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Magyar kereskedelem.

T Á R C Z A.
F a rk a s sz e m m e l.
Egymás szemébe, hogy ki néz
Topább : fogadtál vélem,
8 szemembe néztél mereven
En is szemedbe néztem . . .
Sokáig néztük egy a mást
Előbb lesütéd szemedet . . .
Te elveszted a fogadást,
Én elvesztőm a szivemet
Lantos.
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A sáskák, iuús néven szöcskék, ugró
egyenes röptíiek, igen vig állatok. Sokan
közülük ősi nemes származásúak, törzsiájuk
visszanyAlik Mózes kóráig, kiuek idejében
a sáskák elhomályosították a napot és a
holdat és elvették a csillagok ragyogását
Ezek az újabb sáskanem/.edéket igen le
nézik és arról ismerhetők fel, bogy csáp
jaik sokkal hosszabbak és igy több földi
jót szereznek is, mint a többiek. Epiknriusok valamennyien, kormány formájuk az
oligorckia, törvénykönyvük a természetjog.
Tudósaik fűtől illatos termekben beszélnek
a növényekről, melyek könnyen és nehe
zen emészthetek, az állatokról, melyeket
a jók és a rosszak osztályába sorozuak.
A jók közé számítják pl. a tigrist, a pár*
duezot, az oroszlányt és a farkast, mert
ezek nem törődnek velők; a rosszak közé:
a tyúkokat és a verebeket, mert ezek
felfalják őket; a juhokat és a szarvasmar
hákat, mert a füvet orruk elől szedik el
és gyakran őket is col amore elnyelik.
Asketák, mint mindenütt tartózkodást aján
lanak ; de ha egy bajos levélsziiz szökdel
a pázsiton át, a leghizottabb moralista
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Százszor is elmondott szó hangzik el
Trefort miniszter ajkáról abban a levélben,
amelyet a múlt hét végével választóihoz
iutézett.
„Az idillikus idők epochája elmúlt,
teremtsünk ipart.** Mondja az ősz miniszter.

Húsz esztendő óta egy programbeszéd |
bői, egy beszámolóból, egy ünnepi tosztból
sem hiányzott a passzus: teremtsüuk ipart.
Nem egyéb ez ma már divatos mondásuál, melyet a kényszerűség szült ezelőtt busz
év előtt, de amelynek az előképe ma is
rongyosau, bitangul éhezve lézeng a munka
üres asztalai körül. Mindenkinek a szemébe
tüuik, szánakozva néz végig rajta a nemzet,
sok nagy ur, sok magyar gazda, és el
mondja mindenik, hogy ez a skelet jobb
sorsra volna érdemes.
Ennek a szánakozónak aztán az az
eredménye, hogy a gyűlésen a magyar
ipart istápolni határozatilag kimondatik és
a határozat jegyzőkönyvbe iktattatván, az
őrizet végett a levéltárba elhelyeztetni ren
deltelik.
Írásban minden városban, minden köz
ségben meg vau már örökítve a szegéuy
magyar ipar pártolása.
Tavaly a budapesti egyetemi ifjak kö
rében is megindult egy mozgalom, mely
czélul tűzte ki magáuak szükségleteit ki-!
zárólag magyar ipartermékekből fedezni,
de sajnos, itt is csak szalmaláng bevitette
föl a kedélyhullámokat és a lelkesedés —
talau — csak éppen addig tartott amíg az
a nagy boglya pernyévé vált.
Azt mondjuk, hogy talán. Lehet, bogy
az alatt a pernye alatt erős parázs ég.
Az egyetemi ifjak mozgalmától többet
vártunk. Keményeink megvalósulásához
éreztük magunkat közelebb, mikor hatottuk,
hogy a magyar ipart pártoló egyetémi ifjakból alakult egylet összeköttetésbe lép
a íöispánokkal(!) és elfogja hívni a vidéki
ifjúságot is a mozgalomhoz való csatlako
zásra ; érintkezésbe lép az ipar és keres
kedelmi kamarákkal, hogy ez utón meg
kapja azoknak a kereskedőknek és ipa
rosoknak jegyzékéi, kiknél vásárolva, csak
ugyan a magyar ipart segítik elő.
A történelem a magyar egyetemi ifjak
nak hazafias tendencziajukért sokkal
tartozik. Nekik mindig sikerült a társa
dalmat megnyerni, akár politikai, akár
társadalmi átalakulásra volt szüksége a
nemzetuck. És viszont a nemzet is miudig
készen találta az iskola lakóit, ba azokra
szüksége volt.
Magyar ipart csak egy tényező te
remthet és ez a magyar társadalom, ille
tőleg a magyar ifjúság.
Ha magyar itjusag a társadalomhoz
fordul támogatásért, nem hiszszük, hogy ez
a magyar társadalom, amely a magyar
ifjúságban hazajanak jövő boldogságát és
reményét látja, ue támogatna törekvésében
anuál is inkább, mikor tudja, bogy a ezél
mindnyájunknak, gyermekeink gyermekei
nek is meghozza a hasznot.
Azt mondaui, de csak mondani, —
mint ahogy Trefort miuiszter mondja —
„teremtsünk ipart,** csak „idyllikus haug.**
Pedig a miuiszter ezen a téren igazán
legtöbbet tehet. Többet, mint a kereske
delnii és ipar miniszter. Trefort miniszter
nek sokkal hatalmasabb tényező áll ren
delkezésére mint az ipari tárcza és ez a

azonnal mellette terem és praktikus fel
olvasást tart előtte a felebaráti szeretetröl.
A szépuemet kékszárnyú sáskauök
képezik, melyek Agy lebegnek a föld fe
lett, miut a kék égboltozat, vagy a vörös
röpüek, melyek rózsaszirmok gyanánt száll
nak fel s alá költőket és művészeket lel
kesítve, megihletve. Hát még a zenészek
nagy tömege, melyek sziszegő, dürmügö,
susogó dalaik szerelmi bút és élvet fejez
nek ki és a nyári napokon édes dalla
mokkal töltik meg a levegőt. Zenekaraik
ban ezer számra játszanak a Paganinik
és a sáskák hegedűi világszerte híresek!
Egy este többen együtt ültek a barmatkorcsmában. Napuyugta és jó étvágygyal költik el „les tincs berbes**, melyek
pazarúl teremnek körülöttük.
— Jó éjt bajtársak! zümmög egy
féléuk sáska és villámgyorsasággal fel
ugrik.
— Maradj még, Pepito! mondják a
többiek.
— Lehetetlen, Lucosta vár reám ! és
Pepito ábrándosán uéz körül fűzőid sze
meivel, majd hamar eltűnik.
— Az én órám is ütött! sóbajt egy
pohos, nagy sáska és ki akar surranni a
korcsmából.
— Nem szégyelled magad, bogy már
ilyenkor elmész és a negyedik lábad hol
van, Mastax?
— Nála. Tegnap egy kis szóvitám
volt kis feleségemmel és akkor kitépte az
egyik lábamat, ba nem jövök idején haza,
azt mondta még egyet kitép, felfoghatjá
tok tehát . . . .
— Ej no, vélekedik szomszédja,jövő
hétre njra kinő az egész, a mint te is tu
dod : nézz ide, ez mar a hatodik lábam,
bár még csak bét hetes Lázas vagyok.

— No, no, felelt Mustax, nem irigy
lem sorsodat, azért megyek haza; megte
szem már a gyermekek kedvéért is, bogy
azok ue halljanak annyi veszekdést, és a
többiek gúnykaczajától kisértetve, elsietett.
Most felállt egy vén sáska, mely iránt
mindannyian nagy tisztelettel viseltettek
— Acridiusuak hittak és nagy bölcs és pró
féta hírében állott, mert köztudomású volt,
hogy kora ifjúsága óta miudig kutyatejen,
rozmaringon és más ily finom füvekeu é lt;
sőt azt beszélik, hogy uéba uiég a csa
lánnak is nekiállt: „Holnaj) sáskatársaim
javára ismét tanulmányozni akarom az
emberek szokásait", moudá és nagyott hú
zott a barmatcsöppel telt harangvirágból.
„Pompás gondolat, tanulságos és egyúttal
kellemes, ez engem is lelkesít, e szép fel
adatban mi is részt veszüuk", szóluak kai
ban a többiek és csakhamar megegyeztek
abban, bogy Acridius és más három a
következő napon a különböző helyeken
fog letelepedni; este pedig a korcsmábau
elmondják éleményeiket.
Az egyik egy gyöngyvirág mögé rej
tőzött melyet a uaphevitett, levegő himbált.
Nem sokáig várt, midőn két komoly férfi
jővén az At felől, az egyik tompa hangon
moudá: „mit nekem, egyeulöség testvéri
s é g ! Az emberi neműek szigorúbb rend
szabályokra vau szüksége, bogy azt meg
törni és felette uralkodui lehessen."
— No ezek szép elvek, mentsen Isten
tőlük, gondolá a sáska. „Ts—ts—ts —ts“
és felugrott, örült, hogy nem ember. A
másik sáska kényelmesen ült dús palotájá
ban, a hullámzó, aranyos buzafüldün, hol
| mindennap pompás lakoma várt reá és
j övéire. Egy szegény asszony megy arra
két gyermekével, kik esd ve kérik, „anyács
kám, vidd el a huzat es csinálj belőle
I kenyeret, uii auuyira éhezzünk !u „Gyer

addig, %mig annak tekintélyt
| tudni
nem szereztünk. Alig van egy pár

Mióta a névmagyarosítás eszméje |
oly nagy hódításokat tett, azóta föl
tűnően halad előre a magyarosodás
Ugye úgy a közéletben mint a keres
kedelemben.
A kereskedelmi kamarkának lelkes
fölhívása nagyrészt megmagyarositotta
a czégtáblákat, meg sok helyütt a fő
könyveket is.
Német volt a szó minden boltban,
minden üzletben, minden kereskedés
ben. Ha a vevőkkel magyar nyelven
beszélt is a kereskedő, segédjével, üz
leti ügyfeleivel németül társalgóit. A
levélbeli érintkezések német nyelven
folytak. Magyar levelezőt egy nagykereskedő sem tartott szükségesnek
alkalmazni.
Csak mikor a sajtó csípős végű
ostorával m aka közé suhintott a jogo
sulatlan germanismusnak és a publi
kum kezdte visszaküldözgetni az ide
gen fogalmazásu fölhívásokat, reklá
mokat és leveleket, kezdte a boltos
magyarul is megdicsérni a portéká
ját és igy született meg aztán a kény
szerűség pressioja alatt a magyar
levelező is.
Alulról fölfelé kezdett magyaro
sodig a magyar kereskedelem. Es ezt
Pécsett ha későn is vették észre, Bécsben nagyon is okultak rajta, mert né
met nyelvű utazóikat kénytelenek vol
tak kicserélni — ha nem is magyarok
kal, de olyanokkal, akik magyarul is
tudták magukat megértetni.
Becsben nem egy nagykereskedő
czéget ismerünk, a hol egy-egy ma
gyar segédet alkalmaznak, hogy a
magyar ügyfelekkel való érintkezés
megkönnyittessék. Megtörtént már —
elég szégyenére egy magyar keres
kedőnek, hogy német nyelvű meg
keresésére magyarul kapta meg a
választ.
A magyar kereskedelmet ágy kell
megmagyarositani, hogy a magyar
kereskedő kívánja meg, miszerint az,
aki vele közvetlen érintkezik, vele
magyarul beszéljen.
A német kereskedelmi utazókkal
ne álljunk szóba. Ha a külföldi gyáros
közvetítőre szorul, vagy azt alkalmaz,
az a közvetlen közvetítő tudjon
magyarul.
De a magyar kereskedelmet, iga
zán megmagyarositani nem fogjuk
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kereskedőnk, íáti a külföld előtt szá
mottevő képviselőjeképpen szerepel a
magyar kereskedelemnek.
Most érezzük még csak igazán a
magyar büszkeség bűneinek sólyát,
a melynek nyomasztó hatása alatt a
legszegényebb kirakat poros üvegje
alatt, évekig kellett szenvednie ipa
runknak és kereskedelmünknek.
A magyar kereskedelemnek csak
ágy lehet tekintélyt szerezni, ha erre
a pályára képzettséggel és tehetséggel
biró egyének is vállalkoznak.
Úgy lesz tekintélyes a magyar
kereskedelem, ha a vagyonos szülők
felsőbb iskolákat végzett gyermekei a
kereskedői pályára szorittatnak tőké
jükkel együtt. A kereskedői pályán
éppen annyi tekintélyt — de tán több
vagyont — lehet szerezni, mint az
ügyvédi vagy az orvosi praxison.
Hogy pedig valaki csak úgy lesz
tekintélyes kereskedővé, ha iskolákat
végzett és hogy e nélkül még itt sem
boldogulhat, eléggé mutatja kereske
delmünk, a mely proletárokban szintén
nem szegény.
Ha majd egyszer társadalmunk
művelt elemeit látjuk a kereskedők
között, meg jön a tisztelet minden
oldalról.
Törekedni kell a magyar keres
kedőnek tiszteletet szerezni a magyar
névnek, igyekeznie kell forgalomba
hozni a magyar czikkeket, a magyar
gyártmányokat.
Addig, amíg nem lesz tekintélyes
magyar iparunk, addig nem lesz jelen
tősége és igy tekintélye a magyar ke
reskedelemnek sem, akár bogy magya
rosodig
Amíg szegény lesz a magyar ipar,
szegény marad a kereskedelem is.
Azért a magyar kereskedelem
tartsa kötelességének forgalmat és te
kintélyt szerezni a magyar iparnak,
ha tekintélyt akar magának szerezni
és azt akarja, hogy tiszteljék és ma
gyarnak tartsák.
A k u l tu s z m in is z te r a z ip a r r ó l.
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magyar ifjúság és ezzel a magyar társa
dalom.
Ha a miniszter nem választóihoz, de
az ország tanulóifjúságához intéz levelet,
hogy : Fiuk, magyar ifjak, a haza veszély
ben ! Az ország gazdasági viszonyai érről
évre nyomasztóbban nehezednek a hazára:
a garda kinkre megy, a magyar iparos
nem tud megélői, mert ti is megfeledkez
tetek hazatiui kötelességtekről. Külföldi
iparczikkeket vásároltok, külföldön szőtt
posztóból készült ruhában jártok, külföldre
külditek a temérdek pénzt, a külföldi ipa
rosnak adtok jövedelmet, mialatt ami ma
gyar iparosaink szájából veszítik ki a be
tevő falat kenyeret, pedig idehaza mindent
jobbat és olcsóbbat is kaphattok. Fiaim!
Gyermekeim ! (és itt czitáljuk a miniszter
szavait) „A legutóbbi napokban közölt ada
tok szerint a bevitelünk 35 millióval na
gyobb a kivitelnél s ba hozzátesszük, bogy
vasutaink külföldi tőkékkel építtettek s a
földbirtokot terhelő záloglevelek háromne
gyede a külföldön van, a kamat tehát a
külföldnek fizettetik, kérdem micsoda közgazdasági és pénzügyi jövő vár az országra,
ha a hézagot nem tudjuk kitölteni? Hiú
faDtastikus remény azt biuni, bogy azt
nyers anyagok termelése és kivitele által
fogjuk tehetni. Az idyllikus idők epochája
elmúlt, — ipart kell teremtenünk.**
Igenis igy lehetne ipart teremteni.
Ennek aztán volna eredménye!
A probléma, társadalmi utón teremteni
meg a magyar ipart, meg volna oldva,
— egy hazafias levéllel amit a miniszter
nem is a választóihoz, hanem azoknak a
fiaihoz meg a többi tanulóifjúsághoz intézte.
Es ez a cselekedet a legszebb be
számolója volna Trefort miniszternek, amiért
őt örök időkig áldaná a nemzet.
Hogy a tölbivás nem maradna ered
mény nélkül, arról kézeskedüuk.

Megyei közgyűlés.
Bárány avárinegye köztörvény hatósága
hétfőn évnegyedes rendes közgyűlést tartott.
Kardos Kálmán főispán a napirendet
megelőzőleg Majthényi József báró elhunytáról emlékezett meg s indítványozta, bogy
a megye közönsége részvétének jegyző
könyvileg adjou kifejezést s erről a családot
értesítse. A közgyűlés helyesléssel fogadta
a kegyeletes iuditváuyt. — A főispán ez
után kinevezte Horváth Istvánt közigaz
gatási joggyakornokká; dr. Seb Károlyt t.
b. alügyészszé; dr. Matolay Károyt és dr.
Heisz Adolfot t. p. járásorvosokká a Sik
lósi járásba.
Következett az alispán évnegyedes
jelentése, mely szerint a múlt uegyedben
a gazdasági viszonyok örvendetes jelensé
geket tüntettek elő. Sajnosán említendő föl,
hogy a filoxora rohamosau szaporodik az
egész megyében. Eddig csupán a szentlőrinczi és baranyavári járás mondható filoxera mentesnek. A tudományos fáradozás
teljesén sikertelen. A bortermés elmaradása
tönkrejutással fenyeget. A közbiztonság ;
múlt negyedben lényegesen nem zavarta

tott meg; az előfordult esetek a szokásos
kisebb lopások, verekedések stb. Újabb
intézkedésképen említhető föl, mely a közbiztonság érdekében történik, bogy október
hótól kezdve Kácsfalun uj csendörállomás
létesittetik. Kivándorlás 1 volt, bonosnlás
szintén egy. 37 tüzeset, melyek következ
tében 24,824 frt 95 a kár, ebből 15,881
írt biztosítva volt. A közigazgatás menete
rendes. Farkas Géza baranyavári körjegyző
állásáról lemondott. A lemondás tudomásul
vétetett a vagyoni felelőség fentartásával,
a netán fölmerülő károk fedezésére; Sey
István elveszítette
körjegyzői állását.
Györkő Ferencz bicsérdi jegyző Ugye folya
matban vau. Vágner Antal szolgabirósági
írnok ellen bélyegcsoukitáa gyanúja miatt
vizsgálat rendeltetett el. A közegészség
kielégítő. Huszonnégy községben a himlő
teljesen megszűnt. Leggyakoriabb beteg
ségek voltak a légzőszervek s a gyomor
hurutos bántalmai. Az állati egészség sem
épen kedvező. Gyanús ebek több helyen
megmartak embereket s állatokat. Az álla
tok elpusztittattak, az emberek megfigye
lés alá vétettek, eddig azoubau szerencsére
egyiken sem ütött ki a víziszony. Az újonezozás igeu kedvezőtlen eredméuyt tüntet
elő. A rendes állománynál 64 főnyi hátra
lék mutatkozott. Ez elsatuyulást jelent, mi
nek a korai házasságok s a rossz táplál
kozás a tö okai.
Az alispáui jelentés tudomásul vétetvén
néhány miniszteri rendelet fölolvastatása
után az állandó választmánynak a jelen
tése került szőnyegre, az idegen iparczikkeknek a hetivásárokon való elárusitása
tárgyában alkotandó szabályrendeletről.
Az állandó választmány azt mondja, hogy
járásonként valamenuyi iparos részt vehet
ugyanazon járás bármely községének hetivásárján. S i m o n f f a y Jauos biz. tag az
egyes községek helyi iparosainak védel
mére kelve, azt indítványozza, hogy csak
az olyan áruezikkek bocsatassanak a he
tivásárokra, a miuüket a hetivásárt tartó
községben nem készitenek. Mert ha bár
honnan megjelenhetnek az iparosok a he
tivásárrá, az a hetivásáron község helyi
iparosainak határozottan kárára történik.
N e u d t v i c h Gyula azt mondja, hogy
adjuuk teret a szabad versenynek, mert
a helyi iparosok nagy védelme kontárokat
teremt. S z i l y László szerént a szabadelvüség vezérelte az állandó választmányt,
mikor kimondotta a szabad versenyt. S im o u f f a y János erre azt mondja, hogy
úgy látszik a „szabadelvüség** ezége alatt
azok érdekét akarjak megsérteni, akik a
hetivásárt adják. Tessék a nagyobb váro
sokat például venni. Amely helységben
elég uagy a koukurrenczia, ott nincs szük
ség idegen versenyzőkre. Egyébként a
községek maguk nyilatkoztak s minden
esetre figyelembe veendő a kívánalmuk,
azok pedig azt kívánják, bogy az ö ipa
rosaik megvédesseuek az idegen verseny
től. K a r d o s Kálmán főispán azt mondja,
hogy nemcsak az iparosokra, de a fo
gyasztókra is kell tekiuteui, ezekre pedig
előnyös, ba mentői uagy bb a verseny.

mekeim, becsuknak minket,!** felel szomo
— Egy szóval, vandalok.
rúan és bátran tovasiet velük.
— Hát még mi velünk hogyan bánnak.
— Becsukják, mert uem akar chen Emlékszel még Pepito, mint fogta meg
halni! Ssz, ssz. ssz, gyermekek, hol vagytok? egyik a te apádat, miut szúrta kalapjához
— I tt! susoguak a kis sáskák és előés amidőn szegényke kíuosan vergődött,
ugranak.
azt jegyezte meg, hogy a rovarok már
— Ti csak nem éheztek, kedves gyer hozzá lehetnek szokva, mert régi divat.
mekeim, nézzétek, itt szép magvak, gyönge
— És ezt ők entomologiának nevezik!
levelek vauuak, egyetek és ne búsuljatok! vélekedik Pepito.
mi uem éhezünk, miut némely emberek,
— Csalétek gyanáut felhasználnak
És az öreg a fiatalokkal együtt nekiállt a
termésnek, Agy hogy sok kalászból szal minket.
— Mások csemegének tartanak !
maszál lett.
— Silentium! szólal meg hirtelen egy
A harmadik sáska egy tölgyfán trónolt,
feszesen halad el alatta egy uevelönö két mély hang. Mindenki felismeri a bölcs
gyermekkel. „De, Margit kisasszony, ma Aeridiust; mintegy varázsütésre elcsentesül
radjon az utón és ne nevessen, ue kiabál a zugás, Acridius igy kezdi meg beszédét:
jon oly hangosan; müveit emberekhez
— Halljátok tehát, mit láttam én.
komolyság illik és ön Róza kisasszony úgy Felmenteni a remeterétre, mely fönt a he
ugrál, hogy az illem hiánya engem teljesen gyen zöldéi, mert ott uagy társaságot lát
kétségbe ejt.**
tam egy kerek asztal körül ülni, edényekben
gyümölcs és virág pompázott, fényes és
— Ó unalom és megrögzöttség; sze
jéggel
telt tartókban palaczkok hűltek; a
retném látni, ki tiltja meg nekem, hogy
ne örvendjek az életűek, midőn kedvein van cselédek párolgó talakat hoztak! Épen
hozzá és ne lebegtessem szárnyaimat, ne kezdődött az ebéd, midőn egy szegény
csapkodjak lábaimmal! szól a sáska és libegve fut ide és az orvost keresi. A
Agy összevágta világoszöld szárnyait és lá szolgák elutasítják; az orvos ma itt ebédre
hivatalos. Az asszony addig sirt, rimánkobacskáit, hogy az rezgő zene gyanánt hang
dott, mig végre az egyik félreszólitotta a
zott és fii, fa örömtől eltelve hallgatta.
Este összejöttek a hai matkorcsmában doktort. — „Doktor ur, a fiam a kútba
és elmondták éleméuyeiket. Megvetölcg esett!** jajveszékelt az asszony, „segítsen
rajta; ha uem halt még meg, bizonyosan
nyilatkoztak az emberek felöl.
meghal máskülönben!“ — „Hol van a fia?**
Igen, igen! csipogott Pepito, szép tér
mések lehetnek azok az em berek! de mit — „Ott lent fekszik, egy ember kihúzta
is várhatnánk ily lényektől, kikuek csak és a szárazra vonszolta, egyetlen gyerme
kem, — óh, ba oly irgalmas lenne és odakét lábuk váu !
jönue !** — Az orvos elmeut az asszonvnyal.
— És a hangjuk szól Mastex; a kö A beszélgetés közben én közelebb mentem
zelből majd megsüketít szavuk, nekem egész | és mintán a dolog érdekelt, merészen rátestem átjárja, valahányszor meghallom.
| ugrottam a doktor kalapjára és igy én is
— Ahelyett, hogy uiegeuuék a füvet, | eljutottam a vizbefuladthoz. — Ott feküdt__
levágják és megszáritják.
mereveu, miut egy fadarab. A doktor ide-

28-ik szám.
Jnlina 14-én.
D r i e i Lajos szerint különbség teendő tette, az épületekben is jelentékeny káré- j
irnezikk és iparczikk között; az utóbbi kát okozott.
Hogy épület romba nem dűlt, hogy t
okvetetlen megvédendő a nagy versenytől.
Végül elfogadtatott az állandó választmány emberélet áldozatul nem esett, nem az
áradattal szemben kifejtett védekezésnek
javaslata.
NádMd községben gyógyszertár föl tulajdonítható, hanem pusztán csak annak,
állítása válván szükségessé, e végből az hogy maga a felhőszakadás csak rövid
egészségügyi bizottság e tárgyban tett je- ideig tartott s az óriási víztömeg a szem
lelentesét a közgyűlés belyeslőleg tudo ben levő épületek kapuin gyorsan lefoly
másul vette s B u b r e g Nándor gyógy hatott.
Nem száudéka jelen levél írójának
szerésznek a gyógytár fölállítása iránt be
nyújtott kérelmét pártfogóiig terjeszti föl. bővebben ecsetelni a veszedelmet, de arra
képesnek
uem is tartja magát, mert azt
Több kisebb ügy elintézése után a
elmondani és leírni ügy a miként végbe
közgyűlés 11 és
órákor véget ért
ment — nem lehet, az elemek pusztító
harczát látni és észlelni kellett, hogy valaki
kellő képpel bírjon a megtörtént eseményről.
De hát ki az oka a Pécsváradot ért
Pécsvirtd, 1888. juliu* 10-iu. veszedelemnek ?
Távol áll tőlem, hogy a veszedelem
T e k in te t e s s z e r k e s z t ő u r l
egész mérvéért embert tegyenek felelőssé,
Engedje meg, hogy becses lapja ha de a mennyire távol áll tőlem ez a gon
sábjain az olvasó közönség elé tárjam dolat, úgy az is bizonyos, hogy a vesze
azon veszedelmet, melyben Pécsvárad köz delem részbeni okozása mégis csak egyes
sége részesalt folyó évi július hó 8-án emberekre háramlik vissza. Mert igaz ugyan,
reggeli 6 órakor és hogy egyúttal reá hogy enibernek az elemek rombolásait, a
mutathassak azon okokra is, a melyek felhőszakadást s a víztömegnek a hegyről
előidézői voltak, ha nem is egészben, de való lezuhogását megakadályozni nem lehet,
nagy részben a szerencsétlenségnek s mely de az, hogy a hegyen összegyűlt viz le
okok, ha orvoslást nem nyernek, — ha a vezetésére szolgáló 8 a községen átvonuló
8-án végbe ment szerencsétlenség ismétlő árkok egyes helyeken be ne temessenek,
dik — vagy ha talán még nagyobb fokban egyes meggondolatlan egyének által a viz
tör ki — akkor Pécsváradnak azon épü természetes lefolyása ne gátoltassék, de
letei, a melyek a várhegygyei szemben sőt hogy ezen levezető árkok a lehető
állanak a biztos elpusztulás veszélyének legjobb karbau tartassanak, ue keskenynyé
és sekélylyé, hanem minél mélyebbé és
vannak kitéve.
A mondott napon reggeli '/«4 órakor szélesebbé tétessenek, az erről való gon
szUnni nem akaró dörgés és zuhogó zápor doskodás az erre való felügyelet s a lako
ébresztette föl Pécsvárad közönségét.
soknak ezen kötelezettségükre való szorí
A hegyről lefolyó víz elvezetésére tása minden esetre a községi elüljáróság,
szolgáló árkok csakhamar piszkos áradatot illetve a bíró elutasithatlan kötelessége
hömpölygettek az alulfekvö városrész felé, közé tartozik.
de ezúttal baj még sem történt, mert a
Nem szabad az emberek életével ját
zápor rövid ideig tartott — s ámbár a szani ! és nem szabad tűrni s megengedni,
levezető árkok színig megteltek — mégis hogy egyesek kertjük nagyítása végett a
elégségesek voltak arra, hogy a Zengőn vízlevezető árkot betömjék, vagy keske
és a várhegyen összegyűlt vizet minden nyebbé tegyék. Nem szabad tűrni, hogy
szerencsétleuség nélkül levezessék.
valaki építéséhez szükséges gerendákat,
De úgy látszik, hogy a gondviselés köveket és egyéb ratya-mutyát évek hosszú
csak azért ébresztette fel Pécsvárad kö soráu át a levezető árkok mellett, beune
zönségét ez időben, hogy a később jövő és felette tartson, csak azért, mert neki
óriási víztömeg mar ne találja őket álmuk úgy tetszik s mert ő a veszedelem határán
ban, hanem ébren lévén, a lezubogó áradat kívül van, más emberek élete és vagyona
és veszedelemmel szemben vagyuuk — pedig nem az ő élete s nem az ö vagyona.
esetleg életük megmentéséről gondoskod Goud fordítandó arra is, hogy a hidak
hassanak.
el ne iszapoltassanak, mert nagyou termé
Még ugyanis a leirt időben s a zápor szetes, hogy ily fenforgó esetekben a viz
következtében összegyűlt vizet a levezető ott rohan alá, ahol kevesebb gát van útjába.
árkok a községen keresztül el sem szállí
Azonban fájdalom, e tekintetben ná
tották, még miudenhol lebömpölygött a lunk még sok a kívánni való s e levél
piszkos áradat, midőn ugyan reggeli 6 óra írója nem is hiszi, hogy Pécsváradot most
kor ólomszinü fellegek terültek el a község már másodízben ért veszedelem intő példa
felett, villám villámot é rt, menydörgés ként szolgáljon a község elüljáróságának
menydörgést követett s Isten ítélet alak arra, hogy törvény-adta jogokkal élve, a
jában reánk tört a felhőszakadás s a ma közönséget saját életük és vagyonuk meg
gasból ömlő víztömeg jéggel vegyítve hul mentését ezélzó kötelezettségükre minden
lott alá, midőn pedig eme mintegy */* óráig alkalommal s a lehető legnagyobb szigor
tartó felhőszakadás elmullott, csak akkor ral szorítsák.
következett be az allig leírható esemény.
Arról szólni sem kívánok, vájjon van-e
Az ezúttal földre szakadt vizet Pécs megfelelő intézkedés téve arra, hogy a
várad községen keresztül vonuló árkok leirt esetben s ha esetleg a veszedelem
már befogadni képesek nem voltak, hanem emberéletet fenyeget a szükséges segély
kicsapván medrükből s a mily széles a a magukat már védelmezni nem tudó egyé
vár és német-uteza, oly szélességben s neknek megadassék ?
helyenkint 4— 5 c -méter magasságban ro
Azok természetesen, kik bent vannak
hant az áradat a község alant fekvő része — magyarán szólva — az úgynevezett
felé, magával söpörvén gerendákat, kocsi szószban, mások megmentésére nem is
kat, fatörzseket, kerítéseket, köveket, szóval gondolhatnak.
mindazon tárgyakat, melyek a hegyről való
De vannak Pécsváradon oly épületek,
lerohanásakor a bömbölő árnak útját ál melyek a leirt veszedelem határán kívül
lották.
állanak, az itt lakó egyéneknek tehát em
A község alsó részének lakói félelemmel berbaráti és szent kötelességük a veszede
és kétségbeesetten torlaszolták el kapuikat, lemben forgókat tehetségük szerint segíteni
igy akarván megmentem épületeiket, major s ha ezt saját lelkűk és szivük sugallatá
ságukat és kerti veteményüket.
ból és embertársuk iránti könyörületből
Hasztalan kísérlet! Az áradat sok he nem teszik, akkor ott van ismét a községi
lyen pehelyként dobta el a kapukat és biró és arra való, hogy kényszerítse az
ajtókat, behatolván számos épület pinezéibe illetőket a segély megadására, de oly álla
és számos lakásba s mig a kisebb lábas potot tűrni nem szabad, hogy mig az
jószágokat magával sodorta, addig a házak alauti lakosok jajveszékelve iparkodnak
után levő kerti veteményeket végkép tönkre menteni a menthetőket; addig mások a
hegytetőn összefont karokkal nézzék a
oda rázta, majd egy óra hosszáig kínlódott küzdelmet.
E levelemnek czéljául uem kívántam
vele, hogy még az izzadság is kiütött
homlokán és én ki voltam téve a veszély egyebet tekinteni, mint hogy egyrészt meg
nek, hogy figyelő poutomról lebukom.„ Lé közelítőleg leírjam a Pécsváradot ért vésze
legzik, doktor ur!" kialt hirtelen az anya, delmet, másrészt pedig, hogy most, midőn
„Az én Jancsim él, az én jó Jancsim, óh még nem késő, az intéző körök figyelmét
ez öröm !“ és sirt, nevetett, kezét csókolta a veszedelmet nagyobbitó és leirt okok
a doktornak. Az orvos is úgy örült, mintha megszüntetésére felhívjam.
Ha ez meg uem történik s ha egy
az ő gyermeke lett volna. És amint az
asszony megköszönte! különös, majdnem újabban előforduló veszedelem majd emberáldozatot is fog követelni, akkor legalább
elszomorította a nagy öröm.
elértem soraimmal azt, hogy én embertár
Midőn a doktor visszatérőben volt, saim iránti egyéni kötelezettségemnek ele
bizonyosan a társasághoz igyekezett —
get tettem, — mellüket pedig verjék azok,
egy öreg ur, ki mellett elment, azt mondja
kik e felszólalásban előadottakat komoly
neki: „Elkésett, doktor úr, az ebédnek
megfontolásra uem érdemesítették.
vége, épen most indul az egész társaság
L.
sétakocsízásra."
— Mintegy, itt többet használtam, mint
Pécsi kiállítás.
ott !a válaszolt az orvos.
A kiállítási nagy bizottság e hó 14-én
— Igen, igen, ha ön jót tehet, többet (szombat) d. u. f> órakor a városházának
nem is kíván! felelt az öreg úr és eltávozott. közgyűlési termében a főispáu ur elnök
Én pedig hasonlatot vontam az em lete alatt ülést tart. Ezen üléseu — melyre
berek között! Vajjou mi közöttünk viselte-e a meghívók már kibocsáj(attak — a végre
magát valaki ily nemesen, mint ez a doktor? hajtó-bizottság jelentése terjesztetik elő a
Áldozatkészségről ti ürítsem tudtok ; igye kiállítás érdekében kifejtett eddigi tevé
kezzetek magasabbra, törekedjetek neme kenységéről, végleg megállapittafik a bíráló
sebb czélok 'elé és hagyjátok el az örö
bizottsági eljárás s a kiállítás megnyitá
kös szökdécselést és csiripolást.
sára vonatkozó javaslatok terjesztetnek elő.
*
Szent hévtől áthatva mondta e sza
A kiállítási nagy falragaszok, 10,000
vakat, de hiába, alig végezte beszédét,
megkezdődött a régi élet, szárnycsattogás, példányban, e héten küldettek szét a szél
zümmögés, duzzogas és kitűnt, hogy bar rózsa minden iráuyában. Az osztrák tartó
Acridiusban megvan is a Darwin-féle fejlő mányokba 2000 drb uémet feliratú falra
dési elmélet tudata, a sáskasereg erről gasz küldetett.
•
mitsem akar tudni és ma is csak úgy él,
A Pécshez közel eső s vasút mellett
cselekszik, ma is ép olyan, mint Mózes ■
levő városok közül eddig már 5 városban
idejében volt és ilyen is marad örökre.
mozgalom indult meg, hogy külön vonaton
I tömeges kirándulások rendeztessenek a
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pécsi kiállítás meglátogatása ciéljábél. Az
ilyen tömeges látogatók Uunepélyes fogadtatásbao fognak majd részesülni.
*
Az idegen kiállítók közül, kik közt
sok külföldi van, eddigelé közel 300-an
jelentették be a kiállítási bizottsagnáj, hogy
kiállítandó tárgyaikat néhány nappal a
kiállítás előtt személyesen hozzák el s
állítják fel, magok pedig a megnyitási
ünuepélyen résztvenni óhajtanak. A lakás
után való kereslet tehát előreláthatólag
nagy lesz. A kiállítási bizottság ennek
folytán felkéri mindazokat, kiknek nehány
napra vagy hétre nélkülözhető szobájok
van, hogy azt bérbeadás czéljából egy
levelezőlapon a kiállítási bizottságnak be
jelentsék.
*
A kiállítandó tárgyak napról-napra
nagyobb számban érkeznek be, csak a
pécsiek részéröl tapasztalható még kése
delem. A helybeli kiállítók — miut halljuk
— azért késnek még tárgyaik beküldésé
vel, hogy azokat a kiállítási csarnokban
a kiállítás megnyitásáig a por be ne lepje.
Ez alaptalan aggodalom, mert gondoskodva
van, hogy a kiállított tárgyak semmi hát
rányos befolyásnak kitéve ue legyenek.
A tárgyak késői beküldésének azonban
az lehet a következménye, hogy azok elő
nyös elhelyezéséről az idő rövidsége miatt
majd nem lehet gondoskodni, vagy talán
ki is szorulnak.
*
Újabb bejelentések a kiállításra már
uem fogadtatnak el a kiállítási bizottság
által.
*
A kiállítási útmutató és katalógus (egy
kötetbeu) már sajtó alatt vanuak. Hirde
tések még e hó végéig elfogadtatnak, és
pedig Várady Fereucz által (János utcza
8. szám alatt.) Hirdetmények gyűjtésével
Kraus Zsigmond vau megbízva.

Kül önfél ék.
— Iskolaszéki ülés. Közs. iskalaszéküuk f. hó 7-én (múlt szombaton) tartotta
a lefolyt iskolai évben utolsó Uléést. Az
egész ülés kezdetétől végig igen simán
folyt le. Az elintézett s letárgyalt ügyek
közül a nyilvánosságot alig érdekli egyné
hány. Hogy mégis referáljunk az ülésről,
felemlítünk egypár ügyet. így a zárvizsgá
latokat első ízben. Elnök s néhány tlgybuzgó iskolaszéki tag jelentéséből meg
győződtünk, hogy az idei évzáróvizsgálatok,
úgy a polgári leányiskola osztályaiban, vala
mint a négy népiskolai tanintézetben, a
zeneiskolában, nemkülönben a magáninté
zetekben az elért s felmutatott eredmény
általában teljesen megfelelő volt a hozza
kötött várakozásoknak. Mi is úgy vagyuuk
meggyőződve, hogy iskoláink manapság
már oly jók, hogy a szakértők is meg
lehetnek elégedve a kimutatott sikerekkel.
Nem hagyhatjuk azonban szó nél kül Bubreg
Antal iskolaszéki tag egyik megjegyzését,
ki azt állitá, hogy a polgári leányiskola
egyes osztályaiban a tandíjmentesek a leg
gyengébb feleleteket adták, miért is részé
ről igen kívánatosnak, sőt szükségesnek
tartja, hogy jövőre nagyobb szigor alkalmaztassék a tandij elengedéséért folya
modókkal szemben. Hisz’ ez, ha úgy volua,
mint ahogy első pillanatra látszik, mi sem
tiltakoznánk az indítvány ellen. Csakhogy
mi már ismerjük — a sanda mészárost,
aki máshová néz és máshová üt. Nagyon
jól tudjuk, hogy hová fog a dolog kflyu
kadni. Az a czélja az indítványnak, hogy
a szegényebb osztály gyermekei teljesen
kizárassanak a polgáii leányiskolából. És
ezt a czélt ilyen kerülő utón vélik elér
hetőnek! Nem akarunk a szúnyogból ele
fautot csinálni, hanem arról biztosítjuk úgy
az inditváuyozót, mint az iskolaszéket,
hogy a lehető leguagyobb figyelemmel fog
juk kisérni minden határozatukat s a többi
aztán a mi dolgunk lesz. Felemlítjük még,
hogy a beiratások szeptember 1 , 2. és 3
napjain eszközöltetnek a népiskoláknál, mig
az ismétlő (vasárnapi) iskolások szept. 8.
és 9 én lesznek felveendők. (Az iparos ta 
nulók beiratá8ának ideje az ipariskolai
hatóság körébe tartozik.) 4-én lesz a „Véni
Saucte" 8 5-én — kivéve a belv. népis
kolát, ahol a kiállítás miatt az előadások
nem kezdhetők meg — a rendes tanítás
veszi kezdetét.
— Kaszinói közgyűlés A pécsi nem
zeti kaszinó egyesület f. hó 15 én d. e. 10
órakor rendes közgyűlést tart. T árgyak:
az üresedésbe jött igazgatói és pénztárnoki állásoknak választása utján leendő
betöltése. Az egyesület nyári helyiségeiben
eszközlendő nagyobb építkezések tárgyá
bán hozandó határozat; — s ezzel kap
csolatban a Mária-utczai bérház eladalása
tárgyában, az árverési feltételek megálla
pítása.
— Dalestély. A „Pécsi dalárda" f. hó
7-én sikerült dalestélyt adott a Scholcz
féle sörcsarnokban. A műsor hat poutból
állott. Az elsőt („Houfidal") és az utolsót
(„A Balaton taván") a katonazeuc kisérte.
A jelen voltak számát 250—300-ra tehetjük.
Ott voltak: Kepics, Kiudl, Mestrics, Herczenberger, Dobszay Mariska Cs-Vitéz.
Liebbald (Szabolcsról), Mikics Emma,
Petrás Paula és Hedvig, Láng N., Ribics,
Bokor, Kaizer nővérek, Zsillé Etelka, Decleva Poldi, Erdössy Eugénia, Gianoue N.,
Kozáry Mili, Nárav, Eötvös és llautossy
Ilka, Obetko Gizela és Luiza és még
számos szép lányka. A menyecskék is szép
számmal voltak jelen.
— A „Magyar társalgó" a kiállítás al
kalmával. Herczenberger József jeles tánczművészünk, ki legutóbb uagy feltűnést kel

érlelték az elmaradt kalászokat s az aratett Budapesten saját .aeneményü zamatos tant egyszerre meghozták. Természetes, még
magyar társas táncaával, melyet a nép- messzire vagyunk attól, hogy általánosság.
színházb.n mutatott be, azt batarozta el, I>an az eredményt megmondhassuk. Már
ho-v a kiállítás tartama alatt rendezendő két hete , hogy az eső majd miudeu nap
tánczestélyen be fogja mutatni a varosunkba esik. Az aratók bele állnak reggel s sze
jfivlí idegeneknek. Most toborozza össze a rencse, ha délig arathatnak, mert délutáu
tánezosokat hozzá. Valóban kívánatos volna, rendesen esik az eső, a kepézök alig tud
ha mentol többen vállalkoznának az os
ják hirtelen összekapni a kévékéi. Miutáu
magyar jellegű szép tánca betanulására. a búzákban sok az üszög, az eső e tekin
Hihetőleg terjedni (og az egész országban tétben is nagy károkat tesz, mert a minő.
s a jövö farsang egy mulatságának tauez- séget rontani fogja. A korábban levágott
rendjéböl sem fog biányoztti.
rozskepék, ba az időjárás tovább is igy
— Hyttten Dr. Mihálffy Ernő jogtudor,
tart, ki fognak csírázni. Általában elszo
a pécsi jogakadémia tanára, e héteu je
moritó időjárás s az idei termés félig ve
evezte el F r i e d l Aurélia kisasszonyt.
szélyben ! Többfelé a takarmány is renden
Várbogyai B o g y a y Emil földbirtokos
jegyet váltott Várbogyai B o g y uy Jáuosnc ázik !
— A Dráva megáradt. A péntek dél
Szentgyorgyi Horváth Gizella földbirtokosod
utáni órákban arról értesítenek bennünket,
leányával: í r é u k c kisasszonynyal. —
hogy
a nagy esőzések folytán a Dráva
Dr B o r s Lajos nénietbólyi tiszteletbeli
járásorvos f. bó 31-én tartja egybekelését rendkívül megáradt. Az emelkedés 350 cm.
A töltésszakadás minden pillanatban vár
Mária-Kcméndou M ü u s t e r J u l i s k a
ható. Több helyt átszivárgóit már a viz.
kisasszouyuyal.
— Nem várt rendes-vous. E^y péc*i Dázsonyon több mint 70 hold zab viz alatt
fiatalembernek nagyon megtetszettek egy van. Ha az idő jobbra nem válik s az
ferencziek otczabeli szépség szemei, s amint esőzés tovább tart, a vizveszóly elhárít
ez hasonló esetekben rendesen meg szokott hatatlan.
— Kövezetvám Mohácson. A közmunka
történni, a fiatalember szenvedélyét lég
kevésbé sem csillapította azou majdnem és közlekedésügyi m. kir. miniszter kije
bizonyos tudat, bogy láugolása rcméuy lentette, hogy Mohácsnak a kövezet-vámnélkül való. De az emberi életbcu semmi szedést jogot 30 évi időtartamra kivételesen
sem lehetetlen. Egy szép estén ugyanis a engedélyezni hajlandó, mégis oly feltételek
húgával sétát tett s mig nővére egy czipö- alatt, hogy a város a budapcst-eszéki ál
kereskedésbe ment, addig ö künn maradt iamutszakasznak a sorompók közé eső ré
8 a kirakat előtt szivarfüst mellett gondol szét a vámszedés tartamában fentartani
kozott a világ múlandóságáról. Egyszer köteles; a fentartás pedig az állainépitészeti hivatal jelentése szerint évi 2360 frt
csak egy csinos szobalány ócska jelenik
80 kr. költségátittgot igényel. A város
meg előtte, ki azon jóakarattal, mely csak
tehát előzőleg nyilatkozni köteles az iránt,
a szobalányok tulajdona, hozzá fordulva
m onda: „A uagyságos kisaszzony kéreti, vájjon ezen feltételt elfogadja e ? Továbbá
a vizen és vasúton érkező árakra vámdij
hogy holnap délutáu látogassa meg." „Me
lyik nagyságos kisasszony?" Kérdi a fiatal tételeire nézve a miniszter némi módosítást
s
illetve bővebb felvilágosítást kíván.
ember elbámulva. „M. ő nagysága", feleié
— Szacsvay bankett. Mobácsou jul.
a szobaleány és elsietett haza, fiatalembe
1-én Szacsvay Imre, az ott időzött vendégrünket magánkívül való állapotban hagyva,
művész
tiszteletére az iparosok olvasóköre
mert hiszen M. kisasszony az ő szeretett
ideálja volt. A fiatalember, daczára uagy helyiségeiben rendezett bankett, daczara
szerencséjének, igen nyughatatlan éjét töl az alkalmatlan időnek, mely igen sokakat
tött, mert alig tudta várni a rá nézve oly viszszatartott a részvételtől, szépen sikerűit.
fontos délutánt. Végre ütött az epedve vart Készt vettek hatvanad, köztük a színtársulat
óra 8 fiatalemberünk dobogó szívvel ment majdnem minden tagja. Az első felköszön
fel a lépcsőn imádottjának lakására. A l töt dr. Tauszik Emil mondotta, ki a mo
szobaleány, kit az előszobában talált, rögtön 1 bácsi közönség nevébeu igen szép és kerekbevezette öt úrnőjéhez, ki azonban úgy : ded beszédben üdvözölte Szacsvayt, a
fogadta a fiatal embert, bogy az elbámult ! kedves vendéget, a művészt. Palasovszky
rajta. „Mit akar ön uram ?" A fiatalember a | Ödön a magyar színészetre s a Mohácson
szobalányra hivatkozott 8 elmondá a tör működő színtársulatra: Csabi Imre a társu
ténteket. A szobalányt rögtön behivatták ' lat nevében Szacsvay Imrére emeltek po
s a talány azonnal meg lön oldva. A kis harat. Az estnek művészeti része is volt.
asszony ugyanis a czipészhez küldte őt, hogy
Énekeltek : Érdéi Berta, Mocsári Irén és
jönne cl mértéket venni. Az illető keres Sárközi Lajos — zajosan megtapsolt egykedés előtt fiatalemberünket találta állva,
egy népdalt; Csapi Imre pedig szépeu s
kényelmesen szivarozva s igy azt hitte,
igaz hévvel szavalta Vörösmarty „Vén
hogy ö a czipész. Először kaczagtak, az czigáuy"-át. A fiatalság vacsora után tánezra
után pedig jóizücu elbeszélgettek. A kis perdült. A kedélyes és szép estnek csak
asszony nagyon kedvesnek találta fiatal
a reggel vetett véget.
emberünket, s légközelebb már olvasni
— A pécsi ipartestület elüljáróságának
fogja közönségünk, hogy K. ur és M. kis f. évi jniins hó 6 án tartott tiléséu elbatá
asszony jegyesek.
roztatott, miként a f. évi augusztus hó 3.
— Sport. Engol Adolf Jánosi-pusztá- 4. és 5-ik napjain Szegeden tartandó or
jáu ma és holnap uagy hajtóvadászat tar- szágos dalár-Uunepély alkalmával — a
tátik szarvas- és őzbikára, továbbá vad közvállalkozó szövetkezeteknek országos
disznóra. A vadászaton városunk sport szervezése érdemében megtartandó iparos
kedvelői közül is többen részt vesznek.
értekezleten a pécsi ipartestület is képvi
— Ég Szent-Király ! Csütörtökön dél seltessék. Ennélfogva felhivatuak mindazon
előtt az egész várost villámgyorsasággal testületi tagok, a kik a testület képvísejárta be a vészhir, hogy Szabad Szent- lésére vállalkozni hajlandók, bogy ezen
Király község lángokban van Állítólag szándékukat az ipartestületi elDükuél vagy
hajualban gyulladt ki a falus az erős szél jegyzőnél f. hó 22 ig jelentsék be. A tes
szerte hordva a szilánkokat, tüztengerrel tület hajlandó az útiköltségekhez 2U írttal
borította el az egész községet. Délutáni 2 hozzá járulni Bővebb felvilágosítást a U-s
óra volt, midőn a „Nemzeti kávéháziban tülcti jegyző szolgál.
arról értesítettek bennünket, hogy még
— Fürdői tudósítás. Harkány, 1888.
egyre ég a falu. Segélyt is kértek lovas juiius 11-én. Fürdő vendégek száma mai
posta által a pécsi tűzoltóságtól, de a napig 1121; Átutazó vendégek száma mai
polgármester megtagadta a segélyt, mert napig 2380.
úgy moud, hátha az alatt Pécsett üt ki
— A vasúti tisztviselők új egyenruhája.
valami szerencsétlenség. Állítólag már tüz- Juiius hó elsejével Baross Gábor közleke
károsultak is érkeztek be és könyörado- désügyi miniszter a magyar államvasút
mányi gyűjtöttek a pillanatnyi szükségletek hivatalnokai és alkalmazottjai szamara új
fedezésére Azonnal kocsira ültünk, bogy egyenruha-szabályzatot léptetett életbe.
a helyszínére hajtatva személyes meggyő Ugyanez egyenruha-szabályzat áll a többi
ződést szerezzünk a katasztrófáról. Már vasutakra nézve is, melyek az állam föl
egy félórányiról a községtől füstszagot ttgyelete alatt állanak. A rendeletnek az
éreztünk s felbüalaku füstgomolyokat lát a czélszerü oldala, bogy elejét veszi a rang
tunk a falu fölött. Csakugyan Szeut-Király jelzések különböző uiódjauak, a menuyibeu
é g ! A falu alsó része nem látszott, csak meghatározza a különböző rangú tisztvise
itt ott a fák közül az égnek meredő romok lők jelvényeit. A zubbony gallérján ezentúl
magaslottak ki rémesen. Semmi kétség, nem szárnyask-rék díszeleg, hanem az első
Szeut Király leégett. Kocsis hajts! S ló* rangfokozatú főhivatalnokok arany pasz
halaiába beérkeztünk Szent-Királyra. Amiut uiányos galléron 3 —3 ezüst rózsát, a 2-ik
az első házhoz értünk, kérdezzük a szembe rangfokozatú főhivatalnokok 2 —2, 8 a
jövő auyókát, hogy hát, hol ég? Mire azt 3 ik rangfokozatuuk 1— 1 ezüst rózsát, a
a lakonikus választ uyertük, hogy a tűz
4 ik rangfokozatú főhivatalnokok a zubbony
helyen. De hiszen Szent-Királynak k e l l
közönséges gallérán 3 —3 arany lózsát,
égni. De biz, hála Istennek, az uem ég. az 5-ik rangfokozatuak 2—2, s az l-sö
Öt esztendeje nem volt már tűz a falunk rangfokozotuak 1— 1 arany rózsát, az al
ban. Az lehetetlen ! Pécsett az egész vá tisztek pedig ezüst rózsákat viselnek a
rosban el van terjedve a bir, bogy Szeut- közönséges gallérou. A sipkán semmi ékes
Király ég, ha van, ha nincs, tűznek kell ség. A szolgálatot tevő tisztviselők piros
lenni, mert mi hírlapírók sem hiába jöttünk karszalagot viseluek arany száruyaskerék
ki. No már pedig hiába jöttek ki, ba kel. A rendeletnek az is érdekes pontja,
Szent Király égését akarják az urak nézni, bogy a vasúti hivatalnokok az egyenruhá
mert bála legyen a fölséges Úristennek, hoz katona-gallért tartoznak viselni s igy
Szent-Király uem ég. És csakugyan nem eltünuek az eddig a zubbonyok alól kiégett. A füstöt, a romokat mind a képzelet ágáskodó érdekesebbnél érdekesebb s vál
szülte. Fölültünk az igaz, de jobban van tozatos formája, szépeu kivasalt kemény
ez igy, mintha — a m ú g y lett volua.
kráglik.
— Tűz Monosokoron. Szerdától csü
— Az uj véderő törvényjavaslat a közös
törtökre virradóra Monosokoron tűz ütött hadügyminisztériumban mar elkészült s az
ki. Az erős szélvihar annyira élesztette a öszszel úgy a magyar, miut az osztrák
tüzet, hogy pár piüauat alatt lángokban törvényhozás elé fog terjesztetni. A javas
volt a kis falu. Értesülésünk szerint 30 ház lat, amennyire eddig kiszivárgott hírekből
porrá égett. A tűz másnap délutánig tar ítélhetni, gyökeres változásokat tesz a véd
tott. Mentésről szó sem lehetett. Ellenáll erő-szervezeten. így mindenekelőtt meg
hatatlanul pusztított a tűzvész. Ezt a tűzet szünteti a törvényhozás ama jogát, hogy a
látták a mi városi őrtornyunkból s mert hadsereg létszámát számszerűleg megáll**
egy irány bán esik Szent-Király lyal Monoso- pitsa, hanem az országgyűlés csupán *
kor, azt hitték, hogy Szent-Király ég S népesség ama százalékát fogja megáll**
I igy támadt a szörnyű hir Pécsett.
pitani, melyből a hadsereg hadi létszáma
— Az aratás. Az aratás javában folyik kikerüt. Tetemesen növelni óhajtja tovább*
külöuöseu rozsban, őszi és tavaszi árpában. a javaslat a béke-létszámot is, még pedig
Az utóbbi forró uapok uagyou gyorsau olykép, hogy az évi ujoncz-jutalékuak több,

Juli uh 14-én.
mint tízezer emberrel való emelését kívánja.
Az njonczok a javaslat szerint azonnal
lógnának bevonulni, a póttartalékosok pe
tlig, nem mint eddig, egész kötelezettségük
tartama alatt csupáu egyszer, hanem min I
den évben behívatnának három heti fcgyvergyakorlatra. Egyszóal: a katonai köte
lezettség még terhesebb lesz, mint eddig
volt, s természetesen a hadserag költségei
is legalább 8— lü millióval lógnak növe
kedni.
— Árusíthat e bádogos vaskemenczét
és vaslemezeket ? E kérdést a föidmivelés ,
ipar- és kereskedelemügyi miniszter e napokbau, mind harmadfokú iparhatóság igeuiöieg döntötte el. Az érdekes és szélesebb
köröket érdeklő eset u yanis a következő:
Néhány vaskereskedö azon panaszára, hogy
bádogos vaskemenczéket és ehhez tartozó
lemezeket árusít, az utóbbi előadta, hogy
ö a vaskemeuczéket félig kész állapotban
vásárolja, az azokhoz szükséges bádogmuukákat maga készíti. Az iparhatóságok
a panaszlottat megbüntették és nevezett
ezikkek árusításától eltiltották. — A földuiivelés-, ipar- és kereskedelemügyi uiagy.
kir. minisztérium ez ügybeu hanuadtokban
1888. évi 17,822 IX. a. sz. a az eljárt
részéről hozott azou határozatról, mely sze
rint az illető bádogos azért, mert üutütt
vaskemeuczéket és üstöket ipar-igazolvány
nélkül árusít, az ipartörvény 156. §-a alap
jau 20 Irt pénzbüutetés megfizetésére marasztaltatott és az említett czikkekuek ipar
igazolváuy nélkül való további árusításától
50 frt pénzbüntetés terhe alatt eltiltatott,
a marasztalt fél részéről közbevetett tölebbezés folytan harmadfokulag telülvizsgálás
alá vette és ennek eredményeként az em
lített határozatok megváltoztatása mellett a
panaszlottat az ellene emelt vád és követ
kezményei alól fölmentette, mert panaszlott
a badogosipar gyakorlására iparigazolványnyal bir és mert az általa készletben tar
tott vaskeiuenczékt n bádogos munkák na
gyobb mérvben sziutén eszközleudök, az
illető bádogos, ebbeli munkaköréből ki
folyólag és külön bejeleutés nélkül vaskemenczék és ehhez tartozó vaslemezek
árusítására jogosult.
— Örökösödési eljárási határozatok.
A belügyminiszter, fölmerült esetek alkal
mából, a következő két elvi jelentőségű
határozatot hozta: Az 1877 XX. t. ez. 54. §•
auak második bekezdése a gyámhatóság
és hagyatéki biórság hatósági körének
megállapításánál elválasztó vonalul azon
körülményt jelöli meg, hogy tartozik-e a
hagyatékhoz ingatlan vagyon vagy telekköuyvileg bejegyzett jog, avagy pedig nem.
E részben a törvéuy uem állapit meg
különbséget arra nézve, hogy az örökösö
dési eljárás tolyaman az mgatlan vagy
telekkóuyvileg bejegyzett jog eladatik és
így vételárban, vagy el ooui adatik és
igy természetben képezi az átadás tárgyát.
Minthogy pedig a hagyatékot azon vagyon
képezi, amely az öröklés megnyíltakor, az
örökhagyó halálakor létezett és mint ilyen,
ieltariiag megállapittatik; mindazon ese
tekbeu, melyekben az öröklés megnyíltakor
a hagyatékhoz iugatlau vágyóu vagy telekkönyvileg bejegyzett jog tartozott, ha
bár az örökségnek tárgya az örökösödési
eljárás folyama alatt eladatott is, a további
eljárás, illetőleg a hagyaték átadasa, a
királyi bíróság hatásköréhez tartozik. A
másik miuiszteri intézkedés vonatkozik az
örökösödési tárgyalások alkalmával a hagya
ték átvevői által, az egyes örökösök követelé
seiről kiállítandó adóslevelek bélyegzéséről.
Erre nézve a miuiszteri határozat azt
moudja, hogy a hatósági jóváhagyástól
függő írásbeli szerzödesekuél uem az ok
irat kial'itásának uapja, hauem a jóvá
hagyás kelte vétetik amaz időpontnak,
melyben a kiucstár joga az illetékre be
áll s ennélfogva uincs akadálya annak,
hogy az adóslevelek a hagyaték átvevői
által bélyegtelenül állíttassanak ki és a
szabályszerű fokozatú bélyegilleték az
árvaszéknél a jóváhagyás uiegadasa al
k almával akép rovassék le, hogy a foko
zatos béiyegdleték összegének megfeleld
bélyegjegyek a helybeuhagyási záradék
kal keresztül irassaunk.
— Közegészségügy. A járványos beteg
ségek ellen teendő óvintézkedésükről a bel
ügyminiszter körrendeletét bocsátott ki az
összes törvényhatóságokhoz. Utasítja azo
kat, hogy a meleg napok beálltával a
a köztisztaság íöutartására s a jarváuyos
betegségek kiütésének megakadályozására
az előirt intézkedéseket szigorúan hajtsák
végre. Különös gondjukba ajánlotta a kö
vetkezőket: 1. A levegő tisztaságának meg
óvását, a miért is lehető gyorsan eltávolitandó mindaz, a mi a levegőt vagy a talajt
fertözteti. 2. Az ivóvíz tisztaságát őrizzék.
A közkutakat tisztittassák s tiltsák el a
közkutakon a vizhordó edények bemeríté
sét. 3. Az élelmi szereket és italokat gyak
ran vizsgálják, hogy azok uem hamisítottak
s az állásban uem váltak-e ártalmasokká?
A piaczi rendőrség különöseu a gyümölcsérés idején a legszigorúbban járjon el. 4
A vágóhidakra, vendéglőkre és korcsmákra
ügyeljenek, hogy azok környékéről minden
szeuuy és hulladék naponkint eltávolíttas
sák. — Az intézkedések azoubau maguk
ban véve ellenőrzés nélkül mit sem érnek,
azért az intézkedések végrehajtása szigoruau ellenőrizendő s a közönyt, hanyag
ságot vagy mulasztást kérlelheletleuül fog
ják büntetui. Ha járvány vagy azzá fajul
ható betegségi esetek fordulnának elő, az
ide vonatkozólag már korábban kiadott
rendeletekhez kell alkalmazkodni. A tett
közegészségi intézkedésekről a miniszter
nek még e hó folyamán jelentést kell tenui.
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Irodalom.
=§ Bródy Sándor „Emberek'czimü kötete níegjelent a Singer ás Wolfner-fél* Egyetemen Regénytárbau. E kötet elbeszéléseket tartalmaz. De nem
a bizonyos rövidre fogott szerelmi történetek e
novellák, hanem egy-egy kicsiny regény mindegyikéjtik. Bródy Sándor regényíró s e dolgozatok az
ó ki nem dolgozott regényei. Az jellemzi ezeket
is ami az iró nagyobb munkáját: élethűség. ere
detiség, merészség. Az ly magyarország alakjait
leljük fel e kis könyvben, mely igazi, eleven „Emberek*-kel ismertet meg bennünket. Hiszszük, hogy
az olvasó érdeklődni fog az emberek iránt, akik
közül az olvasó n«m egyben ismerősre talál. Bródy
talán egyetlen képviselője most nálunk ama uj el
beszéli) iskolának, mely nem rémül meg az élet
ama jelenségeitől, amelyekre eddig fátyolt igye
keztek vetni irodalomban és művészetben. — A
kötet ára díszes piros vászonkötésben 50 kr.
Ü „Margit Gavotte* jelent meg zongorára a I
„Harmónia" kiadásában Barna Izsó nagy tetszésben
részesült „Kis hadnagy* czirnü operettjéből. A
Qavotte Vaduay Margit kisasszonynak van ajánlva
s kapható a „Harmónia* zenemiikereskeilésbeu
(Budapesten, váczi-utcza 3.) .33 százalék leengedés
sel, ára 1 frt.

Közgazdaság.
B a r a n y a m e g y e g y ü m ö lc s te r m e lő k ö z ö n 
ségéhez.
Még néhány rövid hét és megnyílnak
a „Pécsi kiállítás11 csarnokai. Meg van
adva az alkalom általa arra nézve, hogy
úgy a termelő, valauiiut az iparos bemu
tathatja a nagy közönségnek, hogy mivel
bírunk 8 mit sikerült kinek-kinek esze és
szorgalma által létrehozni. Oly alkalom
ez, melyet egyszerüeu semmibe venni le
galább is vétkes könnyelműség volna,
szemben azon anyagi helyzettel, melynek
lidereznyomása alatt úgy a gazda mint
nyerstermelő, valamint az iparos egyaránt
szenved.
Nem üres szójárás, hauem a tapaszta
lat által szentesített téuy az, hogy az
ilyuemü kiállításoknak nagy és messze
kiterjedő hordereje van. Különösön a me
zügazda és az iparos azon két néposztály,
mely az ilyuemü kiállításból a legtöbb
anyagi és erkölcsi előnyt nyeii. Mig egy
részt a látottakou okul és igy saját műkö
dési köre mindegyre tágul, addig másrészt
termesztménye és iparczikkeinek piaczot
8 kelendőséget hódit. Számtalan eset van,
a midőn egyik-másikuak kiválóbb termé
nye is a uyakán marad azou oknál fogva,
mert közte és a fogyasztó közt a közeledés
lehetetlen.
Éppen igy mily sok pénzünk vándorol
csak évenkint is külföldre ki oly czikkekért, melyeket houi iparosaink olcsóbban
és jobban is előállítunk; de nem ragadván
meg az alkalmat a bemutatásra, legtöbb
ször külföldről szereztetnek be. Már pedig
úgy a mezőgazdának valamint az iparosnak
érdeke megegyezik abban, hogy újabb
piaczot hóditsou, újabb vevőket nyerjen
s igy áruinak minél uagyobb forgalmat
biztosítson.
Azonban az ilynemű kiállítás hatalmas
eszköze egyszersmind egyik vagy másik
iparág különleges előmozdításának is. Kész
ben az elért és bemutatott siker, részben
pedig a fejlesztés menete akárhányszor
megteremteni képes egy szebb jövőnek
egészséges alapját.
Különösen kívánatos volna pedig ez
nálunk az annyira elhanyagolt gyümölcs
termelésnél. Hisz voltakép azt sem tudjuk
e téren, hogy mivel rendelkezünk, meg ke
vésbé juthat eszünkbe nyers anyagunkat
haszonnal értékesíteni.
Annyi tény, hogy minden vidéknek
meg van bizonyos gyümölcsneme. Egyik
helyen kiválóau diszleuek például az almárok, máshol ismét a csontárok, sőt ismerünk
egyes helyeket, hol a héjárok közül külö
nösen a dió oly kitünően díszük, hogy akár
a franczia termékkel is minőség tekinteté
ben bátran kiáltaná a versenyt.
Igen ám, csakhogy daczára ennek sen
kinek sem ju t eszébe azt nagyban termesz
teni, hogy igy ne csak közel piaczi, hanem
nagy vidék kereskedelmi áruvá lehetne tenni.
Hiányzik az összekötő kapacs, mely az
együttes működésnek oly erőt kölcsönözne,
mely által az egyes vidékek e speciális
előnye kizsákmányolható volna.
Miután pedig az egyszerű tapogatód*
zás biztos sikerhez sohasem vezet, ragad
juk meg ezen kiállítással kiuálkozó alkal
mat s mutassuk be vidékeukiut, mily gyűmölcsnem és fajjal rendelkezünk, mi diszlik
itt vagy ott legjobban, hogy aztán ezen
alapból kiiudulva azt tovább fejleszteni
lehessen.
Szándékosan késtünk e sorokkal, mert
bevárni óhajtottuk az elvirágzás és gyü
mölcskötés idejét. 8 noha ezidén nem is
dicsekedhetünk valami fényesnek mutatkozó
gyümölcsterméssel, mindazonáltal mégis
fiatalabb fáink ezúttal is meghozták termé
süket s különösen a körtefélék helyeznek
meglehetős termést kilátásba. Akaratunktól
függ tehát, hogy a kilátáson gyümölcsünk
kel részt vegyünk, azt bemutassuk s igy
egymásnak kölcsönösen alkalmat szolgál
tassunk arra nézve, hogy a megfelelő tajokkai közelebbről megismerkedhessünk.
Első föladatunk volna ugyanis vidékenkint megállapítani, hogy merre terem
jobban az alma s mely iránybau lehetne
ismét nagyobb lendületet adni a körtetermelésnek. Saját csekélységünk által tett
tapasztalatunkra merüuk hivatkozni, hogy
például alma és körte nem mindenütt te
rem egyaránt.
Ismerünk vidéket, hol az alma úgy
szólván rendes és biztos évi termést ad,
mig esetleg a körte még nagy nehezen is
alig megy valamire és viszont. Mindez
azonban azou esetet sem zárja ki, hogy vidékenkiut egyik is másik is egyarát ott
honosan ne érezze magát. így van ez a
többi gyümölcsuemeknél is s különösen

föltűnök a termési különbözetek lágy és | jellemezzem e nőt, kinek férje ily hattyú
kömaguak között.
| dalt zeng : „Ismétlem tehát e sorokban mé
Ezen körülmény már annyival inkább lyen érzett kijelentését legforróbb hálámnak
is kiváló figyelmet érdemel, a mennyiben < és csodálatomnak a te tiszta szerelmed
az általános közvélemény a nagyobb mérvű mindazon kincsei iránt, melyeket megér
körtetermelést meleg pártfogásába vette. S demelni soha sem tudtam s oly igaz, amint
ezen nincs mit csodálnunk, mert hisz a a halál küszöbén állok, ez bennem a hi
körtetermelést, hogy ngymondjam határo bának egyetlen tudata, mit magammal a
zottan mellőztük s igy uem is lehetett körte sírba viszek."
*
gyümölcsöt venni. Nem is szólok azon
*
*
előnyről, melyet a körte földolgozásnál
A történelem lapjain szedtem össze e
nyer. Avagy ki akarná kétségbe vonni is jellemzésekhez a női alakokat. Mily gyö
csak, a körte nem-e finom gyümölcs? Kiváló nyörű anyaghalmazt rejteget a történelem,
zamata s különösen gazdag czukor.aúal- amely tanulmányanyag a nők nevelés törmanál fogva első sorban ad alkalmat a leg ténetenék, — kulturfejlödésének kimerítőbb
kényesebb iuyenczcket is kielégítő aszal- és fontosabb meghatározása czéljából, még
váuyok földolgozására.
földolgozásra vár ! Csak az én rövid jel
Hogy pedig a nagyobb mérvű körte lemzéseim is bizonyítják, mily óriási szerep
termelésnek megyénkben határozottan há kör van a nők részére fenntartva — be
lás talaja van, ezt azou egyes elszórt ese folyásuknak szállai mily mélyrehatók —
tekből lehet következtetni, melyek itt ott s ezen ténynek szükségképeni következ
előfordulnak s kétségtelenné teszik, hogy ménye azon általános meggyőződés, hogy
vidékenkint ez gazdag jövedelmi forrássá mily nagy súly fektetendő a nők nevel
nőhetné ki magát.
tetésére.
Valamint mindezt részletesen megbe
És a nők nevelés-történetének csak
szélni a f. évi szeptember 1. 2. és 3-án
tartandó gyümölcsésze't vándorgyűlésnek három szembeütlübb pontját emelem ki.
leeud dolga, ép ügy az egyes vidékeknek Amidőn t. i. a nő, férjének rabszolganője
megfelelő gyümölcsnem kijelölése csakis a volt, s mint ilyen a legszánandóbb terem
tés, ki alkotásában szabad akaratot és
bemutatott termények utáu valóban lehet
önállóságot nyert, 8 ki e szabadság-érzetét
séges.
kénytelen volt elfojtani, akaratát mindig
Különös szerepet játszik azonban foly
tatólag ez egyes válfajok helyes megválasz a férjnek akarata alá temetni és cselek
tása is. Nem mondok újságot azzal sem, vési szabadságát a férj szeszélyétől füg
hogy majduem minden egyes válfaj csoport gővé tenni.
A nők helyzetének határozott javulása
nak megvan a maga saját és különleges
természeti tulajdona. Ezt pedig a termelő ként kell megjelölni azon kort, midőn a
humánusabb
világnézettel szolgai szerepük
nek annyival inkább respektálni kell, a
mennyiben csakis igy lehetséges a hasznos ből feloldva, egy lánczszemmel közelebb
gyümölcstermelésnek egészséges alapját vonattak a férjhez, a viszony fesztelenebbé
megvetni. Nem egy ember já rta már meg és bensőbbé vált köztük, — a nő is ember
számba vétetett, — a férjnek természetes
azáltal, hogy mitsem törődve a faj meg
választásával; ültetett derűre borúra azt, a társa lön és mint ilyennek, a családban
minek czifra neve esetleg megtetszett nagy cselekvési tér nyittatott. De nevel
avagy egyébként éppen keze ügyébe esett. tetésük annyira hiányos volt, hogy nagy
Hosszas éveken át telt fáradozás végre is missziójuk betöltésére képtelenek voltak.
E hiány pótlása általános szükség
azon keserű csalódásban végződött, hogy
ez vegy amaz laj nem arra a vidékre való érzetté vált és nyakra főre azon dolgoztak
s mellette a reáforditott munka és költség állam, társadalom és iskola, hogy a nők
neveltetésében uj irány jelöltessék. A buzmeddő fáradozás marad.
Ragadjuk tehát meg a közeli kiállítás góság egész a szélsőségig ragadta a pedaban a kínálkozó alkalmat s mutassuk be, góg-filozófokat, s a rosszul felfogott nöemanczipáczió eszméjének keresztülvitele
mely válfajok érzik magukat náluuk lég
inkább otthoniasau, melyek adnak rendes kor elméleti alakokat neveltek a nőkből,
és biztos évi termést s melyeknek terjesz teljesen figyelmen kívül hagyva a nőnek
tése volna legiukább hasznos és jövedel tulajdonképeni hivatását. Nyertünk fellengzö
hölgyeket, regényhősnöket, — részben ál
mező.
Van nekünk itt Baranyában igen sok tudósokat a női kedély rovására, — oly
és jó válfajunk, csakhogy azt nem tudjuk, nőket, kik neveltetésükkel elvonattak a
hol és mi van. Mutassuk be tehát ezeket családi tűzhelytől, kik mindig több igé
részint egymásnak kölhsönös okulására, nyekkel lépnek fel, mint amennyire szár
részint pedig annak megállapithatására, mazásuknál fogva feljogosítva érezhetnék
hogy mely fajok volnának a nagybani ter magukat; kiknek teher a gyermeknevelés,
szégyen a házasság és ostoba együgyüség
melésre fölveendők.
Csakis igy lehetno tisztában a köz a női hűség. E lejtőn szédítő gyorsasággal
ségi faiskola kezelő is az iránt, hogy mely haladtak a nők lefelé. A franczia iskola
fajokat szaporítsa 8 honnét szerezze azokat befolyása tapasztalható még a magyar
be. Ez utón módon vétetnék eleje azou el hölgyeken is, kik pedig egykor — még a
terjedt és divó szokásnak is, mely a fajok grót kisasszonyok is — csak saját kezük
mesés sokasága iránt mutatkozik. S végül kel font fonálból szőtt vászonnal mertek
ez volna a legegészségesebb alap megve dicsekedni. Az emanczipáczió uj tanai pre
tése megyénk hasznos és jövedelmező gyű- parálták hölgyeink jórészét. A férj egész
nap elfoglalva lévén, a nő, miután a munka
mölcsészetéuck.
teher, a háziasság unalmas n e k i: családja
Liebbald Béni.
körén kívül keres szórakozást és mindenki
tudja, hogy az ily szórakozók mily sok
C s a r n o k .
pénzt emésztenek föl és mily végzetes kövctkezménynyel jár a családi élet becsűletére, amidőn a nő, a munkától emaueziA nő.
pálva
magát, folyton ábrándjainak él és
(Folyt. <# vége.)
uem ritkán a ledérségnél akad el. Ha a
Mit Írjak sz. István nejéről, Gizelláról, férj nem képes nejének jogtalan és mél
ki Vazul szemeit kiszuratta és füleibe ólmot tánytalan igényeit kielégíteni, akkor a napi
öntetett s némelyek szerint valószínű, hogy fáradalmak után jutalmazó mosoly helyett
a király elleni merényletben is az ö keze kisirt szemeket talál, a megérdemlett nyu
lett volna benn, — mit Írjak azon magyar galom helyett kegyetlen szemrehányást és
honleányról, ki Belgrádot, hol elcsukva az ebből eredő maró fájdalmat. Ki cso
volt, — egy Ilonáról, ki vak férjének, dálja, ha ilyen esetekben a férj, munka
Bélának, a kormányzásban hű támasza volt után családja körén kívül keres egyhülést
s mint ilyen Uutiepi ala k ; de aki a boszu- s miután azt egy jobb ízlésű ember más,
tói elragadtatva,vérrel boszulta meg férjének tán hozzá nem méltó körben nem találja
szerencsétlenségét, — egy Constantiáról, fel, elkeseredik I És mi az ily viszonyok
ki az elvesztett korouáért idegen hadakat küvetkezméuye ? Nagyon sokszor családi
hozott hazánk földjére, — egy Gertrudról, dráma, minden esetben a gyermekek elki hazáuk romlására volt s királynői mél hanyagoltatása és nem ritkán a házasfelek
tóságát felejtve, Bánk-bán nejéuek gyalá alásUlyedése ! Ezen körülménynek tudandó
zatát elösegité, — egy Róbert Károly nejéről, be, hogy a fiatal emberek úgy félnek a
ki testvére, Kázmér lengyel herczeg kéj házas élet rózsás-tövises lánczaitól.
vágyának szolgáltatta ki Zách Klárát, hogy
Méltúztassauak megfigyelni a jelent s
méltó párhuzama legyen Gerlrudnak, — aki nem elfogult, vagy hogy roszul érteEgy Johannáról, ki lovagias férjét, Endrét ményezett udvariasság látszatát megőrzendő
megölette, — egy Borbála királynéról, ki nem semleges, — kell, hogy igazat adjon
hazáuknak oly nagy kárára volt, — az nekem. Vannak természetesen kivételeink,
egri hősnőkről, e költői amazonokról, kik 8 ezek annál üunepiebb jelenségek, mennél
Eger védelmével egész Európa csodálását ritkábbak. A vád mindenesetre súlyos; de
és hódolatát vívták ki a magyar hölgyeknek, betegnek be kell venui az orvosságot, ha
— egy Mária Teréziáról, ki a magyarokat az tán keserű volna is.
megértve nálunk keresett menhelyet s a
Korunk eltévesztett női nevelésének
megismert hűség jutalmául megteremté a gyümölcseit látva, nem ritkán hallunk ke
magyar testőrséget, mely intézkedésének serű panaszokat s ma már mindenki szük
köszönhetjük irodalom történetünk nagyobb ségét érzi egy uj irányú iskolának, amelynek
alakjait, a magyar classicusokaf, kik a hivatása leend a nőket nem egyoldalulag,
világ-literáturáuak szentélyébe ily utón hanem aként nevelni, hogy azok az életnek
vezettettek be, s fölébredvén jelesbjeink- minden viszonyai közt megállják helyöket.
ben a nemzeti önérzet; dal-koszorut fűztek Csalódik az, aki tán kényelemszeretetből,
a magyar múzsa oltárára is, — egy Sze- vagy a felelősséget elhárítandó magáról,
gedy Rozáliáról, ki tulajdonainál fogva az iskolától várja el e kényes kérdés meg
emelte Kisfaludy Sándorban a költő zsenijét, oldását. A z i s k o l á n a k é s c s a l á d 
hangolta kedélyének rezgését, emelte szívé
nak e g y ü t t kell j á rniok, együtt
nek indulatait s igy közvetve általa nyert m ü k ö d n i ö k . Az i s k o l á é a z e l 
testet a „Hymfy szerelme," a „kesergő" m é l e t i , a c s a l á d é a g y a k o r l a t i
és „boldog szerelem'* e páratlan megszó t é r . Az i s k o l a n y ú j t j a a f o g a l 
lalása, melynek ö volt alanya, — Dobozi m a k a t , m e g j e l ö l i a z i r á n y t , a
Mihály nejéről, ki férjét kéri, hogy üsse s z ü l ő v é g r e h a j t j a a z t . Az iskolá
szivébe gyilkát, nehogy a pogány érintse nak minden munkája egy kidobott tőke,
ajakát, — egy Zichy Antóniáról, e fájda ha azt a szülő nem kamatoztatja. A z
lomtól lesújtott nőről, ki midőn értesült a n y a i n e v e l é s p ó t o l h a t t a n . Az
a férjére, Battyáuy Lajosra kimondott ha
anyák neveljék gyermekeiket, — oly leá
| lálos ítéletről: azonnal a fogházba sietett nyokat kérltna az anyáktól, akik társadalmi
| búcsút veendő attól, kit oly nagyon szere- műveltségüknél fogva egy művelt férjjel
| te tt! Itt a kétségbeesett hitves könyörgése, egy színvonalon álljanak és oly lélekerüvel
ott pedig az elítéltnek végóhaja lön meg- rendelkezzenek, mely őket a miudenuapi
I tagadva. Nem bocsájták hozzá nejét. Mint ság fölé emelje, hogy uralkodui tudjauak

I

indulataikon, hogy az agy józansága és a
lélek intelligencziája mindig megelőzze a
nyelvet, — hogy családjuknak szivei, lel
kei legyenek I
Nem lesz egyoldalulag nevelve a nő,
ha annak kezében a füzökanál és báli
legyező egyaránt jól áll, — ha a szalonok
nyelvezetét ép úgy bírja, mint a modort,
mclylyel férjét szivéhez csatolja és magát
gyermekeivel megérteti. Nőt kérünk, aki
tud családanya lenni, aki nem retteg a
házasságtól; de aki a termek légkörét is
elbírja. A keresetlenség, szerénység és
szorgalom legyen ismérve a nőnek. Tán
túlzottnak látszik e követelés; de ez azon
tér, ahol a nőt keressük és tiszteljük, —
ez azon kör, melyben a nőnek, mint ilyen
nek mozognia kell és ez azon czél, melyre
a modern emanczipáczió, mint a nőnek
kettős fő-hivatására : a család és társada
lom — törekednie kell. Aki e czélt elérte,
az megérdemli a „feleség" elnevezést, —
mert különben nem feleség, — nem felezi
meg a férjjel az élet terheit, gondjait.
Édes mamácskák! ily feleségeket ké
rünk s akkor a kávéházi és korcsmái élet
nem leend oly zajos, mint most. Emeljék
a nők házaikat a családi élet szentélyévé
és a béke hazájává, ahol a férjnek verí
téke fölszárad, — zaklatott lelke megnyug
szik és uj erőt merít a u n k á r a !
•
*
*
Mondhatom, hogy én a nőket tanul
mányom tárgyává tettem s ha mégis csa
lódnám abban, aki nevemet viseleudi: ne
kaczagjanak ki hölgyeim, — mert hisz
legfeljebb ö n m a g á m o n bizonyul
be a z o n á l l í t á s , m i s z e r i n t a nő
ö r ö k - t a l á n y . Emberek vagyunk, s ha
bármit összefirkáltam is most a nőkről és
a fejüuk tetején is tánczolhatunk, meg
beszélhetünk a mit akarunk, mégis szeret
jük mi a nőket még hibáik közepett is,
— tán mert érezzük, hogy nekünk is lapí
tanunk kell. Mondja aztán valaki, hogy
uem vagyok lovagias!

A s z e r k e s z t ő s é g ü z e n e te .
— „Levelezés “ Köszönet a szives figyelemért.
Igen jó l fog esni, ha becses soraival többbsaör
fölkeresi lapunkat, melynek hivatása a város és
megye érdekeit képviselni s a városban és megyé
ben töiténő eseményeket híven regisztrálni. A
város dolgait ismerjük s módunkban áll minden
városi mozzanatot megfigyelni; de már a megyé
ben előforduló eseményekről csak úgy vehetünk
tudomást, ha lapunk barátai, kik a kozúgyek iránt
érdeklődnek, alkalom adtán tudósítanak bennünket
s a körülmények alapos ismeretével leírják a tör
tént dolgokat. Ezzel nem csak nekünk, de általunk
a nagyközönségnek teszüuk szolgálatot. Örömmel
üdvözöljük önt is lapunk barátai közt. Legyen
gyakrabban szerencsénk.
— Sz. M. Helyben. Közleményét a „Különf é l é k “ rovatában csak úgy vehetnénk fel, ha a
hirdetési dijat hajlandó volna v ise ln i; mert közle
ménye határozottan magán viseli a magánérdekü
hirdetmény jellegét.
— S S
Jelen számunkra elkésett, mert már
a tárcza ki volt szedve. Jövő számunkban adjuk.
— P. A vers nem vált be.

— Baranyamegye gazd. egyesülete

(
>
|

Árlejtéei

hirdetm ényeket a hirdetési rovatban lehet közölni.
— Hirdi bíró. Az örökös ünnepelés, naplopás
épen uem kedves az Istennek. A munka emeli az
embert az Ég kegyéhez.
— Poigea iskolájáról. Majd később. Igaza
van ; államosítani kell. A kereskedelmi iskola,
nem greislcrei.

iT - A -O - T T P E R E 1 T C Z
laptulajdonos.

;

K IS J Ó Z S E F ,

VÁRADV FERENCZ,

lapvezér.

felelős szerkesztő.
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A személy- és postahajók a Dunán további intéz
kedésig következőleg közlekednek:

JSzemclyhajók:

i
I
!
j

Budapestről Mohácsra naponként dél
ben 12 órakor.
Mohácsról Budapestre naponkéut 12
órakor délben.
A s/.eu élyhajók ügy fel- mint lefelé
tneuve az összes közbeeső állomásokon
kikötnek.

28 -ik szám.

„PÉCSI FIGYELŐ*

Julius 14 én.
cPostahajók:

Hirdetések.

E rő s és p o n to s s z e rk e z e tű , v a la m in t k ö nnyfi já r á s ú

Egyetemes

Budapestről Mohácsra In a poriként 11
órakor este
Mohácsról Zimooy-Belgrádba naponként
8'/* órakor reggel.
Mohácsról Orsova-Galaczra szerdán,
pénteken és vasárnapon 8 '/4 órakor reggel
Orsováró Mohácsra szerdán, pénteken
és vasárnapon 3 órakor reggel.
Belgrád-Zimonyból Mohácsra napon
ként 5'/« órakor reggel.
Mohácsról Budapestre naponként 2 óra
kor éjjel.
A postahajók lefelé menve nem érin
tik Budafok, Tétény, Tass, Kácz-Almás,
Szalk, Harta, Ordas és Szegzárd, felfelé
menve pedig Szegzád, Tétény és Budafok
állomásait.

s o r v e t ö g é p e k e t

A harkányi fürdő

a czé le ké ke t
legtökéletesebb eke

1889. j a n u á r 1-től s z á m í t a n d ó

6 vagy 12 évre
<3-»

gyárt és olcsón szállít

G m i és Ranschenbach

w

alsó magyar gazdasági gépgyára

m

B U D A P E S T É IT .
Árjegyzékek bérmentve.
PFA 15— 29 cm. (6— 10” ) mély
ségre, 110 kilo frt 38.—
PFB 10— 21 cm. (4— 8” ) mélységre,
106 kilo frt 36 .—

m
ÉS

RAUSCENBACH

első magyar gazdasági gépgyára
B u d a p esten , k ü lső v á e z i-ű t 7. szánt a la tt.
Árjegyzékek bérmentve.

Baranyavári járás főszolgabirájálól

2625
k i. 1888.

Pályázati hirdetmény.

2 pár kitűnő
eladó. Ara 6 frt

Baranyavárm egye baranyavári járásba kebelezett Herczeg-Szőllős,
Karancs, Keő a Albertfalu községek szövetkezetéből álló. — elhalálozás foly
tán üresedésbe jött

Bővebb értesítést ad a kiadóhivatal.

herczegszöllösi körjegyzői állásnak

v iv ó k a r d

folyó évi julius hó 21. napján d. e. 9 órak o r H erczegszöllösön a körjegy
í zöi irodában m egtartandó választás utján leendő betöltésére ezennel pályázat,
nyittatik.
A javadalm azás következő:
A F r i e b e i s b a n egy éa */« hold
1. Évi készpénzfizetés 1200 frt.
nagyságú nj ültetési!
2. Természetbeni lakás, a hozzátartozó kert és 4'/* hold föld haszon
élvezete.
s z ő l ő
...
, ,
,, ,
111 i •
3. Az iroda intésére, a községek által beszerzendő és házhoz szí llitandó
pr s zza , 'enne a a niris a íe yi
kemény tűzifa, illetve annak a helyi árakhoz m ért megváltási összege.
.éggel esetleg az .de, terméssel együtt
Béggel,
4 Iryodaátaíány fejében fi0 frt.
szabad kézből eladó.
Felhivatnak ennélfogva pályázók, hogy az 1883. évi I. t. ez. fi. §-ában
Bővebb értesítést a kiadóhivatal ad. előirt okm ányokkal, úgy a hivatalos m agyar nyelven felül a német és szerb

KONYVNYOMDA-ATVETEL
Tisztelettel tudatom a nagy közönséggel, l.ogy

I A LYCEUMI NYOMDA BÉRLETÉT ]
8 folyó évi julius hó l ével átvettem , hogy a nyom dával kapcso- jj
latban
"

Eladó szőlő!

Hírneves Szt. Pál cseppek
Jele* hatá-u háziszer a gyomor betegségeiben
é* felülmúlhatatlan az étvágyhiány, gyomorgyengeség, rósz szagu lehellet, szelek, savanyú
felbüfőgé*, k öli ka, gyomor hurut, gyomorégét
sárgaság, undor, hányás, fő főjás, gyomorgörc*
•zékszorulat, giliszta-, lép-, májbetegség é
aranyérnél Egy üvegcse ára ha*ználati utasi
fással 30 kr.
Tek. gyógyszerész ur ! 6 üveg hirueve* SztPál cseppjétől 3 év ó ?a tartó gyomorhurutomból
teljesen megszabadultam, fogadja érte hálás ki
szönetemet és kérem még 10 üveggel küldeni.
Maradtam kiváló tisztelettel, Budapest, május
20. 1888.
Csáky Dezső, hivatalnok.

! nyelv tudását is tanúsító közhatóságilag láttam ozotf bizonylattal felszerelt
kérvényeiket f. é. julius hó 20-ig bezárólag, alulírottnak nyújtsák be, mert
később érkezettek figyelembe vétetni nem fognak.
Dárda, 1888. június hó 29-én.
S e la . 2 T á , r o l 3 r ,
főszolgabíró.

r xxxxxxix xxxxxx?\

Köszvény-viz.
iucs csúz és köszvény, melyet az általam
készített és felülmúlhatatlan köszvény vizem meg
uem gyógyítana, ezen kitűnő hatású háziszerem
liuden eddigi készítményt felülmúl, husználtatik
köszvény, csont, csontszaggatás, derékfájás,
migrain ellen. Ára egy üvegnek használati uta
sítással 50 kr.
Tek. gyógyszerész ur I Egy üveg köszvény viz
elhasználása után hevenyizületi csuzomtó! tel
jesen megszabadultam, kérem szíveskedjék még
2 üveggel küldeni Veszprém, január 30. 188S.
Babics József m. k. p- felügyelő.
Mélyen tisztelt tekintetes u r ! Miután a múlt
hóban nagybecsű gyógytárából küldött 2 üveg
köszvényviset kitűnő sikerrel használja sze^ény
fiam, mélióztass, k ismét 2 üveggel küldeni.
Tisztelettel. Berettyó-Ujfalu, 1888. áp-il ti.
Jeney Bálint, földbirtokos.
Kapható G Ő B E L K Á L M Á N g y ó g y 
sz e ré sz ú rn ál I ' ó c s o t t .
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A legjobb s legolcsóbb reklám !

legjobb minőségben
e la d ó k .
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Rizek Jánosnál
a vashám orban.

,

j «_S£A*.évi_ej_sL_ájütés 2,000,000 palac

Gyógyszerész-gyakornok
ki a német nyelvet bírja, kedvező fel
tételek m ellett acceptáltatik.
IIol? m egmondja a kiadóhivatal.

P E S T E N

r»i a n y a i n k
k ö n n y ű
csekély fűtőanyag fogyasztása,
igen

a

§

Minden e szakba vágó m egrendelések 8 Z t t b ( l t 0 8 9 f f t J O V S *
kiviteléért kezeskedve, a nagy közönség 5
szives pártfogását kérem
tisztelettel
(>8 l e h e t ő j u t á n y o s

olajfestékkel festendő

.
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Tudósítást
g y á r t

.a t

a kiállítási terület k erítésére

...

D A

3 r tá r a :r m

A kiállítás egész tartamára

k é s z íté s é t,

úgy mindennémll diszfesléN és mázo
lási munkaiatokat a
lég jutányosabb árak mellett.

GROSSMANN és RAUSCHENBACH-tól
B U

m 3 r o : r m . t a t T 7 ,á m

teljesen njonan és minden kívánalm at kielégitőleg szerelem föl.

ó ■

Szabadulni. szeges gözcséplögépek
W

k ö n y v k ö tő -m ű h e ly t
rendezek be s egyúttal

Iparosnak, kereskedőnek fontos!

c z é g - e lc

labdacsok.

Gyökeres vértiaztitá* ! Mindennemű székre
kedés és azok következményének eltávolítására,
bog} mily kitűnő gyógyszer, mutatja azon kö
rülmény, hogy minden más össsetételt túlszár
u yalt; semmi ártalmas szert nem tartalmaz,
azért nem ártalmasak a gyomor és belekre,
hanem az emésztést rendes állapotba hozzák.
Az aranveresekuek, gyomor- és májbajosoknak,
azoknak, kik altesti idegkántalmakban szenved
nek és a vértisztitást igénylik, biztos gyógyulást
hoz, helyreállítják és fentartják az egészséget.
Ára egy doboznak 50 kr. utasítással.
Tek. gyógyszerész ur ! Az ön által küldött
kitűnő labdacsaitól bőrkiütéseimtől teljesen meg
szabadultam, azéit kedves kötelességemnek tar
tom önnel tudatni tisztelettel. Zágráb, junius
4. 1838.
Kraus Salamon, kereskedő.
Tek. gyógyszerész ur 1 Fogadja hálás köszönetemet az ön által küldött kitűnő hatású SztPál labdacsokért, mely 5 év óta szenvedő arany
eremből teljesen kigyógyitott. Bées, május hó 29
1888.
Őszinte tisztelője
Baumgártner Antal, háztulajdonos.
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e lv á lla l o k m in d e n n e m ű

K * l« ti n ö v é n y e k b ő l k é s z ü lt

S z t. P á l

LÖSCH Uradalmi

számtarió urnái a siklósi várban vasárnapi, szerdai
vagy pénteki napon a délelőtti órákban.

leeo lesó h b an g y á rt

GROSSMANN

bérbeadó.

J f lt T

Bővebb értesülés nyerhető

lia j

t á s a (

munkaképessége,

sre n e k kitűnő tisztítása és osztályozása, valamint erős szerkezete tekintetében
ö s s z e s

eddigi számos vevőink nyújtanak, kiknek névjegyzéke a t. gazda urak rendelkezésére áll.

G R O S S M A N N És R A U S C H E N B A C H
első magyar gazdasági gépgyára,

Budapesten, külső váczi-út 7 ik szám.
Nyomatott Taiatt Jóméi könyvnyomdájában.
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