunk nincs mit 
tartani attól, hogy népünk zöme nem 
akarna dolgozni; de mégis van elég em
ber, a ki csak úr akarna lenni, vagy le
galább urhatnámkodni szeretne. Van elég 
emberünk, a ki a munkát, az ipart pisz
kos foglalkozásnak tartja és tisztességes 
embernek csak azt tekinti, a ki nem dol
gozik. Ennek meg kell szűnni A múlt 
időkből visszamaradt, ezeket a szomorú 
alakokat a magyar társadalomnak ki kell 
pusztítani és minden jó magyar hazafinak 
az állam munkás tagjává kell lennie. Fog- 
lalkozásnélkülinek nem szabad senkinek 
lenni e hazában. Oly kevesen vagyunk, 
hogy ha mindegyikünk kettőért bir dolgozni, 
még akkor is kevés lesz.

Észleleteiuk nyomán tehát kell, hogy 
ama megdönthetetlen eredményhez jussunk, 
hogy nálunk nem kell a muukát prédi 
kálói , hanem kell muukát szerezni és 
akkor gazdagodni is fogunk, mert elég 
munkaszerep és munkakeresö emberünk 
van. Nem buzdítás tehát a feladat, hanem 
cselekvés. S ha ezt megtesszük, akkor a 
leghelyesebb államtudománynak hódolni 
foguuk, és csak ez az irány képes állami 
háztartásunkat is rendbe hozni, a deficite
ket eloszlatni és a polgároknak a megélhe
tést biztosítani.

A hivatalos akták gyártása nem se
gíthet rajtunk a magas rendelet, intézke
dés és meghagyás nem bir imponálni, ha 
nincs mit enni. Enni valónk pedig nem 
lesz, nem csak nekünk polgároknak, de a 
nagy uraknak sem maholuap, ha nem lesz 
munkánk; munkánk pedig nem lehet, ha 
uem lesz iparunk.

Babula János

ez mégsem járja. Az értekezésben a vola- 
pükröl szólva többek közt az moudatik, 
hogy „talán olyan is akad, ki rámondja: 
mily bolondság !“ Mi is meg vagyunk róla 
győződve, hogy nemcsak „taláu", de min
den „bizonynyal" akad; mi azonban nem 
tartozunk azok közé, annyit mindazonáltal 
ismételve is mondunk, hogy nem való is
kolai értesítőbe; önálló kiadásban meg 
járná s nem volna szavunk ellene; de itt 
csak hibáztathatjuk a különben derék 
tiszteletreméltó igazgató eljárását, ki oly 
nagy híve a világnyelvnek, melyből sok 
sem lesz az, ami voltakép akar lenni, t . ; 
az egész világ konverzáló nyelve. Nem 
vagyunk próféták, de ennyit batározottau 
mondhatunk. Iskolai értesítőbe tanulságos, 
gyakorlati hasznú értekezések valók.
Ezt tartottuk szükségesnek megjegyezni 
az értekezletre. A 61 ik lapon kezdő
dik az igazgatói jelentés a tanárszemély- 
zetröl, a tananyag és tankönyvekről, az 
önképző-körről, tanszertárakról, könyvtá 
rákról, ösztöndíjakról s a segélyző-egylctröl. 
Volt az intézetnek tiz cziszterczita rendű 
és hat világi tanára. Az intézetbe beirat 
kozott 412 tanuló; 344 róm. katb., 3 gör. 
kel., 5 helv. v., 5 ágostai, 29 mózes val 
lásu; anyanyelyre 343 magyar, 41 német,
2 szerb. — Meg van Írva az értesítőben 
gimnázium ez évi története s végül Gebauer 
Izor az intézet igazgatója ir a szülök és 
azok helyetteseinek tájékozásul.

Iskolai értesítők.
A pécsi főgimnázium értesítője.
Az értesítőnek több mint felét a vola- 

pük nyelv foglalja el. Menade bal püki

A pécsi m. k. állam i föreáliskola 
értesítője.

Összeállítót** : Diaetika Győző, kir. föreliakolai 
igazgató.

A 90 negyedrétü lapra terjedő füzet
nek mintegy felét dr. G e r e c z e  P é t e r  
főreálisk. tanárnak „A pécsi restaurált 
székesegyház külseje" czimü értekezése 
foglalja el. A dolgozat, amely kies-vidékü 
városunk egyik főnevezetességét több ol
dalról föltüntetö és valóban művészi kivi
telű ábráival, valamint közérdekű tárgyával 
a legáltalánosb figyelem felkeltésére pá 
ratlauul alkalmas, a dóm viszontagságos 
múltját vázoló visszapillantás után, a buzi 
lika- és román-stil általános aesthetikai és 
mtitörténeti méltatása keretében ismerteti 
és magyarázza a székesegyház alaprajzát, 
hogy : ztán áttérjen a templom távlati képe, 
homlokzata és déli oldaláuak részletes és 
szakavatott leírására. A déli oldal szobor 
müveinek szintén képekkel kisért beható 
megbeszélését a keletre néző apsis és a 
tornyok arányainak s építészetének tagla
lása követi, ismételten alkalmat nyújtva 
az előbbi fejezetekkel együtt a helyesen 
ítélő és alapos tanulmányokat tett szerző
nek arra, hogy a modern müizlés követel
ményei és a törlénelmi hűség szempontjá
ból kiinduló restaurálás elvei között tamad 
ható ellentéteket fejtegesse és az itt fel
merülő kényes kérdések eldöntésénél 
sokszor tapasztalt fogalomzavart kibonyo- 
litva, az ujjáalakotás módja elleu olykor 
hallható vádakat értékükre leszállítsa. Az 
értekezés utolsó fejezete a dóm restaurá
torainak, első sorbau Duláuszky Nándor ö 
ex.-jának. majd Schmicd Frigyes építő
mesternek 8 végül Kiss György, a doui 
önállóan fellépő szobormüvei mesterének 
életrajzi-vázlatait tartalmazza saz újjáépítés 
körüli érdemeiket méltatja. Tudjuk, hogy 
a dolgozat csak mintegy ízelítő szerzőnek 
a Székesegyházról írandó nagyobbszabásu 
monograpkiájábó), amelyet e becses mutat 
vány utáu fokozott érdeklődéssel várunk, 
egyúttal köszönetét mondva s elismeréssel 
adózva c részletért, mely külön kiadásban 
a leguiaradaudóbb értékű kiállítási-emlékül 
szolgálhatna városunk jövő hóra várható 
vendégeinek. Elismerés illeti a dolgozat 
szerzője mellett Irinyi Sándor és Kiss Jó
zsef főreálisk. tanárokat is, akik a nyu
gati és keleti oldal rajzaival az érte
kezés becséuek gyarapításához tetemesen 
hozzájárultak. A déli oldalt és az aposto
lok szobrait ábrázoló féuynyomatok Ze- 
lesny udv. fényképész kiváló kirü műtér 
méböl kerültek ki.

Az értesítő további tartalmát képező 
iskolai tudósítások sorában első helyen áll 
a visszapillantás a lefolyt tanévre, arnely- 
uek a szokásos rovatokban foglalt adatai 
közül kiemeleudöuek találjuk a többi közt, 
hogy rendkívüli tantárgyakul a latin nyel
vet, az egészségtant, a gyorsírást és az 
éneket tanulták az intézet növendékei. 
Hogy a latin-nyelvi tanfolyamban csak 
t i z tanuló vett részt, az vagy arra mutat, 
hogy az érdekeltek még nem fogták fel 
kellőkép a tetemes előnyöket, amelyekkel 
e tárgy tanulása a reáliskolai növendéke
ket kecsegteti, vagy pedig arra, hogy egy 
vagy más okból a tanfolyam részeseinek 
többsége évközben elmaradt, ami részben 
szintén az előbb említett közömbösségre 
vall. A rendes tantárgyakban felmutatott 
tanulmányi eredmény, az érdemsorozat és 
a statisztikai kimutatások, illető tábláza
tainak tanúsága szerint, sikeres és örven
detesnek mondható. Itt csupán az érettségi
vizsgálatok eredményének feltüntetésére 
szorítkozunk, amelyeken a jelentkezett 6 
tanuló közül 3 jelesen, 1 jól, 2 egyszerűen 
érett osztályzatot nyert. A fegyelmi álla
potot általán jónak, az egészségit kedve
zőnek mutatja a jelentés. A reudes főigaz
gatói látogatás felemlitése kapcsolatában 
K a r d o s  K á l m á n  főispánnak a reál
iskola helyiségeinek és taneszközeinek be
ható megtekintése és az előadások meg 
hallgatása által a tauügy iránt nyilvánuló 
érdeklődéséért köszönetét mondva, kiemeli 
- visszapillantás a teljes megelégedést és

a gondosan összeállított statisztikai ada
tokból a beiratkozott tanulóknak 316 ra 
emelkedett számát, amely a múlt évhez 
képest 38-czal, az utóbbi 3 év alatt pedig 
nem kevesebb mint 120-szal gyarapodott.

Az értékes és tanulságos jelentés át
nézése általán azon mggyőződést kelté fel 
benuünk, hogy reáliskolánk semmi tekin
tetben sem marad el az ország legvirágzóbb 
tanintézetei mögött, ami a tapintatos ve
zetésnek és a tanárikar lankadatlan bűz 
galmának legszebb bizonyítéka.

(Folyt, kőv.)

bal ! Hogy mit keres egy középiskolai | osztatlan tetszést, amelynek az intézetben

Pécsi kiállítás.
A kiállításra bejelentett tárgyak be

küldése iránti felhívás e napokban kül
detett szét a kiállítási bizottság által. A 
felhívás szerint a tárgyak legkésőbb f. é. 
jul. hó 20 ig küldendők be. Később érkező 
tárgyak elhelyezéséért nem kezeskedik a 
bizottság.

Az időleges kiállításokhoz (állat-, 
gyümölcs és konyhakertészeti kiállításhoz 
bejelentett, vagy kivételesen ezen csoportba 
még bejelenthető) tárgyak és pedig az 
élőállatok az illető időleges kiállítás meg
nyitása előtt legalább 1 nappal állitandók 
be, a gyümölcs és konyhakertészeti ter
mények pedig az illető időleges kiállítás 
megnyitása előtt legalább 2 nappal előbb 
küldendők be.

A gyümölcs- és konyhakertészeti ki
állításra bejelentések* még elfogadtatnak.

A kiállításra bejelentett állatok az 
illető időleges kiállítás megnyitását meg
előzőleg legalább egy nappal előbb álli
tandók be.

Az állatok tartására szükséges min
dennemű takarmáuy és alomszalma, ha a 
kiállítók ilyent hazulról nem hoznak, a 
folyó piac/.i áron rendelkezésükre bocsáj- 
tatik a kiállítási bizottság által.

Az állatok goudozása a kiállítók fel
adata.

*
Tekintettel a kiállítás alatt remélhető 

rendkívüli lakáskeresletre, fölhivatnak mind
azok, kiknek kiadható bútorozott szobáik 
vannak, hogy ezt egy levelező lapon a 
kiállítási bizottságihoz czímezve a ueve- 

zett bizottságnak bejelenteni szivesked 
jenek.

*
A pécsi kiállításnak is lesz katalógusa 

és pedig olyau, mely nem a kiállítás után 
vagy alatt, hanem már a megnyitás előtt 
fog megjelenni. A katalógus egyik része 

város és vidékére, a másik része pe
dig kizárólag a kiállításra nézve nyújt 
tájékozhatást.

*
Kiállítási bejelentések folytatólagos ki

mutatása :
Náray Dezső, Budapest, villamos 

motor.
Igali Svetozár, Martincze, „Budapest

től Belgrádig".
Strcicher József, N.-Bóly, „Lelki 

Vezér".
Vorderbrühler Gyps Bcrgben, gyps- 

pyramis
Csonka Antalné, Pécs, kézimunkák. 
Schmidt Károly, Bécs, kárpitozott 

ülőke.
Németh Károly, Pápa, lakatos-munkák. 
Özv. Strauer Józsetné, Kecsege, mén- 

csikó.
Csordás Péter, Abaliget, kancza csi

kóval.
Schirmer Matild, Pécs, baromfiak. 
Matzak Mihály, Segesvár, szőttesek. 
Frank Károly, Segesvár, színes fonalak.
Hayn Frigyes, Segesvár, gyapjufésük.
Spiegel S. és Társa, Budapest, gyü

mölcs szállító kosarak.
Bresslauer N. fia, Daruvár, faszer- 

számok.
Lit< ke L., Pécs, pezsgőborok stb
Porgcs Ede, Pécs, könyvviteli dolgo

zatok.
Patz Ilermin, Pécs, fényképek.
Jánosházy Zsigmoud, Pécs, „Jáuos 

vitéz".
Németh Béla, Pécs, „Pécsváros ház

számainak sorozata".
Várady Ferencz, Pécs, irodalmi müvei.
Madarász és Szontagh Pécs, vas

gyári és göziualmi productumok.
Varga Péter, Baksa, bika.
ifj. Kis Gadó Jáuos, Püspök Bogád, 

bika, borjú.
Záray Ödön, Arad, betttszekrény, 

betüjáték, „Házi Közlöny".
Saxl testvérek, Temesvár, concentrált 

marhatrágya.
Molnár Lipót, Kassa, gyógyszerek.
PfefTermanu Imre, Budapest, paplanok.
Nagy Ignácz, Budapest, pinczegazdá- 

szati czikkek.
Virág Ida, Szentes, tarhonya.
Vauek Károly, Budapest, mázoló- 

miuták.
Fonay Imre, N. Kozár, gazd. ter

mények.
Báráuy Jozefin, Villány, kézimunka.
ifj. Zelemák András, B. Csaba, kuko- 

ricza.
Kratzuiann Ede, B.-Csaba, morzsoló.
Kratzmann Ede, Budapest, üvegfest- 

méuyek.
Gyulay Ignácz, Paks, czipök.

Tauszig Zsigmondné, Pécs, kézimunkák.
(Folyt, köv.)

zat. I. Évnegyedes jelentések és kormány- 
rendetetek. 1. Alispán évnegyedes jelentése. 
2. Belügyminisztérium rendelete a cseléd- 
váltósáéi idd megállapítása iránt holott 
megyei határozat feloldása tárgyában. II.

í- i—éAoea; 3. A me

értesítőben a volapük nyelv, hát biz* ezt 
n»i uem értjük. Tisztelet, becsület a világ
nyelv úttörőinek, de már, hogy cgy iskolai 
éritMlőuek több uiint felél ez. töltse be,

uralkodó rend és a tanulóknál mutatkoz.0
szép haladás tol üt f, ez alkalommal úgy a 
íonsübb tarthatóság miül a főispán kifeje
zést adói kegyeskedtek. Végit! még idézzük

Különfélék.
— Megyei közgyűlés. Baranyavármegye 

küzlörvényhafósága július hó 9-én délelőtt 
Pécseit a megyei gyűlési leiemben évne 
gyedes rendes közgyűlést tart Tárgysoro-

Állandó választmány jelentései, 
gyei gyámpénztár 1887. évről szerkesztett 
számadási mérlege tárgyában. 4. Duna- 
Szekcső község önálló árvatárának 1887. 
évről szerkesztett számadási mérlege tár 
gyábau. 5. A megyei közmoukaalap 1887. 
évi számadása tárgyában 6. A dunai és 
drávai réveknél a közlekedés biztosítása 
czéljából alkotandó szabályrendelet tár
gyában. 7. Idegen iparczikkeknek a heti
vásárokon való elárusitása tárgyában alko
tandó szabályreudeletröl. 8. A barauyavári 
járási körjegyzők failletményének az illető 
községek által pénzben való megváltása 
tárgyában. 9. Mohács község képviselő
testülete által a községi előfogatozás bérbe
adása iránt hozott határozat elleni feleb 
bezés tárgyában. 10. Véménd község kép- 
viselő-testülete által a községi előfogatozás 
megállapítása iránt hozott határozat elleni 
felebbezés tárgyában. 11. Maiss község 
által alkotott legeltetési és mezörendőri 
szabályzat tárgyában. 12. A betegség, vagy 
szellemi fogyatkozás folytán munkaképte
lenné vált megyei tisztviselővel, segéd és 
kezelő személyzet tagjaival szemben köve 
teudö eljárásról alkotott szabályrendelet 
módosítása tárgyában. 13. Özv. Kaufinau 
Józsetné, született Hetinácz Katalin, Szent- 
István községi róm. katb. tauitóuö nyugdíjjá 
megállapítása tárgyábau. 14. A iu. árva- 
székuél Fischer József és Orsolya után 
felmerült hiány fedezése tárgyábau. 15. A 
m. árvaszéknél Mész György után felmerült 
hiány fedezése tárgyában. 16. A m. árva
széknek Kutyáuszky Simon elleni percben 
felmerült ügyészi költséguek az árvatarta
lékalapból leendő fedezése tárgyában. 17. 
A m. árvaszéknél Sípos Ferencz után fel
merült hiáuyuak az árvatartalékalapból le
endő fedezése tárgyábau. 18. Hosszú He- 
tény községben megejtett szülésznői válasz
tás ellen beadott felebbezés tárgyábau. 
19. Keskeud községnek regaljog vétele 
iránt kötött szerződés jóváhagyása tárgyá
bau. 25 Komouya községnek ingatlan vé
tele iránt kötött szerződés jóváhagyása 
tárgyában. 21. Kácsfalu községnek ingat
lan vételéről hozott képviselő-testületi ha

tározat ellen beadott felebbezés és ezen 
ihatározat alapján kötött adásvételi szerző
dés jóváhagyása tárgyában. 22. A tiszti 
nyugdíjalap 1887. évi számadása tárgyában. 
23. A m. tiszti nyugdíjalap javara befize
tett pótadó utáu befolyt és a törzstőke 
javára bevett 996 frt 85 kr. késedelmi 
kamatnak a rendelkezési alapba leendő 
utalványozása tárgyábau. 23. Pécsvárad 
község és az alapitváuyi uradalom között 
a pótadó iránt létrejött egyezség jóváha
gyása tárgyában. 25. Kis-Dárda, Laskafalu, 
Keskend, Verseud, Liptód, Szajk, Katádfa, 
Kis-Peterd, Nagy Peterd, Beczefa, Botyka, 
Báufa, Nyugod-Szeut-Erzsébet, Búdösfa, 
Tengerin, Tésen, Hegyszeutmárton, Monyo- 
ród, Kisdér, Egcrszeg, Bodony, Baksa, 
Babarcz, Szöllös, Lancsuk, Kis-Nyárád, 
Külked, Bikái, Deucsháza, Baar, Duna- 
szekcső, Mocsolád, Köblény, Himesbáz, 
Nagy-Hajmás, Magyar- Egregy, Császta, 
Vékéuy, Kárász, Szászvár, Szt.-László, Uj- 
báuya, Háaságy, Romonya, Árpád, Nagy- 
Kozár, Magyar-Soros, Püspök-Bogád, Kis- 
Köszeg, Sellye, Marócsa, Kákics, Iváuyi, 
Bogdása, Babarcz, Német Bóly, Borjád, 
Póesa, Dályok, Udvar, Pellérd, Kökény, 
Málom, KeszU, Arányos, Gadáuy, Gyód, 
Görcsöny, Szt.-Küt, Töttös, Kövágó-Szöllős, 
Ma»yar-Ürögb, Patacs, Cserkút? Zaláta, 
Sósverlike, Piskó, Oszró, Nagy-Csany, 
Kis Csány, Keuise, Kisfalud. Püspökmarok, 
Szűr, Nadasd, Vázsuok, Varga, Oroszló, 
Egerszegb, Kis Hajmás, Höruyék 1887. évi 
Jánosi, Nagyágh, Baáu, Babarcz, Vókáuy, 
1886. évi és Babarcz, 1885. évi községi 
számadásai tárgyában. 26. Versend, Külked, 
Lancsuk, Liptót, Szajk, Kis Nyárád, Rácz- 
Gürcsüny, Doboka, Nagy-Nyárád, Maiss, 
Babarcz, Somberek, Szabar 1887. évi sze- 
génypéuztári számadásai tárgyábau. III. 
Küldöttségi jelentések. 27. A bg. Seb au ni - 
bug Lippe által alapított jutaiomdij kia
dása tárgyábau. IV. Egészségügyi választ
mány jelentései. 28. Nádasd községben uj 
gyógyszertár felállítása tárgyában. V. Tiszti 
jelentések. 29. Alispán jelentése a járási 
föszolgabirák 1887. évi nuplószámadásai 
tárgyábau, 30. Alispáu jelentése a megyei 
székház előtti utcza leszállítása tárgyában.
VI. Törvényhatóságok levelezései. 31. Ko 
lozsvármegye megkereső levele a vadbá 
zasság meggátlása czéljából tett felterjesz
tésének pártolása iránt.

— Városi közgyűlés. Pécs szab. kir. 
város köztörvényhatósága f. bó. 16 áu köz
gyűlést tart. Ezeu a gyüléseu fogja a 
tanács beterjeszteni a vízvezetéki terv 
megkészitésére kirdetett pályázat eredmé
nyét. Pályáztak: Kuutb Károly, Zelerin 
Mátyás és Sckwartz báró. Igen nevezetes 
tárgya lesz a közgyűlésnek az iskolaszék 
és tanács előterjesztése a belvárosi köz
ségi leányiskola létesítése érdemében. Előre 
is fölhívjuk rá a városatyák figyelmét.

— Iskolaszéki ülés. Pécs szab. kir. 
város iskolaszéke ma, szombaton délután 
ülést tart. A napirend tárgyai: a zárvizs
gálatok eredménye, a jövő tanév beiratási 
idejének megállapítása, gondnoki száma
dás a múlt tanévről s egyéb folyó ügyek 
elintézése.

— Kanonoki beiktatás. Dr. Szeredy 
| József szertartásos kanonoki beiktatása 
j kedden délelőtt tartatott meg a líceumi 
i templomban. Az ünnepélyes aktuson jelen

volt a kaptaiaii több tagján kívül Aidiu- 
| g«r János kir tanácsos polgármester, Ma

jorossy Imre városi főjegyző s a városi 
tisztikar és bizottság számos tagja, Budic* 
nyug. altábornagy és Smekal Manó ezre- 
des, a jogakadémia tanári kara és az if. 
juság is képviselve volt. Ezeken kivül még 
nagyszámú és intelligens hölgyközöoség 
volt jelen az installáczión. Az uj kanonokot 
Troli Fereucz pápai praelatus, éneklő ka 
nonok iktatta be, előbb felolvasván a ki
nevezési okmányt, mely után classicus la 
tin nyelven beszédet modott s annak 
egyes szakaszai közben föladta Szeredyre 
az egyes kanonoki jelvényeket. Ennek vé
geztével az uj kanonokot leendő helyére 
vezette s utána beiktatta a két czimzetes 
kanonokot, dr. Horváth László és Otrokó- 
czy Lajost, kiknek installálása után dr. 
Szeredy József első kanonoki miséjét mon 
doita. mely alatt a székesegyházi énekkar 
Seyler miséjét — betétül pedig Mozart 
„Ave verőmw gradualéját s Rotter „Jnstitia 
Domini’’ offertoriumját — adta elő.

— Ne vonjuk el a munkaerőt. Lázas 
sietséggel fogtak a gabona-takarításhoz 
peng a kasza s rendre dől az érett gabona. 
Minden munkabíró ember künn a mezőn 
gyűjti kepébe a természet adományát s 
ba még annyian voluáuak most a jó falu
siak, mindnek akadua munka, mert itt a 
dologtevő idő és nagy a munkahalmaz. 
Még Tisza Kálmán is belátta ezt és be
szüntette az aratási idő tartamára az adó- 
exekueziót. Nagyon jó lenne, ha a ható
ságok is figyelemmel lennének a nagy 
munkaidőre s nem idéznék be a füld népét 
minden kicsiség miatt most, hauem majd 
később, ha egy kissé szituik a munka. A 
héten a helybeli járásbíróságnál csoport 
szám voltak a falusiak, kik rágalom, be
csületsértés stb. efféle Ügyekben idéztettek 
be, holott bi/.on nem olyan égetöeu sürgős 
ügyek ezek, hogy ba már megiudittatott 
az igazságszolgáltatás menete, ne lehetne 
vele várni alkalmasabb időig. Zúgolódtak 
is keservesen, hogy mennyi veszteség éri 
szegény embert egy-egy beidézés által. 
S igazuk vau. Tekintettel kellene erre 
lenni. Hanem persze a bírák a maguk fe
lelőségére nem ballasztbatják el az ügyeket; 
felsőbb helyről kellene ez ügyben rende
letnek jöuni. Fölsőbb belyen meg nem 
igen törődnek a szegény ember bajával.

— Az uj helypénzszedési tariffa még 
uem érkezett le a minisztériumtól s a régi 
szerződés ju'ius hó 1-éu lejárt, tehát a vá
rosi közgyűlés határozata értelmében a 
tanács bárom bóra megbosszabitotta a 
régi szerződést az eddigi bérlővel. Meg
említésre méltónak tartjuk, hogy a tanács 
„túlment" a közgyűlés meghagyásán, s ez 
alkalommal nem a város kárára, hanem 
inkább hasznára. A közgyűlés ugyanis 
azt az utasítást adta a tanácsnak, hogy a 
régi szerződést úgy a hogyan van, kösse 
meg 3 hóra a volt bérlőkkel. De mert 
Taplós és Mathievics a bárom hóra 1500 
frttal többet ígértek a bérletre, sikerült 
a tanácsnak a volt bérlővel az 1500 frt 
többletet elfogadtatni s igy 1500 frt'nem 
várt haszonhoz jutott a város. Igaz, hogy 
ez csak egy csepp a nem várt tulkiadások 
által származó deficzit tengerébe, mind
azonáltal h a s z o n  s mi ezt örvendetes 
tudomásul vesszük, aunál inkább is, mert 
ritkán vau rá alkalmunk, hogy ily kedvez-* 
körülményt vehessünk tudomásul.

— Egy kis statisztika. A pécsi kir. 
törvényszék ügyforgalmát folyó év első 
felében a következő számok tüntetik föl. 
Beadvány beérkezett 7356 polgári, 4820 
büntető, 10863 telekkönyvi, 16 fegyelmi,
3 körjegyzői fegyelmi, összesen 23,058.
A múlt év hasonló időszakában beérkezett 
6291 polgári, 4065 büntető, 9202 telek
könyvi, 10 fegyelmi, 5 körjegyzői fegyelmi, 
összesen 19,573. Tehát az idei év I. felé
ben több beadvány volt 3485 tel, mint a 
múlt év első felében.

— Elvi határozat. A földmivelés-, ipar
és kereskedelmi miniszter újabban a kö
vetkező két fontos elvi határozatot hozta:
1- Az i|>artestületek a magyar czimert 
uem használhatják. 2. Az iparhatósági 
biztos helyettesítéséről a békéltető bizott
ság üléseire uézve, az iparhatóság gondos
kodik.

— A lókiviteli tilalom megszüntetése
A pénzügyminiszter körrendeletét bocsátott 
ki, mely szerint az 1887. julius 11-én el
rendelt lókiviteli tilalom megszüutettetik. 
Eszerint ezentúl miudeunemü lovat akadály 
talauul lehet a külföldre szállítani.

— Betörés a hirdi plébánosnál. Csü
törtökön virradóra arra ébredt fel Komá 
romy Tódor hirdi plébános, hogy betörtek 
hozzá s meglopták. A gaztettesek az utczai 
kertből másztak a lakás első szobájának 
ablakához s ezt óvatosau benyomva, ki
nyitották 8 belopóztak a szobába. Az ősz- 
szes terítéket és ágyneműt ellopták, nem 
különben az ezüst evőeszközöket s ezüst 
gyertyatartókat. A plébános, ki a lakás 
másik felében lakik, semmi neszt sem hal 
lőtt. A ház népe sem vett észre semmit 
sem. Csodáljuk, hogy a plébános, a ki 
különben Niemrodnak bive, nem tart ku
tyákat a házában; annál inkább is szük
ség lenne itt egy jó  házőrző ebre, mert a 
plébánia a falu szélén van, közel az ország
ukhoz 8 az ablakokon vasrács sincs, tábla 
sincs, no meg úgy látszik, hogy a falubau 
gond sincs a közbiztonságra. Akárki kö
vette el a betöréses lopást, nagy vak
merőség kellett hozzá. Nyári idő van, a 
mikor éjjel 11 óra tájban is ébren van
nak az emberek, vagy ba ébren sincsenek, 
künn a pitvarban nyugosznak s kora haj
nalban már talpon állnak ; ilyen időben 
vajmi csekély alkalmas pillanat kínálkozik 
a nagyobbszabásn betörésekre s ime * 
jelen eset. — A csendörségnek azonnal 
jeleutés tétetett s a nyomozás megindít- 
látott.

\
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— Ménvásárlás. A ni. k. földmivelési 
minisztérium országos lótenyésztési osztálya 
részéről tolhivatuak uiiudazou lótenyésztők, 
kiknek birtokában hamui és fél évet bétől’ 
lőtt, de a uyolczadik évet még meg uem 
baladott méuló vau és azt eladni óhajtják, 
hogy ebbeli szándékukat az eladandó mén- 
lovak számának megjelölésével, továbbá 
annak kitüntetésével, hogy a ménló vagy 
ménlovak mely helyen, megyében, mely 
városbau, községben vagy pusztán állnak, 
az alulirt osztálynál — (50 kros bélyeggel 
ellátott beadványban) — legkésőbb f. évi 
aogusztus 20-ig jelentsék be. Az eladandó 
menek a bejelentések mérvében és a be
jelentők lakóhelyeihez képest ügy, mint a 
mait évben ismét egyes összpontosító közpou 
tokon tognak bizottságilag megszemléltetni 
és a vételár tekintetében létrejött egyezkedés 
utáu azonnal megvasároltatui és átvétetni. 
165 czentiméternél alacsonyabb méuek, 
tekintettel a méutelepekbeu már meglevő 
anyagra, vásároltatni uem lógnak, kivévén, 
ba az egyed kitűnő minősége a uiegszer 
zést kívánatossá teszi.

— Hivatalos körút. Bántfay Simon 
kir. tanácsos, közjegyző, Baranya, Somogy, 
Tolna és Zalamegyékre kiterjedő pécsi 
kir. közjegyzői kamara elnöke körúton 
vau, a kamara területen lévő összes köz
jegyzői irodák megvizsgálására.

Kitüntetett pécsi iparos. Péterfay 
Eördögb Lajos kocsigyáros, ipari haladás 
és versenyképességért az országos ipar- 
egyesület áltál, az egyesületi ezüstérem
mel lett kitüntetve. Ilyen éremmel Pécsről 
eddigelé meg csak Zsoluay Vilmos, J. 
Eugel Adoll és fiai és Haberényi Pál tüu- 
tettettek ki.

— A ..Pécsi athleticai clubu szeptem
ber 2-an d. u. 3 órakor a Tettyén tartandó 
őszi versenyének műsora: I. Nagy távver- 
seny. (Nyílt verseny.) Készt vehet miudeu 
magyar testgyakorló egylet vagy sport 
club műkedvelő tagja. Táv 5 kilométer
— tetszésszerinti menés. Dijak : 1-sőnék 
egyleti ezüst érem és tisztelet d ij ; 2-iknak 
bronz érem; 3 iknak brouz érem. Az első 
dij csak azou esetben adatik ki, ha az 
előirt távot a győztes legalább 20 perez 
alatt tótja be. A verseny csak az esetben 
tartatik meg, ha legalább négyen indulnak 
Tét 1 írt. Bánát 1 Irt. Fuss v. tizes. 11. 
Sikverseuy. (Myilt verseny.) Készt vehet 
miudeu magyar testgyakorló és sport egy
let műkedvelő tagja. Táv 300 méter. Dy : 
bronz érem az elsőnek. 111. Gátverseny. 
(Zárt verseny) Táv 200 méter 4 gáttal 
80 czmeter magasságban. Dijak: 1-sőuek 
egyleti ezüst érem; 2-iknak — ha lega
lább hárman mduluak — bronz érem. IV. 
Távol ugrás (Nyílt verseuy.) Készt vehet 
miudeu magyar sport egylet műkedvelő 
tagja. Az iram tetszésszermti, az elugrás 
15. cm. magas deszkáról történik. Minden 
versenyező — a próba ugráson kívül — 
barom ugrást tehet, melyek közül a legjobb 
(leguagyobb) számittatik; a próba ugrás 
azouban uem kötelező és uem számit. 
Előre esés az ugrásban jó, a visszabukás- 
nai (visszaesés — visszalépés) az ugrás
— lett legyen az bar a leguagyobb — 
eredményként uem számit s csak mint a 
megengedett három ugrás egyike jön te 
kiutetbe. Dijak : 1-ső dij egyleti ezüst érem; 
2-ik dij brouz érem. Az ezüst érem csak 
az esetben adatik ki, ha a győztes leg
alább 550 cm. távot ugrott. V. Magas ug
rás. (Nyílt verseny.) Készt vehet minden 
magyar sport egylet műkedvelő tagja. Az 
iram tetszésszeriuti, az elugrás 15 cm ma
gas deszkáról történik. A verseuy 1.40 
magassagual kezdődik. A deszka távolsága 
az ugró mérezétöl 1.30 méter. A ki az 
atugraudó nadat ugyauegy magassagual
2- szer leüti: eláll, Dijak: 1 sö dij egyleti 
ezüst érem ; 2 ik dij bronz érem. VI. 
Kardvívás. (Nyílt verseuy.) Dijak 1 sö dij 
hölgyek dija; 2-ik dij egyleti ezüstérem ;
3- ik dij brouz érem. A versenyzők sosrhu- 
iá  s utján á"i.tatnak öss/.e pároukint. Győz 
te az, aki az ellenfelének hamarabb 20 
r poin“-t ad. Az idevonatkozó részletes sza
bályokat a „P. a. c.“ külön határozatai 
targyazzák. VII. Súlyemelés. (Nyílt ver 
seny.) Dij : brouz érem. IX. Kerékpárosok 
felvonulása (diszgyakorlatok) versenyen 
kívül. A nevezések: a  P. a. c.“ titkári 
iiivatalához Pécs, apácza-utcza 11. sz. a. 
iutézeudők. A nevezéseknek zárt boríték
ban az illető verseny-pontok megjelölésén 
kívül tartalmazuiok kell még a verseuyzö 
vezeték- és keresztnevét; polgári állását, 
lakhelyét és versenysziuét. A verseny- 
propositiókban nem szabályozott kérdé
sekre nézve a „ P. a. c.“ általános szabá 
lyai irányadók. Belépti dijak : A néző kö
zönség számára 1-sö hely 1 frt, 2 ik hely 
50 kr., Deák-jegy 20 kr. Nevezési zárnap 
augusztus 26-ika, d. u. 6 óra.

— Az I. pécsi veterán és segélyzö 
egylet áltál igen csinos tűzijáték s léggöm
bökkel tervezett juliális, a múlt vasárnapi 
eső miatt elmaradván, most vasárnap, jú
lius 8-án a Tettyén fog megtartatni. — 
A már megvásárolt jegyek érvényesek.

— Fürdői tudósítás. H arkány,’julius 
4. Fürdő vendégek száma mai napig 981, 
átutazó vendegek szama mai napig 2105 
személy.

— H irtelen betegség. Tieffenbacher 
Nándor derék polgártársunkat csütörtökön 
reggel hirtelen betegség érte, állítólag szél- 
hüdés. — Suba Károly városi főerdőmes 
tér kocsijára akart felülni, hogy a  városi 
erdőbe hajtassanak, egyszerre rosszul lett, 
összerogyott. Önkívületi állapotban vitték 
be lakására, hol K r r e t h  Lajos orvos 
gyógykezelés alá vevén, s ik e rü lt  öntudatra 
hozni. Délután már beszélt s amint halljuk 
most már jobban érzi magát. A mily kel 
lew etlenül é rin te t t  b en n ü n k e t a  szórnom

^  0,y Jól esett hallanunk, hogy ma
gához tért a jobban érzi magát. Kívánjuk, 
hogy mentői előbb íölépüljön s tartós 
egészségnek örvendjen.

Himlőoltás. A himlőoltás városunk 
nyugati felében, azaz dr. Czirer Elek vá
rosi tiszti orvos kerületében f. hó 8-án, 
vasárnap kezdődik. A keleti részben 
a jövő hó előtt aligha, mert a kerületi 
orvos, dr. Schwartz Gleichenbergben für- 
dőzik. Októberre azonban mindenesetre be 
fog fejeztetni az ez évi himlőoltás.

—■Az oroz. m. kir. zene- és színművé- 
szeli akadémia szinészeti (drámai és operai) 
osztályainak kővetkező 1888—89 iki tan
folyamára f. évi szeptember hó 3. 4. 5. 
napjain lehet beiratkozni. A jelentkezőktől 
megkivántatik, hogy vagy szüleik, esetleg 
gyámjaik kíséretében jelentkezzenek, vagy 
ezek Írásbeli beleegyezését hozzák maguk
kal. Ifjak 18, leányok 15 éven alul, a 
szabályok érteimében, nem vétetnek föl. 
Ez életkor betöltését hiteles okirattal kell 
igazolni. A fölveendöktől aunyi műveltség
ről és iskolai képzettségről való bizonyít
vány kívántatik, mennyi ily korú müveit 
ifjaktól megvárható, de legkivált a magyar 
uyelvtau alapos ismerete. A beiratkozó 
növendékek 1 frt beiratási dijat tartoznak 
űzetni. A beiratást kővető napokon, szep
tember 10-éu délelőtt operai, délután drá
mai felvételi vizsgálatnak vettetnek alá, 
mely a dr mánál szavalat-, az operánál 
énekpróbából áll. A fölvételre alkalmasak
nak talált jelentkezők 5 frt felvételi dijat 
űzetnek. Az évi taudij ezeu kívül a drámai 
osztályokban 30 frt, az operai osztályok
ban. â vallás- és közoktatási minisztérium 
20747/1888 számú rendelete alapján, 70 frt.

— Halálozások. ()zv. dr. Uray Jánosné, 
szül Höihling Makrina e hó l én, 82 éves 
korában elhunyt; temetése nagy részvét 
mellett 2-án délután ment végbe. Özv. 
Notter Antalué, szül Kindl Francziska, 
műit hó 29-én 44 éves korábau meghalt.

— A „Pécsi dalárda- hangversenye. 
A pécsi dalárda ma szombaton, a dísze
sen berendezett Scholtz-féle sörcsarnok 
helyiségében tánczczal összekötött alap 
szabályszerű dalestélyt reudez. Műsor: 1. 
Honűdal — férfikar, zeuekisélettel, Zimay 
Lászlótól. 2. éji varázs — férfikar Storch. 
A.-tói. 3. Bilinbs — férfikar Gaál Ferencz- 
tői 4. Bilincs — férfikar Wöklertöl. 5. 
Népdal' k — tértikar, Hotfer károlytól. 6. 
A Balaton taván — férfikar zeuekisérlettel, 
ifj. Farbacli Fülöptől. Az alapszabályszerü 
dalestélyen csak egyesületi tagok vehetnek 
részt s azért azok, kik az estélyen részt 
kívánnak venni, fölkéretnek, miszerint föl 
vétel végett a dalestély napjáig a választ
mánynál jelentkezzenek. — Az estély alatt 
a helybeli gyalogezred zenekara játszik. 
Kezdete esti 8 órakor.

— ünnepelő község. Hiába fáradozott 
a uii SirÍ8aka barátunk a babona kiirtásán, 
még miudig vannak babonás emberek, sőt 
nemcsak egyesek, hanem egész községek. 
A butaság sötét homályát csak a íolvilá 
gosodás kora fogja eloszlatni; sokan azt 
hiszik, hogy ma már itt a felvilágosodottság 
kora, pedig még késik az éji homályban, 
különben nem cselekednének oly dolgokat, 
mint a minőket a közelmúlt napokban cse
lekedjek a jó hirdiek. Egypár sertésük 
hallott el, mert mérges harmatu fűre haj
tották legelni s a babonás nép azt bitté, 
hogy az Isten haragja nehezedett rájuk a 
sertések elhullása következtében támadt 
csapásban. Nincs tehát más bátra, ünnepet 
kell fogadni. £1 is rendelte a község ér
demes kupaktanácsa múlt hétfőre az ün
nepet s a biró kidoboltatta, hogy „foga 
dalmi ünnep lészen, minden ember legyen 
készen, hogy ha munkára mégyen, megbün
tetve lészen.u Kötelességünk minden ilyen 
babouás dolog ellen küzdeni, de talán 
uem szólnánk, ba nem volna ennek a ba
bonának a népbutitáson kívül egyéb káros 
következménye is. Itt a nagy munkaidő, 
a gabouatakaritás ideje, a mikor az időt 
annyira igéuybe kell venni s ilyenkor akad 
község, mely ünnepet ül dologtévö napon 
s pénzbüntetés terhe mellett rendeli el a 
henyélést. Ez ballatlau! Nem értjük, hogy 
a  község bírája miut merészkedik ilyeu 
reudeleteket kibocsátani, hisz ez nem az 
ö hatáskörébe tartozik. Tudtunkkal csak 
az egyliázbatóság s polgári hatóság együt
tes engedélyével lehet fogadalmi ünnepe
ket tartani. Ajánljuk a töszolgabiró figyel
mébe. Jó lesz a hirdieket fölvilágosítani, 
hogy mi szabad s mi nem. A mi pedig a 
„fogadalmad illeti, arra nézve csak any- 
nyit jegyzünk még meg, hogy meg lehet
nek róla győződve a jó hirdiek, hogy ha 
a jó Isten „állitólagosu haragját akarják 
kiengesztelni, szivesebbon veszi, ha keve
sebbet káromkodnak, szorgalmas..n mun
kálkodnak s megőrzik a plebáuiát a be
törőktől.

— Vége az idei szinióvadnak. Somogyi 
Károly szerdán fejezte be színtársulatával 
idei előadásait az árénábau. A közönség 
meg volt vele elégedve, ő is a közönség
gel ; igaz agyán, hogy a szezon utolsó 
fele nagyon gyenge volt a pénztárra nézve, 
de annál jobb volt az első tele s igy az 
egyensúly kiegyenlítődött. Elismeréssel kell 
Somogyii ól megemlékeznünk, mert tagad
hatatlan, hogy nagy igyekezetét fejtett ki 
a közönség kellemes szórakoztatására. El 
mondhatjuk, hogy a múltban egy bosszú 
téli szezouoo át nem láttunk anuyi újdon
ságot, mint Somogyi árén: jábau a rövid 
nyári idény alatt. Az előadások, ba nem 
is mentek ügy mint a budapesti népszín
házban, vagy a nemzeti színházban, de 
mindig élvezetesek voltak. Szóval Somogyi 
az idei szezont dicséretesen végezte be. A

I társulat Pécsről Balatou-Füredre ment;
| csütörtököt! este keltek útra.

— Jótékony hagyomány. Boldogult 
M a y e r  Nándor városunk volt törzspolgára, 
Ki a közelmúltban hunyt el, a Rudolfineum 
8 a városi szegényház javára végrendele
t i g  500—500 frtot hagyományozott.

— Változások a gimnázium tanári kará
ban. Mint már említettük V e r b ő c z y  Ist
ván, ki 24 éve működik a tanári pá
lyán 8 hivatását lelkiismerettel, hiven és 
fényes sikerrel töltötte be, megvál az in
tézettől s a polányi plébániát foglalja el.
— S í p o s  Orbáo Zirczre megy s a rend 
gazdaságának vezetését veszi át. — W o 1 f 
Ágoston Budapestre megy s az egyetemen 
folytatja tanulmányait. — M é s z á r o s  
Lajos és S c b m i d t Győző világi tanárok 
szintén megválnak az intézettől. — A tá
vozók helyébe jönnek U g n e r  Komán, 
Mé s z á r o s  Amond, Moóry Kichard és 
Buzásy Ábel rendtagok.

— Lotz és Székely Pécsett. A magyar 
művészet két jelese tartózkodik hétfő óta 
városunkban: Lo t z  Károly és S z é k e l y  
Bertalan. Hazánk e két hírneves művésze 
a székesegyház oldal-kápolnáinak freskóit 
készíti.

— Langer Viktor népdalai. A zene
kedvelő közönség szives tudomására adjuk, 
hogy Langer Viktor (Tisza Aladár) a 
„Pécsi Dalárda" karmestere, 25 eredeti 
népdalát bocsátja ki letéve énekhangra 
zongorakisérettel. A dalok kiadását a 
pécsi „Valentin Károly fiau könyv-, hang 
jegy- és műkereskedő ezég vállalta el, 
mely ezéghez az előfizetési pénzek: t. i. 
példányonkint 1 frt 50 kr, küldeudők. 
Megjelenési és szétküldési batáridő f. é. 
július bó. E vállalatot mindazok figyel
mébe a legmelegebben ajánljuk, kik a 
magyar dalt kedvelik.

— Hymen. Haksch Lajos, a „Pécsi 
Hírlap" szerkesztője csütörtökön esküdött 
örök hűséget Me z e i  Olga kisasszonynak 
a szent fereueziek templomában. Mint jó 
kollegának őszinte szívből kívánjuk, hogy 
a boldog házasság édes örömeit, sokáig, 
nagyon sokáig, az emberi élet legvégső 
határáig élvezhesse zavartalanul. — D ach  
Ármin m. k. posta- s távírda felügyelő 
hétfőn tartotta esküvőjét Hippmann Nelly 
kisasszonynyal.

— üröghi földműves a Drávában czim 
alatt lapunkban hozott hírünket a követ 
közökkel egészítjük ki, illetőleg igazítjuk 
helyre. Gáspár Miklós egykor tehetős gazda 
volt Harkányban, honnét Magyar-Uröghre 
költözött, itt lévén reménye a már zilált 
állapotján segíteni. Vele történt, hogy 12 
éves egyetlen fiát, kit szeretett az iskolá
ból hazamenet a korcsmába hívta s étel
lel, itallal látta el s együtt mentek haza. 
Egy gyermek akkorában házuk előtt elha
ladva hallott valami durranást és utána sirás- 
félét, de a gyermek ezt közönyösen véve 
tovább ballagott. Másnap reggel Gáspár 
Miklósné, aki férjétöli félelem miatt a 
sógoránál tartózkodott, Gyüdre akarván 
menni, ruhát kívánt otthonról s feltűnt 
neki, hogy fia — szokása ellenére — 
iskola előtt nem jött hozzá, nővérével 
együtt hazament, gondolván, hogy férje 
munkán van. De ki írhatja le az iszonyú 
felfedezését, melyet ezúttal tett?  A szobát 
Ureseo, az ágyat pedig rendetlen állapot
ban találta. A reudétlenségen boszankodva 
megvetni akarta, hát csak egyszer az egyik 
lepedőn vérnyomot lát. „Jézus Mária!"
— kiált — „itt vérnyom van!“ s ezzel 
lefödi a lepedőt — borzasztó ! — gyer
meke vérbeu hülve, meghalva fekszik ott. 
Az apja agyonlőtte! — Az elvetemült apa 
megszökött, a csendörök nyomozták; a 
szörnyetegnek sikerült a Dráváig menekülni, 
melyen át akart kelni; de a csábiakból 
észrevette, hogy a túlsó parton cseodörök 
váruak reá, erre nyomban agyonlőtte ma
gát s holtteste a Drávába esett.

— A gabonapiaczról. A kedvező idő
járás és a nagy készletek, a melyekkol a 
termelők még rendelkeznek, tartósan ér
vényesíthetik befolyásukat a gabonapi- 
aczon. A tömeges és sürgős kiuálattal 
szemben a kereslet ez idöszerint már azért 
sem lehet megfelelő, mert a lisztüzlet 
gyenge menete a malmokat tartózkodásra 
bírja beszerzéseik eszközlésénél, a speku- 
láczió pedig, még ba a rendkívül alacsony 
árakra való tekintettel volna is bátorsága 
vásárlásokba bocsátkozni, ezt a raktári 
helyiségekben mutatkozó valóságos szük
ség miatt nem teheti. A külföldi piaczokon 
a közelebb múlt héten lanyha volt az 
irányzat. Úgy az amerikai mint az euró
pai piaczokon olcsóbbodtak az árak és 
csak Francziaország tesz e részben kivé
telt, miután ott a termési kilátások arány
lag a legkedvezőtlenebbek.

—  Az izraelita hitközségek rendezése. 
Az izraelita hitközségek ügyeinek és az 
anyakönyvi ügyhöz való viszonyoknak sza
bályozása tárgyában Trefort Ágost vallás- 
és közoktatásügyi miniszter a törvényható
ságokhoz egy hosszabb körrendeletét in
tézett, amelyben meghagyja, hogy az iz
raeliták hazánkban mindenütt hitközségekké 
tartoznak tömörülni. A hitközségek két
félék lesznek: anyahitközségek, ahol az 
anyakönyvvezetési joggal felruházott rab- 
biság áll fenn, és fiókhitközségek. Minden 
izraelita tartozik egyik vagy másik hit 
község tagja lenni. E hitközségek alap 
szabályait a miniszter hagyja jóvá. A hit
községek minden év január havában köz 
gyűlést kötelesek tartaui, amelyen a tem
plomgondnok, pénztáruok, ellenőr és jegyző 
választatnak. A gyüléscu miuden hitközségi 
tag, ki legalább 2 frt évjáradékot fizet, 
szavazati joggal bír. Az anyakönyvek ve
zetésére vonatkozólag továbbra is az 1885 
ben kiadott miniszteri szabályrendelet ma 
rád érvényben.

27-ik szám.

Gabona-árjegyzők
Pécs sz. k. városában 1888 évi jnnius 30 án 

tartott hetivásárról.
) őszi . . . 100 kg. 6.30

Búza: ) tavaszi —.—
) uj . . . • » n

Kétszeres )Ó  . . . 
) nj . . .

• n n 5.80
• n n —•—

Rozs: ) ó  . . . 
) nj . . .

• „ n 5.40
• n n —•—

Árpa:
) őszi . . __
) tavaszi „ „
) uj . . . • r n 4.80
) őszi . . . 6.10

Z a b : ) tavaszi —.—
) uj . . . • n tt

Kukoricza ) 6 . . . 
) ni • . .

i)
6.20

Hajdina;
S z é n a : n 3.—

S za lm a : ) *«y • •
) alom . .

• n
• n T)

1.70
1.50

N * 3 r l l t - t é x . * )

Fölhívás.
Van szerencsém a t. ez. közönséget 

tisztelettel értesíteni, miszezint

Fingerhut kertihelyiségében
a Gyár utczában, Budapesten á lta lá 
nosan kedvelt nemzeti ének társu la
tommal ma

szombaton julius 7-én
kezdem meg előadásaimat s naponként 
tartok előadást, melyre a nagyérdemű kö
zönséget tisztelettel meghívom.

Mély tisztelettel

K om árom y,
igazgató.

Gyógyszerész-gyakornok
ki a  ném et nyelvet b írja , kedvező fel

té te lek  m elle tt accep tálta tik . 
H o l?  m egm ondja a  k iadóhivatal.

*) E rovat alatt megjelentekért nem vállal 
felelősséget a szerkesztő.

£ T -A .G r 3 T  F E B E U C Z
laptulajdonos.

K I 8  J Ó Z S E F , VÁRADY FERENCZ,
lapvezér. felelős szerkesztő.

Hirdetések.
Eg-y 3  é s  lóerejü

gőzcséplőgép-készlet
hozzátartozókkal

és

e g -y  8  l ó e r e j ü

LOKOMOBIL
(Cleyton Schutlevort)

a  l e g j o b b  m i n ő s é g b e n
e la d ó k

Rizek Jánosnál
a vashámorban. 3_ i

380/1888. ss.

Árverési hirdetmény.
A dárdai kir. járásbíróság mint telek

könyvi hatóság közhírré teszi, hogy Schnei- 
der János s társai végrehajtatnak Bárdi 
János végrehajtást szenvedő elleni 27 frt 
kár tőkekövetelés és járulékai iránti végre
hatási ügyében a dárdai kir. járásbíróság 
területén lévő Keö községben fekvő a 
Keöi 258 sz. tjkvben felvett 746 hszsz. 
szőllő alperest illető felére az árverést 
340 frt ezennel megállapított kikiáltási 
árban elrendelte és hogy a fennebb meg 
jelölt ingatlan az 1888. évi ju lins hó 
23 ik napján délelőtti 10 órakor Keö 
községben a b iró  lakásán megtartandó 
nyilvános árverésen a megállapított ki
kiáltási áron alnl is eladatni fog.

Árverezni szándékozók tartoznak az 
ingatlan becsárának 10%-át, vagyis 34 frtot 
készpénzben, vagy az 1881: LX. tcz. 
42. § ában jelzett árfolyammal számított és 
az 1881. évi november hó 1-én 3333. sz. a. 
kelt igazságUgyminiszteri rendelet 8. §-ában 
kijelölt óvadékképes értékpapírban a ki
küldött kezéhez letenni, avagy az 1881: 
LX. t. ez. 170. §-a értelmében a bánat 
pénznek a bíróságnál előleges elhelyezé
séről kiállított szabályszerű elismervényt 
átszolgáltatni.

Kelt Dárdán, a dárdái kir. járásbíró
ság, mint telekkönyvi hatóságnál 1888. évi 
február hó 4-én.

F e k e t e  G y u la ,
►Jr. albirő.

v X X X D C X X J
Kiállítási idényre

e lv á l la lo k  m in d e n n e m ű

c s é g ' e l c

hirdetési táblák
k é s z í t é s é t .

úgy mindennémü díszfestés és mázo
lási munkálatokat a 

legjH iányosabb á ra k  m ellett.
Megrendelések elfogadtatnak 

Szécbényi-tér 10. sz. és József-ntcza 
32. sz. alatt. (3-1)

Ifj. B uday.
: x x x j
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Árverési hirdetmény.
A pécsi kir. törvényszék, mint telek

könyvi hatóság közhírré teszi, hogy Gyet- 
ván Ignácz németbóiyi lakos végrehajtat
nak Kiefer János és neje Hipp Katalin 
nagybudméri lakosok végrehajtást szenve
dők elleni 53 frt 40 kr. tőkekövetelés és 
járulékai iránti végrehajtási ügyében a 
pécsi kir. törvényszék (a pécsi kir. járás
bíróság területén levő, Nagybudmér községi 
1602. sz. tjkvben felvett I. 18. hszsz. kertre, 
54. hszsz. 43. sz. házra 329 frt kikiáltási 
ár, az u. o. 99. sz. tjkvben felvett 1087. 
hszsz. 80 frt kikiáltási ár, végre az u. o. 
1650. sz. tjkvben felvett 16 b/2. hszsz. 
kertre az árverést 24 írtban ezennel meg
állapított kikiáltási árban elrendelte, és 
hogy a fennebb megjelölt ingatlanok az 
1888-ik évi ju lius hó 17-ik napján 
d. e. 10 órakor Nagybudmér község 
házánál megtartandó nyilvános árveréseu 
a megállapított kikiáltási áron alól is el- 
adatui fogoak.

Árverési hirdetmény.
A pécsi kir. törvényszék, mint telek 

könyvi hatóság közhírré teszi, hogy Wagner 
György bidasdi lakos végrehajtásnak Kauf- 
mami János (nős Weinöbl Magdolnával) 
bidasdi lakos végrehajtást szenvedő elleui 
265 frt tőkekövetelés ée járulékai iránti 
végrehajtási ügyében a pécsi kir. törvény 
szék (a pécsváradi kir. járásbírósági terű 
létén levő, Hidasdon fekvő, a bidasdi 115. 
sz. tkjvben felvett 3927. hszsz. fekvőségre 
75 frt becsárban, az 1059. sz. tjkvben fel
vett 142. bszsz. 119. a. sz. házra, mellék 
épületekre, udvar s kertre 640 frt becs 
árban; az 10Ö9. sz. tjkvben felvett 4695 
bszsz. fekvőségre az árverést 60 frt becs 
árban ezennel megállapított kikiáltási árban 
elrendelte, és hogy a fennebb megjelölt 
ingatlanok az 1888. évi október bó 18-án 
d. e. 10 órakor Hidast! község házánál 
megtartandó nyilvános árverésen a meg
állapított kikiáltási áron alnl is eladatui 
fognak.

Árverezni szándékozók tartoznak az 
ingatlanok becsárának 10°/,-át, vagyis 7 frt 
50 krt, 64 frtot és 6 frtot készpénzben, 
vagy az 1881. évi LX. t. ez. 42. §-ában 
jelzett árfolyammal számított és az 1881. 
évi november bó 1-én 3333. szám alatt 
kelt igazságUgyminiszteri rendelet 8. § ában 
kijelölt óvadékképe* értékpapírban a ki 
küldött kezéhez letenni; avagy az 1881. 
LX. t. ez. 170. § a értelmében a bánat
pénznek a bíróságnál előleges elhelyezé
séről kiállított szabályszerű elismervényt 
átszolgál tatai.

Kelt Pécsett, 1888. évi junius hó 25. 
napján a pécsi kir. törvényszék mint tkvi 
hatóság.

L u k r f t s  I s t v á n ,
kir lörvazéki b.

Árverezni szándékozók tartoznak az in- 
| gatlanok becsárának 10%-át, vagyis 32 frt 
! 90 krt, 8 frtot és 2 frt 40 krt kész- 
1 pénzben, vagy az 1881. évi LX. t. ez. 
j 42. §-ában jelzett árfolyammal számitott és az 

1881. évi november bó 1-én 3333. sz. a. 
kelt m. kir. igazságűgyminiszteri rendelet 
8-ik § ában kijelölt óvadékképes (érték
papírban a kiküldött kezéhez letenni, avagy 
az 1881. LX. t. ez. 170. §-a értelmében 
a bánatpénznek a bíróságnál előleges 
elhelyezéséről kiállított szaoályszerü elis 
mervényt átszolgáltatni.

Kelt Pécsett, 1888. évi márczius bó 26. 
napján a pécsi kir. törvényszék mint tkvi 
hatóság.

B o g y a y  P o n g r á c z .
kir. törvszéki biró.

XPEDITIQN VON MÖBÉLN 
•  ohns EmbfOiac

B S B flU B Z S  i q w u

./■io’n v w o so  M a o i n a



Ju lim  7-én. „ P B O S IT IG Y E L /O *
27-ik szám.

Eladó szóló!
, holdA  F r i e b e i s b a n  egy é» '/, 

nagyságú uj Ültetési!

szőlő
présházzal, benne alkalmas lakhelyi- 
aéggel, esetleg az idei terméssel együtt 
szabad kézből eladó.

Bővebb értesítést a kiadóhivatal ad.

Árverési hirdetmény.
A dárdai kir. járásbíróság mint telek

könyvi hatóság közhírré teszi, hogy dr. 
Kiss Emil végrehajtatónak Palis János 
hercxeg8zöllősi lakos végrehajtást szenvedő 
elleni 89 frt 26 kr. tökeköveteles és já
rulékai iránti végrehajtási Hgyében a dár
dai kir. járásbíróság területén lévő Herczeg- 
Szőllös községben fekvő a hgszőllősi 667. 
sz. tjkvben felvett 118. hszsz. 84. ház és 
belsőségre 479 frt, az ugyanottani 1604a. 
hszsz. fekvőségre pedig az árverést 234 
frt ezennel megállapított kikiáltási árban 
elrendelte és hogy a fennebb megjelölt 
ingatlanok az 1888. évi augusztus hó 6-ik 
napján délelő tti 10 ó rak o r Hg. Szöllö- 
sőn a jegyzői irodában megtartandó nyil 
vános árverésen a megállapított kikiáltási 
áron alul is eladatni fognak.

Árverezni szándékozók tartoznak az in
gatlan becsárának 10°/#*át vagyis 47 ft90kr. 
23 irt 40 kr. készpénzben, vagy az 1881. évi 
LX. t. ez. 42. §-ában jelzett árfolyammal szá
mított és az 1881. évi november hó 1-én 3333. 
sz. a. kelt igazságtlgyminiszteri rendelet 8. 
§-ában kijelölt ovadékképes értékpapírban 
a kiküldött kezében letenni, avagy az 1881. 
év 60. t. ez. 170. §-a értelmében a bá
natpénznek a bíróságnál elöleges elhelye
zéséről kiállított szabályszerű elismervényt 
átszolgáltatni.

Kelt Dárdán, a kir. járásbíróság, mint 
telekkönyvi hatóságnál 1888. évi február 
hó 29-ik napján.

F e k e t e  G y u la ,
kir. albiró

Vízvezetéki szűré A PASTEUR rendszerű
C h am b e rlan d -fé le  szabada lm azo tt

8  z :  t i  JE t ö

Háztartási szűré, 
feltöltéere beren

dezve.

a legegyszerűbb módon — bármily zavaros vagy tisz
tátalan vizet —  kristály tisztára szűr. — A p *
f 1 e rendszer az egyedüli, mely által vir.pt |
és bakteriamentesen szűrni, tehát minden fertőző oalrát, 

............................................................................... volitania cholera, tiphus atb. baoilusokat a vízből eltá'

Elismerve valamennyi egészségügyi és orvostudo
mányi kapaczltáaok által és a budapesti járványbizott
ság által ajánlva

Z E L L E R I N  M Á T Y Á S
ős. kir. udvari szállító

B udapesten, V I I . ,  nag yd ió fa -u teza  14. 
Árjegyzék és magyarázatok kívánatra bér

mentve küldetnek.

2263

k. i. 1888.

Baranyavári járás főszolgabirájától.

Pályázati hirdetmény.
Baranyavár, Monostor, Ivándárda és Benge községek szövetkezetéből 

álló, 1250 frt évi készpénz fizetéssel, az iroda fűtésére * házhoz szállítandó 
4 öl kemény tűzifa, illetve annak a helyi árakhoz mért megváltási összege, 
természetbeni lakás s a hozzá tartozó kert haszonélvezetével, valamint a kör
jegyző magán fa-szükségletének a községek által való meghordás kötelezett
ségével javadalmazott, lemondás folytán üresedésbe jött

baranyavári körjegyzői állásnak
folyó évi ju liu s  hő 14-ik nap ján  délelőtt 9 órakor B a r a- 
nyaváron, a körjegyzői irodában megtartandó, választás útján leendő 
betöltésére, ezennel pályázat nyittatik.

Felhivatnak ennélfogva pályázók, hogy az 1883. évi I. t. ez. 9. §-ában 
előirt okmányokkal, úgy a magyar nyelven felül a német és sokácz nyelv 
tudását is tanúsító, hatóságilag láttamozott bizonylattal felszerelt kérvényeiket 
folyó évi jtllius hó 12-Íff bezárólag alulírottnál nyújtsák be, mert 
később érkezettek figyelembe nem vétetnek.

Pályázók tájékozásául még megjegyeztetik, hogy a betöltendő kör
jegyzőségnél egy, évi 400 frt készpénz fizetéssel javadalmazott jegyzősegédi 
állás is van rendszeresítve.

L A U B E H  R E Z S Ő
(Pécsett, Mária-utcaa 4 . se.)

a  k á p t a l a n i  k o r o s m a  r a i ö t t  i ó b b r a  l e v ő

téglagyár tulajdonosa és cserepes
elvállal mindenféle caerepes munkákat és javilásokat 3 vagy 6  év i szerződés 
m e lle tt , valamint uj tu M iu tu k  b a fö d én é l 'm m  egy év. )ótállós mellett. 

Suliit ti in l téglát, HiuMuiHt, tikit w m t ú  M i t  t  hgníllíijiuUu mktlt u h .
Bér- és fu va rko csik

mindenkor a l e g j u t á n y o e a b b e n  kaphatók.

mm~ A k b z ö n s é a  k é n y e l m é r e  t e l e f o n - ö s s z e k ö t t e t é s  
a házzal és a  téglagyárral.

-T.-rrtrlén sturm< T > ..... ... ........ . ^ d*** * * 1* ***»
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Baranyavári járás főszolgabirájától.

Pályázati hirdetmény.

Dárda, 1888. junius hó 21-én.
S e l a .  Z Z á , i o l 3 T ,

szolgabiró.

Baranyavármegye baranyavári járásba kebelezett Herczeg-Szőllő8) 
Karancs, Keő s Albertfalu községek siövetkezetéből álló, — elhalálozás fo ly 

tán üresedésbe jött

herczegszöllösi körjegyzői állásnak
fo ly ó  óvi ju liu s  hó  21. n ap ján  d. e . 9  ó r a k o r  H e rc z e g s z ő llő s ö n  a körjegy
z ő i iro d á b a n  megtartandó választás utján leendő betöltésére ezennel pályázat 
nyittatik.

A javadalmazás következő:
1. Évi készpénzfizetés 1 2 0 0  frt.
2. Természetbeni lakás, a hozzátartozó kert és 47, hold föld haszon- 

élvezete.
3. Az iroda fűtésére, a községek által beszerzendő és házhoz szállítandó 

4 öl kemény tűzifa, illetve annak a helyi árakhoz mért megváltási összege.
4. Irodaátalány fejében 60 frt.
Felhivatnak ennélfogva pályázók, hogy az 1883. évi I. t. ez. 6 . § ában 

előirt okmányokkal, úgy a hivatalos magyar nyelven felül a német és szerb 
nyelv tudását is tanúsító közhatóságilag láttamozott bizonylattal felszerelt 
kérvényeiket f. é. julius hó 2 0 -ig bezárólag, alulírottnak nyújtsák be, mert 
később érkezettek figyelembe vétetni nem fognak.

Dárda, 1888. junius hó 29-én.
S e l a .  K Z d r o l 3r ,

főszolgabíró .

Első Pécsi Temetkezési Intézet „Kegyelet11
Ö - p d a t a  u t c z a  2 2 - 1 3 c  » z ó .x t l

elvállalja a

t e z s c L e t l c e z é s e l s :  r e n d e z é s é t
a tulajdonát képeső francija minta szerint épített díszes légmentes üveg- és nyitott halottas 
kocsijaiban, itt helyben és vidékre, olcsón és legszebb kivitelben.

Díszes ravatalozá
sok {elállítását
m i n d e n  o s z t á l y h o z .

A halottak szállítását minden 
irányban.

Raktár érez- és fakoporsókból, szemfedók, sirkoszoruk, férfi- és női halottas ruhák.
A pontos kivitelért az intézet alolirott tulajdonosai kezeskednek:

Hoffman Károly. Edhoffer Ferencz
Hártl Ferencz Szigriszt János,

Kindl Ferencz. Lauber Rezső
Gindl Alajos rendező.

Árverési hirdetmény.

Iparosnak, kereskedőnek fontos!

Nagy-Harsány község alulírott elöljárói részéröl közhírré tétetik, hogy 
Nagy-Harsány község tulajdonát képező kővetkező jogok és ingatlanok, n. ni :

1. Nagy-Harsány községben gyakorlandú bor, sör és pálinka ital- 
mérési (regale) jog, nagy vendéglői helyiséggel és mellékhelyiségekkel;

2 . Nagy-Harsány községben évenkint megtartatni szokott 4  országos 
vásárban gyakorolható ilalmérési jo g ;

Ugyanezen országos vásárokban gyakorolható lielyprnzszcdési jog;
4. S mészkemencze, kőtejtési joggal;
5. Az úgynevezett „hegyfari“ nagyobb és kisebb kőbányában gyakor

landú kőtejtési jog; 3

1889. évi január 1-től 3 egymásután következő évre
Nagy-Harsány községben 1888. évi julius hó 15-én d. u. 4. órakor
megtartandó nyilvános árverésen haszonbérbe fognak adatni.

Az árverési feltételek a nagyharsányi körjegyzői irodában betekinthetők. 
Nagy-Harsányban, 1888. évi julius hó 29-én.

Kiss y e p . János, H arsányt Ferencz,
kSrjefry.S. bir4
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A legjobb s legolcsóbb reklám !
I f S T i T i

U J  1

Szabadalmazott szeges gőzeséplögép
3 7 ,  é s  4  lóereje

a z é n -  Trakgry a s t l r a  a.f*CLtéa~CL g 'ö z a a a .o z c L o a ^ o l c  s z á m á r a ,

10 árai munkaképesség 4 5 0 0 — 6 0 0 0  k ére , te l je s e i  t isz tin  e lcsépelte , és osztályozta.
sokkal csekélyebb szükséglet hajterö és fűtőanyagban, 

t e t e m e s o n  n a g y o b b  é s  j o b b  m u n k a k é p e s s é g ,  
k ö n n y e b b  s z á l l í t á s  m i n t  a  v s r ö l á c z e s  g ó p e k n á l .

Árjegyzékek kívánatra,
Esen gépeket erőe szerkezetbm gyártja és gyorsan, valamint előnyöeen állítja elő

G R O S S M A N N  és R A U S C H E N B A C H
•  1 « 6  m a g y a r  g -a . z  d. e. a  é, gr I  g é p g y á r a  

k ü l s ő  v á c / . l - ú t  7 .  s z á m .
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Nyomatott Taite József kóuytuyomtiajabau.


