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A hadügyminiszter ren
deleté.

Egy magyar ifjú sohasem tartotta 
valami virtusnak a közöshadsereg tar
talékos-tiszti kardbojtjának viselését. 
Örült az önkéntes, ha kitöltötte egy 
évét és megszabadult abból a germán 
világból, a melyben mindent inkább 
megtűrnek, csak azt nem, ami magyar. 
És mert általános volt a panasz, hogy 
ifjaink idegei kednek a tiszti vizsgák
tól. — intézkedtek, hogy minden ön
kéntes szolgálati évének végével a 
vizsgáló bizottság elé kerüljön külön
ben még egy évig lesz önkénytelen 
önkéntes. Es igy történik azzal az ifjú
val is, a ki nem képes német nyelven 
letenni a vizsgát (helyesebben modva, 
akit a germanizáló bizottság e miatt 
nem képesít), az is kényszerítve van 
még egy évig hallgatni a cseh kadét 
magyartaló förmedvényeit.

A ki meg az altiszti vizsgát sem 
akarja letenni, (mert tény, hogy legtöbb 
önkéntes azt sem tette le), az pláne há
rom fvig „önkónteakedik*.

Es mikor a delegácziók nem rég 
megszavazták a rengeteg milliókat, a 
közös hadügyminiszter kilátásba he
lyezte, hogy a magyar ifjúnak meg 
lesz könnyebbítve az ót a tiszti kard
bojthoz, ha már egyszer kényszerítik 
arra egyéves Önkéntesi jogának elvesz
tése mellett. Es mi történik most, mi
kor már a nemzet megadta a tömérdek 
vér- és pénzadót?

A közös hadügyminiszter kiad egy 
rendeletet, a melynek értelmében a 
legnagyobb szigorúsággal megkövete
lendő a tiszti vizsgálatokon a német 
nyelv és a mely önkéntes bizonyságot 
tesz is szükséges theoretikus ismeretei
ről. de magyar anyanyelvén, — vizs
gálatának eredményeként az veendő 
föl a jegyzőkönyvbe, hogy „tartalékos 
tisztnek nem alkalmas".

Tehát a magyar önkéntes vagy 
germanizálódjék az egy év alatt, vagy 
pedig megvonják tőle az egy évi szol 
gálát kedvezményét.

Vagy talán a tisztségben a magyar 
elemet akarják szaporítani?

Mert — igaz — sokszor hangoz
tatják. hogy a magyar ifjú nem megy

T Á R  C Z A.

Heten vagyunk.
(Fontenay .)

Falam volt — o tt láttam  -  
Napbarnított falusi lány ;
Vidám volt, kedven és csinos,
S mindössze nyolcáé vés ta lán .

T estvéred is van ? m onddsta csak, 
Hányán vagytok e kis fa lú u ?“
M reám emelvén nagy szemét, 
B átran fe le l t : .H e te n  vagyunk."

.C saládostó l itt laktok ?“ 8  ő 
Ujján szám lálva saó lt nekem ^ 
.K ettő  közülünk városi,
Kettőnk j á r  messzi tengeren.

János és Emmi sírba ' rég,
A pori ml ők között pihen 
8  magam vagyok anyám mal én 
Amott, a  csöndes völgybe' lenn.*

.K e ttő  lakik városban és 
Kettő já r  messzi tengeren — 
Nein-é hibás a számítás ?
Gondold meg ú jra  kedvesem.

Megfejted e titko t, hisaem, 
Megfejted nékem biztoean ; — 
ö ten  vagytok csupán : hiszen 
Kettőtök rég  a sírba ' van ?•

.Igen , igen ; s írjokra zöld 
8 árnyas lomb hajlik  gazdagon : 
8 kis ablakunk ba ny itva áll : 
üzemembe tűn e két halom.

Gyakran merengek én e két
Birdombra hajló fűz a l a t t ; 
Kezem munkál, míg ajkimon 
Lgy-egy pjuias/.o* dal fakad

a katonai pályára. De hát hogyan meri- j 
jen, ha egyszer ök maguk zárják el 
az utat!

A magyar elem igy soha sem s a -  
porodhátik, nem pedig elsősorban azért 
mert az esetben a tiszti pályára lépő
nek ki kell vetkőznie magyarságából; 
le kell mondania a magyar szóról, nem 
szabad távolról is mutatnia a magyar 
szellemet és némán kell tűrnie, hogy 
mily megvetésnek van kitéve mindaz, 
ami magyar.

„Osztrák-magyar" a czime ennek 
a hadseregnek, avagy „közös*-nek is 
nevezik. Van valami ebben az elneve
zésben, mert hát rengeteg millióban 
és véradóban van az a magyar nemzet 
nek; mi is viseljük a hadsereg költsé
geit és viseli Ausztria is: mi is oda 
adjuk ifjaink szine-javát. Ausztria is 
besorozza. De valami ünnep alkalmá
val merje valaki itt Magyarországon 
föltűzni a magyar zászlót a „k. k.“ 
kaszárnyára! Az már nem közös!

Azért nevezik csak közösnek, mert 
Magyarország adja felét a hadsereg
nek. A vezényszó, zászló és egyáltalá- 

1 bán minden jelvény osztrák. Es a he
lyett, hogy legalább is valami erkölcsi 
has/na lenne Magyarországnak, éppen 
az ellenkezőjét nyeri; azt. hogy a had
sereg mint hatalmúé germnnizáló té
nyező mőködik. Még intelligens ifjú
ságunkat is ki akarja vetkőztetni mn- 
g\ arságukból és csak egy nemzeti ér
zületet tűr meg : az osztrákot; a ma
gyart, mely pedig ép oly jogos, mint 
amaz — üldözi.

Hanem a mikor pénzre van szük
ség. akkor hízelegnek Becsben és ígé
rik, hogy a magyar elemnek tért en
gednek, de a mint meg van szavazva 
a sok millió, hálából még egy lépéssel 

. tovább mennek a geruianizálásban; 
oda dobják a magyar nemzet szemébe 
a miniszteri rendeletet, hogy az ismé
re , ha nem tudják azt kitűnő német 
nyelven kimutatni, kárbaveszett; bár- j 
mily katonai talentum legyen is az } 
emberben, ha nem engedi magát át a l 
germanizálásnak, nem ér semmit, mint 
közember kell szolgálnia és tűrnie, 

í hogy egy pásztorból lett „káplár1* 
szembe szidja és gorombáskodjék 
amúgy osztrákosan.

hz Áldozó nap engemet 
Oh, hányszor lát e sír felolt:
I tt  költőm el gyakorta én 
Szegényes estebédemet.

Első hagyott el minket a
Kis Emmi — oh! ez fájt nekem !
S gyakran játszám  öcsémmel itt,
A s ír körül, e fris gyepen.

S mikor a hó befödte már 
A földet egyszín* lep live l:
U tána ment fivérem is —
S együtt pihen m ost Emmivel !“

.H ányán  vagytok hát, monddsza csak, 
H a kettőtök a  mennybe* rég ?"
.H e te n  vagyunk mindössze" — mond, 
Reám szegezve nagy szemét.

.H isz  ők im már most angyalok,
Isten t dicsérik m ennybe' fenn ; 
M eghalva már. tú l vannak ők 
A földi szenvedéseken.0

H iába mind ! A kis bohó 
Okoskodásához hiven,
Azt hajtja egyre csendesen:
.H e te n  vagyunk, heten, igen !“

Kasza Gy József.

M a g d o l n a .
Ismerik önök az e . .  . .  i Magdolna 

históriáját?
Ki tadná, ki ismerné, mikor a szent 

képek némák, hallgatagok.
Elmondom. Érdemes meghallgatni ezt 

a tragédiát

z e . .  . • i templom oltára fölött most 
ékeskedik Szt. Magdolna képe. A 

ryszerü, majdnem csupasz falu tém
ák egyetlen ékessége a/, a kép. 
• főidről is eljönnek a zarándokok, 
n.gbúmalják a fctméuyl Csak

Bizony nem szívesen megy soha 
egy magyar önkéntes a vizsgáló bizott
ság elé ; de azért el fog menni, mert 
kell. Es csupa kényszerből meg fogja 
tanulni azt a germán nyelvet, csak 
hogy ne kelljen két, esetleg három 
éven át szolgálnia.,*/ idegen zászlót, 
a hol pedig jogosan épp úgy fölfűz
hetnék a magyart, mint az osztrákot, 
mert hiszen épp úgy egyik államé a 
hadsereg, mint a másiké. Úgy lenne, 
ha a „közös* jelző nem lenne egyéb 
gúnynál!

Magasztalhatják az erdélyi magyar 
közművelődési egyletet, avagy bármely 
magyarosító intézményünket!

Mit használnak azok sikerei, ha 
egyszer keblünkön dédelgetjük a ha
talmas germanizáló intézményt, mely
nek működését semmi külturegylet 
nem képes ellensúlyozni!

„Magyarország ipariigye“
A múlt böuapbaii ily cziiu alatt je

lent meg egy közgazdasági könyv, mely a 
maga ueuiébeu egyedüli a magyar iroda 
lomban és bátrau mondható úttörőnek. 
Szerzője az ismert fővárosi építész B o b u 1 a 
J á n o s ,  akit a közönség, mint a müveit 
és modern polgárság egyik kitUuő tagját 
tiszteli, mert széleskörű theoretikus kép 
zettségét előnyösen tudja összekötni a gya
korlati élet követelményeivel és Iánk adat 
lan, buzgó tevékenységét a közügy szol
gálatúba állítja. A inti hivatva van az 
ország iparügyeit bizonyos, eredményekre 
igényt tartó mederbe terelni és igy a köz
gazdaság terén rendkívüli szolgálatokat 
tenni.

Oly keveseu vannak hazáukban, akik 
a közgazdasági és igy az ipari ügyek 
nagy fontosságát elismerve azok szolgála
tában állanak, hogy a könyv íróját c té
ren legmelegebben keli üdvözölnünk. Saj
náljuk, hogy ilyen kiváló erőnek nem 
nyittatik meg a kellő tevékenységi tér, 
amelyen messze szétágazó szolgalatokat 
tehetne a közügynek. Müve világos jele 
annak, hogy e nagy munkaerőt kar par
lagon hevertetni.

A magyar ipar megalkotása és föl- 
virágzása érdekébeu eddig meg nem íra
tott oly gyakorláti irányú kilnyv, mint Bo- 
b u l a  köuyve, melyben nemcsak pauaszo 
kát és buzdításokat olvashatunk, han-m 
gyakorlati eszmékkel is találkozunk, me
lyeket keresztül viuui nem olyan nehéz 
dolog, ha erre nézve az illetőknél kellő 
érzék és akarat lenne.

Az ipar, külöuösen a magyar ipar 
múltjára vonatkozó igen érdekes közle

egy Kafael, egy Murillö festhetett igy . . . .  
A világnak csak legkiválóbb művésze volt 
képes ecsettel annyi fájdalmat varázsolni 
egy vászonra.

— Ki festette ezt a halhatatlan fest 
ményt? — kérdezték a látogatók.

A sekrestyés mindig összerezzen s 
egy könnyüt töröl ki szeméből, mialatt 
alig hallhatóan motyogja:

— Páter Bonifáczius! Az Isten nyu
gosztalja m eg!

— Hát meghalt ?
— Meg ám a szegény! Mikor meg

csinálta a képet, oda térdelt eléje, s más
nap reggel ott találtuk a kép előtt meg
dermedve ......... holtan —

— Szomorú d o lo g !---- mondogatják
a látogatók s tovább haladuak —

Pedig nem csak ennyiben van a do
log . . .  Én is megnéztem a képet s kiváncsi 
voltam a történetére. Tudtam, éreztem, 
hogy emuk a bámulatos alkotásnak nagy 
törtéuete lehet, s nem került nagy fá ad- 
ságba, hogy megtudjunk mindent.

Bouiíaczius páter a nagy kolostor la
kója volt.

Nem tudta senki a másik nevét, csak 
azt tudták, hogy művész ember lehetett 
mert egy festékes ládán, tányéron és ecse
ten kívül mást nem hozott a kolostorba.

Bonifácziu8 páter nagyon szótalan 
volt. A miséken kívül alig hallották öt be
szélni, akkor is csak halhatatlan szelle
mekkel társalgott hosszan mélyen, elme
rülve, mintha körülötte nem volna semmi, 
mintha számára nem léteznék a világ . . . .  
Mindig a mezőn járt kint csak későn 
tért haza.

Mem jelent meg soha az ebédlő asz
talnál, hanem czellájáhan fogyasztotta el 
a száraz kenyeret, érintetlenül hagyva a 
többi ételt.

Aztán kezdett festeni. Egy alaknak a 
halvány körvonalait vetette a vászonra... 
Ncui boldogult vele . . .  kétszer, bárómból

méuyei után áttér a szerző a jelen föl
adatára. Elsősorban kíméletlenül ostorozza 
a polgári és ipari osztályt, melynek nincs 
önérzete, nincs a nemes iránti ámbicziója 
és mindenuek folytán nem képes a legsar
kalatosabb érdekét sem képviselni és meg
védeni.

Rákfenéje a magyar társadalomnak 
mindenesetre az, hogy, nincs egészséges 
és egységes középosztálya, mely támaszul 
szolgál a magyar iparnak s ez által a 
vagyonosodást elömozditauá. Hanem épen 
azért kell egyetérteuünk az íróval, aki 
leplezetlenül, és szégyenkedés nélkül ki
mondja, hogy miuekutáuna uiucs öntudatos, 
ambicziózus polgárságunk, iparos és keres
kedelmi osztályuuk, nincsenek kapitalistá
ink, mert átalaban szegények vagyunk: 
az állam hatalomnak kell a hazai ipart 
megteremteni, mely nélkül miut állam uem 
létezhetünk.

Mindazok, akik ellenkező nézetben 
vannak, óriásiiag tévedtek.

A modern állam, — aminővé mi is 
lettünk, és maradui akarunk, — követel
ményeit az agrikol egyátalán nem elégít
heti ki ;azt esek a kifejlett hazai ipar ké
pes teljesíteni; csak az ipar által bizto
síthatjuk ama jövedelmi forrásokat, me
lyek szükségesek arra nézve , hogy a 
müveit, és államiságra igényt tartó nemze
tek sorában helyet foglalhassunk. Mi nem 
leszünk képesek soha az állami deficzite- 
két igazán elenyésztetni, és uem lehetünk 
soha vagyonos ucuizet, ha nem lesz hazai 
iparunk. Kelleue tehát, hogy minden állami 
tudományunkat az ipar megalkotására for
dítsuk ; sajnos hogy ezt nem tesszük, és 
alig találunk embert az illető körökben, 
aki ezzel bíbelődni érdemesnek tartaná, 
vagy legalább a megkivántató érzékkel 
birua az ügy iránt.

Valóban szomorú a helyzetüuk e 
tekintetbeu, mert a hatalom képviselői, 
akik elvileg az ipar uagy fontosságát szin
tén elismerik, azt mondjak, hogy a hazai 
ipart teremtse meg a társadalom, mert az 
állam szegény erre. L)e a társadalom 
rétegei még szegényebbek, mint az állam 
és égyáltalabau nincs meg bennük a ké
pesség a feladat megoldására. Ha tehát 
az államhatalom, az ország társadalmi ré
tegeinek összessége, képtelennek nyilvá
nítja magát az ipar megteremtésére: ho 
gyan lehet ésszerűen teltételezni, hogy 
azt majd szegény társadalmunk, vagy pe
dig a még szegényebb egyeseink lógják 
megtebetui?!

E képtelenséget számtalan ember 
hiszi és hirdeti nálunk s az oka annak, ' 
hogy iparunk csak hangzatos szavakkal 
és frázisokkal terjesztetik, de tényleg senki j 
sem tog a mnukához. Tulajdonképen ki | 
is iépjeu a tettek terére? A főuemésség ' 
és a főpapság uem látja á t a hazai ipar 
nagy horderejű fontosságát s legfeljebb

újra mázolta be a vásznat, mig végre is j 
benyitott a főnökhöz ..  .

Ez volt az első eset, hogy valamiért 
hozzá fordult.

— Mit kívánsz fiam? kérdé tőle jósá
gosán . ..

— Magdolnát akarom megfesteni. De | 
nem tudom!. . Engedd meg, hogy behoz
zam azt a nö8zeraélyt, aki az eszmét adta j 
hozzá. . .  Ha uem látom nem megyek sem
mire . . .

Az ősz apát tiltakozni akart és Bo- 
uiláhzius lehajtotta a fejét szomorúau . . .

— Ki az a nő ? . .  kérdé aztán.
— Nem tudom, a mezőn láttam sza- 

ladozni. . . .  Szegény gyermek lehet. . .
Hosszú ideig tartott, mig végre az 

apát beleegyezett, hogy a leány mindennap 
egy órát üljön Bonifáczius e lőtt. . .

III.
A leány a kis Judit vol t . . .  Az öreg 

zsidó kántornak leánya . . .  Lehetett vagy 
15 éves s szegény apjával nyomorgott. ..

Judit szép volt. . .  hosszú fekete ha
já t a szellő simogatta, ha futkosott a 
mezön ..  . szemét fényből és sötétségből 
kombinálta az ég és termetéhez ezédrusfát 
vettek mintaképül. . .

Mikor úgy mezítláb . . .  kis rongyokra 
tépett szürke ruhácskájában, melyből ki
csillogott hófehér bőre, végig futott az 
utczán, hogy a boltoshoz menjen, meg
bámulta a nép.

Ilyenkor tűnt föl Bonifácziusnak, a 
festőnek i s . . .

Megállt és hosszasan nézett utána az 
utón . . .

— Ez a Magdolna m aga! — szólt s 
aztán habozott. . .

Odahaza ismét föltűnt előtte a Mag
dolna . .  .

Hófehér, nyomortól barázdált arczá 
val, szenvedéstől beesett szemekkel, félig 
imára nyílt aj akkal . . .  Ez az eszméuy . . . 
Ez az a miről művész álmodbatik . . .

Bonifáczius felkereste másnap, harmad

saját birtokairól jól, rosszal gondoskodik. 
A középnemesség pedig egyenesen lenézi 
az ipart és csak a rosszul fizetett hivata
lokat hajhássza A polgárság servilis és 
szegény, tehát akczióra kénytelen. Tőke
pénzeseink nincsenek. Ki teremtse meg te
hát a magyar ipart?

A felelet igeu egyszerű és könnyű, 
de az adott viszonyok közt természetes isi 
Társadalmunk minden egyes tényezője 
gyönge és képtelen az óriási feladat meg
oldására, amit a mindennapi élet eléggé 
eklatánsán bizonyít. Tehát kell, hogy az 
egész nemzet fogjon a munkához; a nem
zetet pedig csak az állam képviselheti s

egyedül ö hivatott, erejénél fogva a 
hazai ipart megteremteni.

A nagyszabású munkának ez az alap- 
gondolata, melyet jobbra-balra forgatni 
lehet, amint azt már többen tették, hanem 
végre is a tétel helyességét, igazságát el 
kell ismerni, ha a gyakorlati élet követel
ményeit szemügyre vesszük. Minél komo
lyabban és minél elvontabban a mámoritó 
politizálástól ítéljük meg a helyzetet, annál 
inkább belátjuk azt, amit Bobula oly nemes 
hévvel és oly meggyőző érvekkel hirdet, 
hogy t. i. hazai ipar nélkül el kell pusz
tulnunk és hogy a hazai ipart csak a 
nemzet hatalm a: a kormány teremtheti 
m eg; mely ne csapán aktagyártó testü
letnek, vagy a magas politika paripáján 
nyargaló lovagunk tekintse magát, hanem 
a nemzet vezérének, melynek hivatása te
remteni, hogy az állampolgárok megél
hessenek.

Lassan bár, de mégis tért foglalnak 
ez eszmék és nézetek s mi is apellálunk 
a nemzet összes rétegeihez; tekintsék a 
hazai iparügyet: legbensőbb életet egyedül 
nyújtó saját ügyünknek és buzdítsák, kér
jék 8 ba kell szorítsák a kormányt arra, 
hogy végre-valahára e téren lépjen a gya
korlat ösvényére, és ne csak írjon, kezeljen 
és aktákat csináljon, hanem a gyakorlat 
embereivel kontaktusba lépve, cseleked
jék is.

A hazai közönség hálával tartozik az 
írónak, a ki a kérdést ily formában fel
vetette és megérdemli az egész nemzetnek 
nemcsak elismerését, hanem támogatását is.

Bobula könyvét a gyakorlati élet abc 
könyvének kell tekinteni és kell, hogy 
miudenki, a ki a hazában jövőt vár, azt 
ne csak átolvassa, hanem kövesse is.

S akkor lesz hazai ip a r!
Fatartóin*.

A tanügy kiállításunkon.*)
(Folyt, és vége.)

Bevégezvén szemlénket a város által 
föntartott községi intézetek fölött, foly
tatván azt a szomszédos teremben, hol a

*) Múlt számunkból térszüke folytán szorult ki.

nap a mezőn, ahol a leány a más libáit 
őrizte . .  . Megszólította s megismerkedett 
vele . . .

Agyában már akkor készen volt a 
Magdolna kép terve s lassaukint gyökere
zett lelkébeu is.

IV.
Nemsokára bejárt a leány a kolostor 

falai közé . . .
Ott a szőlIÖlag&8ban festett páter 

Bonifaezias s odajött a leány is félénken, 
szabódva . . .

Nem tudta, hogy mit akarnak vele ...
Páter Bonifáczius most még szótlaoabb 

le tt . . .  < M ák hosszáig nézte a Magdolnát, 
anélkül, hogy egy ecsetvonást tett volna, 
vagy szólt volna a leányhoz . . .

Ez is csak ült és nézte a fehér arezn 
papot, mig nem jöt az apát s nem mondta, 
hogy mára elég vo lt. ..

Másnap újra kezdődött a dolog . . .  A 
leáuy már két hónapig járt be a kolos
torba, a kép készen volt már mikor a 
két alak még mindig nézte egymást.

Egy napon eljött az apát közéjük . . .
— Nini fiam! Hisz ez a kép pom

pás . .  . Már teljesen el is készült.
— Még nem ! — felelt a páter röviden.
— De a leány már e lm ebet? ...
Bouifaczins nem szóit semmit . .  Sze

méből megeredt a köny — s a leány 
mikor ezt látta, felugrott és elfutott. . .  
Nem jött be többet a kolostorba . . .  Seuki 
se tudja, hogy hova lett.

V.
Páter Bonifáczius befejezte a képet.
Czellájában dolgozott még rajta sokáig.
Pedig a kép már készeu volt.» . De 

a páter uézte-nézte az arezot. . .  Azt a 
Magdolnát . . .  azt a szentet. . .  azt a 
szenvedőt. .  .

Az apát akárhányszor benyitott hozzá 
mindig ott találta térdelve a kép e lő tt. . .

— Fiam ! Nincs még készen az a
kép?
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pécsbáuyatelepi éh szabolcsbáuyai társa* 
lat közös iskolái, a pécsi izr. hitközség 
által föntartott iskola, Weruei féle magáo 
leányueveiü és tanintézete Liebscher féle 
agy au ilyen a siklósi polgári iskolai 
Paoimer féle siklósi uiagáu leáuyiskola, a 
pécsi kereskedelmi iskola, a pécsi jóté
kony oöegyiet által föotartott gyermek
kort, Scbultz Imre irodalmi müvei, Kliugeu- 
berg Jakab betűszekréuye és müvei, 
továbbá Csáthy Károly debreczeai és 
Horovitz Adolf uagyszombati könyvárusok 
vanuak képviselve. E teremben első tekin 
tetre élesen kiemelkedik a társulati két 
iskola, a Weruer-féle és az izraelita nép* 
iskolák kiálJitott tárgyai. Szembeötlő he
lyen találunk itt a falon két grafikont, ez 
alatt megfelelő osztályozással a grafikon 
kiegészítésein bosszú szekrényt, mely 
magaban foglalja miudazou dolgozatokat 
melyeket a társulat növendékei az iutézet 
alapítása, 1867/68 óta készítettek. Az 
első nagy grafikon fölvilágositast nyújt a 
uövendékekuek 1867/68. tanévtől kezdő
dött anvauyelve, előmeneteléről és a nö 
veudékek iskolátogatásáról, a másik ki
sebb grafikon pedig a növendékek olvasási 
készségéről minden < sztálybau. Azon ki
dolgozás, amely ezen két bámulaudó ki
mutatáson észlelhető, megragadja a szem
lélőt, mely hazánkban ilyeneiuü mü azt 
hiszszük egyedüli, de sőt fölteszszük, hogy 
ebhez hasonló kimutatást az előre haladt 
uyugaton sem igen találhatni. Az óriási 
türelmet s fáradságot igényelt muukálat 
kiviteli módozataiban való közremuukálás 
kétségtelenül Fuchs Ádám ottani igazgató 
érdeméül tudandó s a tantestület kiváló 
buzgalmát mi sem igazolja jobban, mint 
e speciális remek alkotás.

Az írásbeli dolgozatokból meggyőződ
tünk, hogy különösen a magyarnyelvben 
örvendetes eredmény éretett el. A szép 
írásra uézve pedig jó lélekkel elmond
hatjuk, hogy iskolát, mely oly tökélyre 
vitte ezeu valóban fontos s léuyeges tár
gyat, még alig fedeztünk föl. Mindez egy
részt a „Duuagőzhajózási társulat14 bő
kezűségének tulajdonítható, amidőu kész
séggel uyujt anyagot szegény muukásai 
gyermekeinek a tudomáuyokbau leendő 
előhaladására; de másrészt az iskola 
vezetésének tulajdonítandó, mely ritka 
erelylyel párosult kitartással fokozza az 
ott alkalmazott ügyes tauitók buzgóságát, 
munkásságát. A rajzokon is meglepő haladás 
jeleit s örömmel láttuk, mint becsültéinek 
meg a növendékek szerény, de kitűnő út
mutatásra valló munkái. A tautervre nézve 
csak annyit jegyzüuk meg, hogy ilyeut 
sem Magyarorszagbau és ehhez i asonlót 
még Németországban sem produkáltak 
eddig. Ez eléggé mutatja, hogy a haladás
nak mily fokán áll az általuuk vázolt is
kola Kézimunkában is a haladásnak ki
elégítő jeleivel találkozunk. Nagybecsű 
ásványgyüjteméuyük is oly gazdag, aminőt 
keveset látbatui.

A Duuagőzhajózási társulat másik je 
lesen vezetett iskolája a szabolcsbánya 
telepi Igen szép eredményt tapasztalunk 
ennek kiállított tárgyainál is, különösen 
leköti a szakférfiú figyelmét a nagy goud- 
dal összeállított és négy osztályra kidol
gozott részletes tanterv, mely Scbmiedt 
Boldizsár igazgatótanitó müve s az ismert 
jeles tanférfiu kimagasló szakértelméről 
tanúskodik.

Ugyancsak e testület másik tévé 
kenv tagja Liebbald Béni jeles gyű- 
mölcsészeti vándortanár s a „Gazdasági 
Néplap44 szerkesztője uégy táblán 48-féle 
gyümölcsnemesitési módot mulatt be, mely 
nek különös megfigyelését melegeu ajáljuk 
a kiállítást látogató gazdaközönségnek.

Ezen kiállítási terem előnyösen kidoni 
borodó része a pécsi Werner-féle jóhirü 
magau leánynevelő és taniutézet. Egy te-

— Nincs! — volt a válasz.
Egy nap ez a válasz is elm aradt. . .
Bonifaczius ott térdelt a kép előtt. 

Fejét a vászon szélére hajtotta, kezét 
feje fölött kulcsolta össze . . .

— Fiam ! Mikor lesz kész már a 
Magdolna ? . . .

Nem jött semmi valasz . . .
Az apát oda mcut megrázta. . A 

térdelő alak megfordult és végig esett a 
földön, térdelő helyze'beu, összezsugorodva.

Fater Bonifaczius meghalt. . .
A Magdolna készen volt. . .

Az a ma z o n .
— R»j í : Porzsolt K á laáaté l. —

Évenként egyszer rendesen megfor
dultam Varkonyiék kastélyában, hol év
ről- evre mindig csak a régi kép tűnik 
elém Az öreg Várkonyioé özvegyi gyász 
rnhájába ott ült a verandán s kötögetett; 
közel hozzája ült a régi szomszéd Méhes 
ezredes, ki szomszédnöjét folytou 48-as 
csatak uieséjivel gyönyörködtette s közb • 
közbe lelkes beszédeket tartott a lovag
lásnak nagy jelentőségéről, a vadászat 
gyönyörűségeiről és a kutyák tudományos
ságáról.

Ez a kép évröl-évre a régi maradt; 
valahányszor nénémhez mentem mindig 
ott találtam együtt a verandán c*ak az 
az egy változott, hogy az előttük játsza
dozó kis unoka, a szép Mariska évröl-évre 
uütt és szebb lett.

Mikor a legutolsó évben ott voltam, a 
két öreg már nem ült a verandán, hanem 
bent a koráu meggyujtott kandalló tüzénél 
melegedtek, a verandán pedig ült egy szép 
ifjn leány, Mariska s vele szemkö/.l egy 
tintái hadnagy, a Méhes ezredes unoka 
őcse.

Hanem a helyzet mintha niiisem vál 
tűzött volna: a leáuyka csöudescu kölö

kintet elég, hogy annak ízléses elrende
zéséről meggyőződjünk De behatóbbau 
vizsgálva ez intézett írásbeli dolgozatait 
és rajzait, versenyképességét minden te- 
kiutetbeu igazolva látjuk, de s melyekből 
az is kitűnik, bogy ott az intézet régi jó 
hiraevéuek állandósításához jeles tanerők 
müköduek közre. Külöuöseu ki kell emel
nünk a kézimuukaoktatás eredményét, mely 
hasznosság és ízléses összeállítás tekinteté
ben mi kivánui valót sem hagy hátra. Hol 
oly ügyesen dolgozzák fel a kézimunka 
anyagát, nem lesz nehez a fáradhatatlau 
intézettulajdouosuönek jövőben a rendsze
res kézimunkaoktatást keresztülvinni, a 
mivel azutáu csak tökélyesbül az e téreni 
haladas. Láttuuk ez iutézet részéről még 
50-féle inaggyUjteiuényt s különféle kitö- 
möt állatot, melyek iniiídmegauuyi alkal
mas tényezői a korszerű módszeres okta
tásnak. Az intézettel kapcsolatban van 
gyermekkert is, hol a fejlesztő kezelés 
okszerüeu baszuos voltáról tanúskodnak a 
kisdedek apró-cseprő csiuos kis Frőbel féle 
foglalkoztató muukai.

A terembe meuet balra előnyös he 
lyeu találjuk a pécsi izraelita hitközség 
iskolájának kiállítót tárgyait. A uagy ál
dozatkészséggel fönntartott iskola örvende
tesen folytou a haladas útja felé tör. Így 
a lefolyt tanévben is jeles tanerőkkel 
gazdagodott, mi áltál ez iskolára hozott 
áldozat kellő aráuybau áll az alkalmazott 
tanítók buzgó törekvésével. Különösen meg 
kell emlékeznünk a hitközség aj iskolájá
ról, mely ott rajzban látható. A szabatos 
és bygieuikus berendezésű iskola párját 
aligha találjak az országban. Dicséretére 
válik ez a hitközség éberségének, a mi
dőn országosán, ha iskolaépítésről van 
szó, azt kell ballauuuk, bogy rosszak s a 
ezéluak kevésbé megfelelők. Kiállítva lát 
juk meg az iskolábau követett tautervet 
és leczkerendet. Az írásbeli dolgozatok 
különös uagy elismerést érdemelnek, nem 
csak a külcsiura nézve, hanem gyakorlott
ságra is. Ha tekiutjük, hogy ott a 3 és
4-ia leauj osztály együtt vau, úgy azok 
munkái csak az illető osztálytanító kiváló 
tehetsége- és szorgalmáról tauuskod.i&k. 
Ugyanez áll az első és második combiuált 
leány osztályt a nézve is.

A kézimunka is szépeu vau képviselve. 
Látszik, bogy az illető tanítónő sokat fá
radozott. Láttuuk sokféle csecsebecsét, de 
legkevésbé vaunak képviselve a baszuos 
és ezéiszerü dolgok. Látszik, bogy a ké
zimunkánál a szülök befolyásolják a taní
tónőt, — pedig ezt ép úgy uem szabad 
uiegeugedui itt, mint más egyéb tárgyak
nál. S ez uem jól vau igy, mert keit, bogy 
itt is bizonyos terv szerint dolgozzák lel 
az anyagot, mi a nép skolánál csak a 
hasznos dolog lehet. A csecsebecséket a 
uieuuyire csak lehet, ki kell küszöbölnünk. 
Ily tervszerű feldolgozást láthatni a pécsi 
es pécs bányatelep! iskolánál. A helyes 
módszer elsajátítása oly ügyes és buzgó 
tanítónőnek, mint Kauf'er Gizella k. a. 
nem lesz nebé/. feladat.

A pécsi Liebscber Vilma-léle leány 
nevelő és tauiutézet kiállított tárgyairól a 
kitartó szorgalom s az izles tíuouisaga 
tükröződik, hol oly kivitelű kézimunkákat 
láthatni, melyek az elemi népiskola kere
tét túlszárnyalják. Kár, bogy a tárgyak 
elzárt szekrényben állitattak ki, mely a 
hatás előnyét egyáltalán uem segíti elő. 
Úgy látszik, a fiatal, de jeles tulajdonsá
gokkal felruházott iutézcttulajdouosuö a 
hatásos kiállítás rendezéso tekiutetébeu 
hiányában van a gyakorlatnak s uem volt, 
a ki öt a nyílt és asztalon való kiállítás 
tetszetősebb előnyéről meggyőzze. Mindezt 
azon meggyösödésüuk mondatja velünk, 
a melylyel bírunk a kisasszony kitűnő is 
kólája felöl, a midőn az évi záróvizsgákon 
meglepő jeleivel találkozunk a szorgalom-

getett s a katoua tűzzel beszélt a lovakról, 
puskáról és ebekről.

— Nem is hiszi Mariska uagysám, 
bogy uieuuyire egészséges testgyakorlás a 
lovaglás — udvarolt a hadnagyocska.

— Sohasem próbáltam — szólt naiv 
bámulással a leáuyka.

— Majd meg tauitoui én ajánlkozott 
az ifjú Béldy Benő.

— A szóból tett le tt; a hadnagy ur 
oly lelkesedéssel beszélt Mariskának a lo 
vaglas.ól, s Mariska oly sürgetve kérte a 
mamat, hogy uem sokára, két gyöuyürü 
hatas ló nyerített a várkonyi istállóban.

A lovagló leczkék gyorsan folytak 
egymásután a mester szorgalmas volt s a 
tanítvány ügy látszik szívesen tauult.

Föuököm ez időben Várkonyboz kö 
zelebb tette állomásomat s gyakrabban 
meglátogathattam néoóuiet.

Most uiár a régi kép okban megvál
tozott, a két öreg még beljebb vonult a 
szobákba, a fiatal pár ellenben nem ült a 
veraudán, hanem gyakran órákon át szá
guldót szilaj paripau hegy- völgyöu ke 
resztül.

Ilyen körülmények között ki keres 
tem a kastély régi könyvtárából egy Jó
kait s igy megválogatván társaságomat 
kimentem sétálni az árnyas lombok alá.

Egy ily séta alkalmával izgató jele
netnek voltam tannja.

A nagy angol park kőkerítéséhez kö
zel bolyogtam, midőn egyszerre zörögni 
ballom a földön fekvő száraz gallyakat. 
Félre hajtom lombjait s látom a fiatal 
párt feléin közeledni lóbátou.

A lovak lépésben mentek s gazdáik 
mélyen el voltak merülve a beszélgetés
be vagy talán a hallgatásba

Hangjukat ueui hallhattam, de zava
ruk:.! távolról is észre vettem, egymás sze-

uak és paedagogiai tapintatról tanúskodó 
rendszeres működésnek. Ezen szerény meg
jegyzésünket szükségesnek tartottuk el- 
moudaui, hogy ezáltal a jónevü tanintézet 
vezetőjének figyelmét csekélynek látszó 
ugvau, de mégis fontos körülményre irá
nyítsuk és ezáltal az iutézet tökéletesedé
sét előmozdítsuk. Hisszük, hogy a t. inté- 
zettulajdouosuöt sikerült meggyőznünk és 
ueküuk adva igazat, a jövőben Útmutatá
sunk szerint fog eljárni.

A siklósi polgári fiúiskola is kellőleg 
képviseltette magát kiállításunkon. Küldtek 
be írásbeli dolgozatokat, melyekből a gya
korlati jártasság és dicsérendő módszer 
tűnik ki. Továbbá szabadkézi és mértaui 
rajzokat szintén megfelelő kivitellel. Ha- 
soulókép a számtani muukalatok is a növen
dékek jártassagara vallanak, mi a szakta
nai képességét igazolja. Vau több csino- 
sau készített jegecz uiiuta is. Azonkívül 
beküldték az iskola féuykép- és alaprajzát 
Nevezetes, bogy ez intézet vagyoua a 
130 ezer forintot meghaladja.

A Pa m mer féle siklósi magán leány
iskola igen szép és díszes tárgyakkal éke
sítette a fölső kiállítás ezeu termét, u. ui. 
fehér hiuizés, csomózás és horgolással kü
lönböző baszuos dolgok készítettek. Itt is 
meg kell jegyeznünk, hogy kár, miként 
egyéb iskolai munkálatokkal nem vettek 
részt, mert igy teljesebb képet nyert volua 
az iskolai kiállítás jellege.

A péesi jótékony nöegylet áltál fönn
tartott kisdedóvoda vezetője, özigriszt Jó- 
zset ur sikerült alakításokat a legváltoza- 
tosabkau mutat be, melyekkel Frőbel 
rendszeriül foglalkoztatja kisdedeit. A 
hozza hasznait auyag: kavics, huzal, csiga 
s kagyló, szalag, papir és szalma, gyöngy, 
koc/.ka stli.

Klingenherg Jakab, a pécsi izraelita 
népiskola buzgó igazgatótauitója egy sa
ját találmáuyu betűszekréuyt kés/.itctt, 
mely mozgatható hetük gyors kirakására 
igen alkalmas, miáltal az olvasási készsé
get nagyban elősegíti s igy méltán e czél- 
szerű taneszközt olvasóképnek lehet elne
vezni. Igeu helyesen vanuak a betűk 
könnyen föltalálbatólag elhelyezve. Első 
goiban a kis magánhangzó betűk, alatta 
a kis mássalhangzók; a következő sor ké 
pezi a nagy magánhangzókat s ezek alatt 
a uagy massalhaugzókat találjuk. Ezen el
rendezés igen alkalmas arra, hogy a kis 
tanuló köuuyeu, úgyszólván játszva jut a 
hangzók közti különbözet megismerésére 
és állandósítására. Czé szerűsége és olcsó
ságánál fogva ajáuljuk az iskolákba leendő 
behozatalra, miután díszesen kiállítva 6 7
frtba kerül csak, mely áldozatot a legsze
gényebb iskola is meghozhat egyszersn.iu 
denkorra. Ugyancsak ez olvasógép mellett 
Klingenherg kiállította a/, általa irt tan 
könyveket, u. m. magyar uyelv és irály
tant, melyek többé kevésbbé hazánk isko
láiban elterjedve lévén, használhatóságukról 
eléggé ismertek.

Bámulatra ragadja a szemlélőt Scbultz 
Imre pécsi képezdei tanár irodalmi mun
kássága, mely az ott kitett szép számú 
müveiben nyilvánul. Nem kevesebb mint 
26 különböző irányú taukünyvet és érteke
zést irt, melyek jobbára terjedelmes müvek. 
Különféleszakközlöuyöknél is mim bejegy
zett munka- és szerkesztőtárs számtalan 
czikkeivel járult a népnevelési és okta
tási eszmék tisztázásához. Tankönyvei a 
katholikus iskolákban országszerte cl van
nak terjedve, mi czélszerüségüket igazolja. 
Kiállított Schultz meg sajat találmáuyu szá- 
szauiolasi táblákat is, melyek alkalmas ke
zelés mellett hivatva vaunak a növendé
kekben a száuiképésséget nemcsak élesz
teni, liánéin azt fokozatosan fejlesztem is. 
Miut ilyen iskolákban igeu czélszerüen 
használhatók.

mébe neiu mertek nézni s miudegyikük 
a ló sörényével játszott.

A kép egyszerre megváltozott, a had
nagy tálán hirtelen bátorságot nyert, meg
ragadta a lány kezét sajkához emelte. A 
lány kihúzta kezét s lovat távolabb ve
zette a veszedelmes gavallértól, de ez már 
nem bírt magával, utáuna vágtatott s kar
jával átölelte a leányt, bogy ajkára cső 
kot nyomjon.

E pillanatban a leány lovára vágott 
s ez vakou rohant egyenesen a kőkerí
tésnek.

Megdöbbenve álltam meg a bokrok 
között, midőn láttam, miut röpül át lovával 
a kis amazon a park kerítésén. A b ad uagy 
némán ajkába harapott s lovát vissza for
dította.

Másnap délutánig uem láthattam a 
kis amazont s kénytelen voltam megelé
gedni a hadnagy ur társasagával.

Végre megjelent a kis duzzogó s el
foglalta helyét a verandán

— Nem lovagolunk ma? — sietett 
kérdezni a hadnagy ur. mire a lány pi 
rulva válaszolt:

— Nem!
— De miért neui ? — Kérdezte zavar

tan Benő.
A leáuyka uiég jobb&u elpirult, a j

kára uem jött felelet s én jónak láttam 
beuieuui az öregekhez; kik lelkesen dis- 
kúráltak arról, bogy milyen egészséges 
a lovaglás.

Körülbelül egy óra múlva ismét ki 
tévedtem a verandára. A nap már leáldo 
/.óba, volt s végső sugarai poetikus fél
homályt terjesztettek. E félhomályban lát 
taui miut borul a megszelídült kis amazon 
a hadnagy ur keblére...................

E pillanattól kezdve nincs Halamnál 
nagyobb híve a lovaglásnak.

Ugyanezen teremben litb .ték  Csithy 
Károly debreceni kltuyíkereekedít és ki
adó igen csinos s tetszetős bekötésit ki-

adVI*Ga8nnlóan Nagy Szombatról Horovitz
Adolf könyvkereskedő küldött be hé er 
nyelvtani könyveket uéaiettaunyelvü isko- 
lak számára Kajztüzet és szépirasi minta- 
kát, valomint mulasztási, anyaköuyvi és 
fölvételi naplómiutákat. .

Végül még ezeu teremben vannak a pécsi 
Porges-féle nyilv. joggal fólruházott keres
kedelmi középiskola részéröl beérkezett

Törvényszéki csarnok.
Jegyzéke

a pácai kir. törvényszék büntető oaztál/ÁnÁI 1888 
évi szeptember 19—22-ig  nyilvánosan m egtartandó

végtárgyal Ásóknak.

Szeptember 19-én.
Öreg és ifjú Korumayer József elleu 

súlyos testi sértés és becsületsértés miatt.
Kis Török János ellen becsületsértés 

miatt.
Szeptember 21-én.

Bozsanovits Marko ellen szándékos 
emberölés és becsületsértés miatt

Slriczki Matild ellen lopás miatt. 
Szeptember 22 én.

Dalion József és társa ellen csalás 
és sikkasztás miatt.

Sokács György ellen lopás miatt.

Kül ön f é l ék .
— A pécsi kiállítás bezárása. Vasár

nap délelőtt 11 órakor záratott be hivata
losan a kiállítás. Az iroda előtti téren, 
uagy számú és diszes közönség jelenlétében 
Nádosy Kaimon elnök a végrehajtó bizott
ság élén körülbelül a következő keszédet 
intézte Kardos Kalmáu főispánhoz: Méltó
ságon tóispán ú r! Rövid idő választ el 
beuuüuket azon pillanattól, midőn méltósá 
godat e helyen üdvözölni szerencsénk volt, 
mint a kiállítás diszelnökét, ki a kiállítást 
ünnepélyesen megnyitotta. Örömmel tekint
hetünk vissza az elmúlt időre, mert a meg
nyitáskor táplált remények meg is valósul
tak. Kellemesen hatott az elismerés a si
ker fölött, melyet elértünk, de a siker 
csak úgy lesz teljes, az elismerést igazáu 
csak akkor vívjuk ki, ha kiállító iparosa
ink nem csüggednek a munkában s a ha
ladás útjáról le uem térve iparczikkeik 
tökéletesítésére fognak törekedni; más fe
löl pedig, ba a közönség is majd fölfogva 
hivatását és kötelességét, szükségleteit itt
honról ingja fedezni s ezzel a saját ipa
rosait pártolja. Köszönetét moudok ezúttal 
méltósagos főispán urnák buzgó fáradozásai
ért, továbbá Pécsváro8 törvényhatóságának 
cs polgármesterének a fővárosi s úgy a 
helyi sajtónak, nn-ly az Ügyet mindvégig 
szakadatlanul támogatta Most pedig kérem 
méltóságodat, mint diszelnököt, a kiállítás 
bezárására. Erre Kardos Kálmán föispáu 
a következőleg válaszolt: Nagyságos elnök 
u r ! Mélyen tisztelt kiállítási bizottság! El 
érkezett az Unuepies pillanat, midőn ne
héz szívvel bár, de búcsút kell mondauuuk 
e minden tekintetben sikerkorouazta alko
tásunknak ; hatása messze időkre fog ki
terjedni, valamiut emléke is soká fog élni. 
Az elért erkölcsi és anyagi t redméuy egy
aránt túlszárnyalta reményünket; önma 
gunklől, önerőnkből indulva ki kezdettük, 
külső befolyás nélkül folytattuk, s pártfo
gás cs kölcsönzött fény nélkül fejeztük be 
a muukai Az elért siker tellát méltán ne
velte és fokozta beniiUuk a férfiak öubi 
/.almát, s még a kétkedők táborát is meg 
győzte tetterőnk és életképességünkről. El 
ismerést szerzett az ucuicsak a közel vi
déken, haliéin az egész bazábau, sőt rész
ben annak halárán túl is épen agy, miut 
minden illetékes körben tauujelét adva 
baladasuuknak és létjogultságuiikuak, mely 
lyel s/.áuiolui lehet, sőt adott körülmények 
között számolni kötelesség. És megteremtő 
a mindéii társadalmi alkotáshoz szükséges 
egyetértést, melyen belől mindenki önzés 
telenttl és kicríuyes féltékenykedés nélkül 
teljesítette kötelességét, egyesítve a társa
dalom minden osztályát és mindeu rétegét, 
biztosítékot nyujva továbbá a jövőre is. 
hogy együtt fogja találni mindenkor, mi
dőn üdvös köze/él elérése forog kérdés 
ben. A kiállítás -  anyagi oldalát tekiutve 
— páratlanul áll mórt, mig majd minden 
hasonló vállalat kisebb-uagyobb mérvű 
hiány nyal végződött, mi oly szercucsés 
helyzetben vagyunk, hogy képesek leszlluk 
azok nagylelkűségét, kiknek pártfogasa 
és ncmeskcblilség ‘ által létesült e kiállí
tás, maradandó kö/.c/.élu emlékben viszo
nozni. Mindezért köszönettel tartozuuk sok 
embernek, de legiukáhb ama lelkes férfi
aknak, kik vállalatunk élén állva, öoföl- 
aldoző szorgalmunk és buzgó munkásságuk 
által idéztek elő nagyrészt e f'éuyes ered 
ményt. Nevezetesen Nádosy Kálmán elnök 
ésZáray Károly titkár urakuak, kiket a 
nemes munka tudata s a közelismerés fog 
pályájukou Kísérni. A tisztelet és fénynek 
ama nem csekély részéért pedig, melyet 
személyemre voltak szívesek átruházni, fo
gadják hálás kö8zönetemet. Meg nem ér
demelve, egyedül ama baráti szeretet s 
ragaszkodás kifolyásáuek tekinthetem azt, 
melylyel az első pereztöl fogva szerencsél
tettek és melyet kiérdemelni életczélomnl 
tűztem ki. És most e helyről búcsút ve 
s/.Unk, de neui egymástól, hanem kezet 
fogunk, hogy a haladó munka terén nem
sokára ismét találkozhassunk. A kiállítást '

e z z e l  b e z á r t n a k  n y i l v á n í t o m .  A z  é l je n e k k e l  
g y a k r a n  m e g s z a k í t o t t  b e s z é d  u t á n  m eg . 

k o n d u l t a k  a  k i á l l í t á s  h a r a n g j a i ,  h i rd e tv e ,
I hogy a kiállítás hivatalos berekesztése

megtörtént. A végrehajtó-bizottság Kardos 
Kálmán diszelnökkel együtt az iroda előtt 
lefényképeztette magat s aztáu a Littke- 
pavillouba vonultak, hol délig kedélyesen 
lakmáro/.tak, éltetve a kiállítás vezér fér- 
fiait. A csarnokok még estig nyitv* állottak 
s nagy száuiu közönség sietett meg utol 
jára végig nézni a látnivalókat. Este pedig 
a kiállítási korzón a katonazenekar atol 
jára  szórakoztatta a díszes közöuséget s 
9 órakor a nRákóczy induló“-val rekesz 
tette be félhóuapos baugverseny-cyklusát.

— Fejedelmi fricska. Strossmayer pu8 
pököt, ki őfelségével, a királylyal egy 
idejüleg érkezett a belovai hadgyakorla
tokra, az ünnepélyes fogadtatásnál úgy 
őfelsége a király, miut a trónörökös fel
tűnően mellőzték. A tömegből egyesek 
megéljenezték ugyan Storssmayert, de a 
tüntetőket a tömeg érdemes uagy része 
lepisszegte és kifütyülte. Délbeu a király 
kihallgatáson fogadta a horvát püspökö
ket, ezek közt Strossmayer is tisztelgett. 
A király az egész püspöki kar előtt eré
lyesen lekorholta Strossmayer püspököt 
Csodálkozását fejezte ki, bogy azt a bizo
nyos táviratot képes volt elküldeni Kievbe, 
amaz Unuep alkalmával, a melyet még az 
orosz kormány sem nézett jó szemmel. 
Ez az eljárás sértés volt a római katholikus 
egyház és az állam elleu; és valóbau — 
igy szólott a király — a z t  k e l l  h i n 
n e m,  b o g y  ö n  n e m v o l t  ma gá ná l ,  
m i k o r  e z t  t e t t e .  Strossmayer püspök 
mentegetui akarta magát, d e  a k i r á l y  
s a r k á n  f o r d u l t  s a f a k é p u é l  
b a g y t a.

— A pécsi föreáliskola ifjusagáuak 
ez idei létszáma 350, s ezzel az ország 
viédki főreáliskolái között, egyéb kiváló
ságai mellett is, az első helyet foglalta el. 
Eddig a pozsouyi főreáliskola tüutetett fel, 
csekély különbséggel nagyobb létszámot, 
azonban az idéu, a pécsi föreáiiskoiáuak 
volt kényteleu a pálmát átengedni. Gratu
lálunk! Csuk előre!

— Az önkénytesek és a németnyelv. 
Többször volt mar szó a közös hadügy 
miniszter ama rendeletéről, bogy az ön- 
kéuytesek közül csak a/.ok lehetnek tisz 
tek, kik a német nyelvet tökéletesen be
szélik. Az „ 0. E.“ kiva:aloB helyről nyert 
értesítés folytau azt írja, hogy e rendelet 
lou a német uyelv tudasa csuk oly mér
tékben követeltetik a tartalékos tisztjelöl 
tektöl, a mennyi a szolgálat ellátására 
szükséges. De a miut a rendelet egyfelől 
megszabja azt, bogy a tartalékos tisztje
lölt a  német nyelvei a szolgalat ellutasara 
megkivántató mértékben hírűi tartozik, 
úgy másfelől viszont intézkedik, bogy a 
tiszti vizsga elfogadása a uérnet uyelv tel
jes tudásától függővé ue tetessék, » liata- 
rozottau kimondja, bogy az említett köve
telmény semmi esetre sem alteraibatja az 
egy éves önkéntes tis/.tjelöltckuek biztosí
tott azon engedményt, bogy a vizsgáiul 
behatóbb fejtegetéseknél, külöuöseu pedig 
a  nehezebb tantargyakual használhatják 
saját nem német anyanyelvűket. S hogy 
ez ne írott mulaszt icgycu, hanem, hogy 
a ueiu uemet anyanyelvű tisztjelöltek ezen 
cngcdméuyt tényleg igénybe is vehessek, 
el vau reudelve, hogy a vizsga bizottsága 
olykép ahitandó össze, hogy legalább is 
egy bizottsági tag tudjon a/, illető jelölt 
auyauyeiveu, s ekkép eleje vétessék an
nak, miszerint a jelöltnek tökéletlen német 
feleletei miatt auuak katonai ismeretei U- 
veseu és hátrányosan biráilassauak meg. 
Hu ilyen tiszt a vizsgabizottság székhelyen 
nem találtatnék, ez esetre e rendelet azon 
további intézkedést is tartalmazza, bogy 
ilyenkor egy az illető nyelvben jártás tiszt 
más állomásról rendeltessék be Etféle ren
deletét már többször adtak ki, de hiába; 
olt, a hol a r hagyományos44 német-szellem 
az uralkodó, ott ez csak komédia, porhintés.

Szerencsétlenség egy homokbányá
ban. Bostáo, folyó hó 6-áu özvegy Strnuk 
Matéué clküldütte 15 éves fiát 9 éves le
ánykájával a rétre sarját forgatni. Vissza 
jöttök ben a réthez közel levő Mihály Fereucz 
bostai bíró tulajdonához tartozó homok
bányába mentek ; a kis lány azt moudá: 
„Viszek egy kis homokot a kötényemben 
haza.*4 De borzasztó! amint ott kapargáit 
leszakadt egy uagy darab homok föld, a 
kis leányt egészeu eltemetve; bátyjának 
is csak teje volt küun a homokból. Kiál 
tozásáru jöttek a közeli rétről emberek, 
kiásták a leánykát, de -  fájdalom — 
már halva vo lt! A fiúnak nem lett baja. 
- Morál: Szülök ! ne küldjétek felügyelet 
nélkül gyermekeiteket sehova !

— Gyilkosság. A dunaszekcsöi sziget 
ismét véres tett színhelye volt. Gombos 
István és Gynricza József d.-szekcsöi la 
kósok Ludwig József dana szekcsői lakóé
nak a szigetben levő korcsmájába mentek 
s ott egész éjjel borozás és pálinkázái 
közt dorbézoltak. Reggel öt órakor Gyű- 
ric/.a József a korcsmából távozva haza
felé indult. Gombos István azonban utána 
sietett és viszahivta a mulatozás folytatá
sára ; Gyuricza pedig vonakodván vissza
térni, Gombos öt megfogta, bogy erővel 
visszavonszolja. Gynricza azért uekidühö- 
südve, hatlövetű pisztolyt vont elő és ez* 
zel négyszer rálütt Gombosra, ki mind a 
négy lövéstől találva, életveszélyesen meg
sérülve összerogyott. így adta elő az e s e 
tet a később elfogott tettes a csendőrök 
előtt. Mások szerint azonban nem egészen 
igy történt a dolog. Hanem Gombos Gye* 
riczától mulatozás közben többször kérte 
azt a 30 krt., melylyel az amaunak Alii
tól ap tartozott. S midőn reggel távozni 

készültek. Gombos újra kérte a 30 krt.
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Mire Gyuriéi* állítólag * szavakkal: .Majd 
megadom ueked* revolverét fogta « négy
szer ra lőtt Gombom*. A tette* teltének 
következményeit öl megrettenve, előbb az 
prd<'be. muen pedig Baraeskara meueaült 
ugyanazon napon eete axonbau a szigetre 
lerG lakaaara ludulvan. ntkőxbcu a duoa 
giekcsöi cseodőrseg aktal letartóztatott és 
a oiobacai kir .járásbírósághoz kísértetett. 
Gombos István sérülése következtében meg-
halt

— Mikor a férj kisktru Mennyire 
lovagias a magyar törvényhozás a nők
iránt, legjobbat! bizonyítja az. hogy a 
térje* nőket bármily korúak iegyeuek is, 
nagykoraakuak tekinti. Megtörténik sok 
szór. hogy a 17 - IS éves meuvecske nagy
korú ellenbeu a 22 -23  l ;j éves férj kis 
k< ru Ebből aztau sok visszás dolog szár
mázik. Ha a meuvecske tűzről pattaut. 
a férj pedig pipogva. az előbbi érvénye- 
siteui akarja a törvény áltál reá ruházott 
jogot, gvami hatalmat igényel té-je fölött 
» az egeszuek rendszerint az a vége. hogy 
a hatban a papacsKormauy lep uralomra. 
Ebb »l a tertiasru az a lanui-ag. hogy 
vagy ne nősüljenek kiskoiusaguk . latt, 
vagy ragadjak meg erős kézzel a kormány 
gyepl 'jét, különben e jogot feleségük szerzi 
meg s tőle aztan többe el uetu vitatják. 
Ily kép járt n.iuregiben egy fiatal (23 éves) 
j. rj Dicsekedett nötleu baratai előtt azzal, 
hogy ö mar nős; baratai eleinte tűrték a 
guuy uyilait, később azoubau azzal főzték 
le. b gy ne dicsekedjék a hazas élettel az. 
a ki uieg kiskora s fölötte a felesége gyám
ságot gyakorol s egyssersmiud a fiatal 
meuyecskét is figyelmeztették erre. A 
menyves-éu-.-k tetszett az a gondolat, bogy 

ui.r uagykoru mig a térje kiskora; 
és tréfából löisnbbséget kezdett férje 
fölött gyakorolni A tér, sziutéu csak tré
fából engedett teíesegeuek s e tréfát ágy ! 
megszokta* uogy most a férj elért nagy
korú aga daczara sem mer neje ellen szó 
lám. s a menyecske továbbra is eiieumon 
óast nem tűrő ur maradt a hazban.

— Érdekes hangverseny Jövő hó 
eiejeu egy tgeu ér iekes es élvezetes hang
verseny lóg reudeztetni. melyre mar előre 
is fölhívjuk a zeuét érdeklő közönség 
ügyeimét. Valeutin Earolv tía könyv és 
xeueinukereskedo érintkezésbe lépett G r ü n- 
l e i d  A l f r é d  zongoratan ve«zsze egy hang- 
verseoy megiartasa végett, ki is készség
gel engedett a fÖiQÍTasnak s a jövő hónap 
Ö ara tűzte ki auoak terminusát. Sokkal 
ismertebb név a zenekedvelők előtt Grüu- 
teld osztrák é* porosz kamara művész 
neve. bogy sem b >vebben kellene róla di
cséretet írni. Ami ügyesség és tehetség 
csak megkívántaiig egy zougora-uiaveszben, 
mindaz öss/.p utosüiva van Grünteidben, 
miért is ennek k »s/.önheti, hogy a hírneve
se un /.oQgora-mdvesz"k sorabau foglal he
lyet. Ezen a.kaiomia egv uj Böseudorfer- 
t'éie haugverseny-zougora fog ide szabit- 
taini. A masor ig-*n érdekesen van össze 
állítva a nevesebb szerzők legjobb darab
jaiból Jegyekre előj egy eaht.DÍ Valentia 
köiivvkereskeilesében.

— Hangverseny-műsor Grüufeld Al
fréd cs kir. kamara- és porosz udvari zon
gora művész aita> t. é. október hó 3-án a 
„Hattyú" teremben rendezendő hangverseny 
miisoiozata: . E moll praelndiusn és faga, 
Mendelssohn. 3. D moll Sonata op. 31. 
Allegro, Adagio. Allegretto, Beethoven. 3.
a) Gavotte, bi Mennetto, c) Serenade 2., 
d! Máz árka 4. aj, Grüufeld. e) Sbytte „A 
pusztán at.“ II. rész. 4. Etűdén Synipbo- 
iiiqut-s. Schumann 5 a) Noctui ne, b) Etűdé, | 
c) Maznrka, Chopin: d) Magyar táncsok j 
(átírva),Grünteld — A hangverseny-zongora 
Böscndorft-r-féle Kezdete tél 8 órakor. Je
gyek előre válthatók V a l e u t i n  K á r o l y  
f i a  könyv- és zenemű kereskedésében és 
este a pénztárnál

— Megható gyászmisével rótta le a 
kegyelet adójat, folyó bó 7-én, az irgal
matok temploma -au, a helybeli föreáliskola, 
boldogult közoktatási miniszterünk, Trefort 
Ágoston iránt. A gyászszertartáson fényes 
segédlet me lett Dobszay Antal kanonok 
celebrált. Nagyban emelte az Uunepély 
megható voltat a székctegyházi énekkar 
aha. — Hotfer Karoly karmester vezetese 
alatt: szép praecizitassal előadott Drobiscb 
(éle reqniem, Wncbaoer Karoly „Liberá-'ja. 
Az ép oly fényes mint megható szertar 
tason, a főreáliskolai itjnsag- és tanártes
tületen kívül jelen voltak : a városi ható 
sag, Aidinger János polgármester, a jog
akadémiai tanári kar, Szeredy Antal 
kanonok, a városi tanító testületek Sala
mon József tanfelügyelő vezetese alatt. 
Jelen voltak továbbá: a pécskerületi kir. 
főigazgató Mészáros Sándor, Mendlik apát* 
plébános s más előkelőségeken kívül a 
város értelmi osztályának számos nő és 
fiértitagja, ügy, bogy az irga lm aik  temp
loma a résztvevő közönségtől zsúfolásig 
megtelt. E kegyeletteljes szertartás rende
zéséért teljes elismerés illeti a föreáliskolai 
tanari kart. A meghalt nagyférfin emléké
nek ily kimagasló tisztelete, a tanuló ifjú
ság kebelében becses és maradandó nyo
mokat fog bagyui; itt kezdi tisztelni annak 
alkotásait, a miknek hasznát férfikorában 
lesz képes becsülui. Ezen ünnepélylyel a 
főreáliskolai tanártestület a kegyelet adója 
mellett nevelői kötelességének is dicséretre 
méltólag tett eleget,

— A „Pécsi dalkoszorú■*, ezen törekvő 
fiatal egyesület, mely eddigi működésével 
általános elismerést vívott ki magának, 
megkezdte az előkészületet a xáazló-fölszen 
telési ünnepélyére, mintán a  kellő pénz
összeget szives adakozások utján egybe- 
gyüjtötte Ugyanis mait vasárnap Simacsek 
Alajos karmester vezetése alatt Gebhardt 
Victor és Schmidt Karoly egyleti tagok
ból álló bizottság fölkérte Ü a l á n s z k y

i
A d o 11 n é t a zászló anyai tisztségre, mit 
ö készséggel el is fogadott. A zászlósáén- 
telési ünnepély jövő év tavaszau tartatik j 
meg. A zászló, melyet Garora budapesti I 
hírneves zásxlögyáron készít, fehér atlasz
ból készül ezüst rojtozattal. Egyik oldalán 
a lyrával és jeligével, a másik olda'áu a 
város ezimerével lesz díszítve. Az ünnepély 
részletes programmját, amiut meg lesz álla
pítva, közölni fogjak

— Választok névjegyzéke A központi 
választmány részéről köztudomásra bozatik. 
hogy az 1889. évre szól országgyűlési 
képviselövalasztöi névlajstrom ellenében a 
törvényes idő alatt beérkezett egy felszó 
iaiulási kérvény Ügyébeu hozott s a kívánt 
felvételt elreudelo határozat, az 1874 %-vi 
33 ik t. ez. 49-ik § auak rendelkezése 
szerint folyó évi szeptember hó 2o-ától 
30-ig terjedő 10 napon at. ueponkint reg 
geli 8 órától 12-ig és délutáni 2 órától 
6-ig lesz a városi iktató hivatalban köz 
szemlére kitéve.

— Paraszt szobrász. Mindenesetre em
lékezni fog közöusegttuk arra a/. Árpád
szoborra, mely kiállításunkon olt a fél 
tödéi alatt volt látható boronák, ekek s 
különböző gazdasági eszközök közt, mintha 
esa* azt akartak volua ezzel az elhelye
zéssel kifejezni, hogy az ekék mellől ke
rült ki, hát maradjon is az ekékuél. Any- 
nyi bizonyos, bogy többeknek teltunt a 
szobor, s köiönöseu uzokuak a figyelmét 
kötötte le leginkábbi a kik tudtak, bogy 
euuek a szobornak a megteremtője egy 
duuu s/.ekcsöi paraszttíu, a ki földműves 
szüi-'k gyermeke s egy ízbeu béreskedett 
is. Ssegéuy fin azt hitte, hogy szobrát el 
fogja adui s a bejövő pénzen tovább ké
pezi rnagat. Azoubau csalódott. A szobrot 
nem vettek meg. Való, hogy uem valami 
mesterink, de az is tagaduatatlau. hogy 
határozott tehetség latszik uieg a kuriózus 
tnnukau. Érdekesnek tartjuk a fiatal paraszt 
szobrászról cgyet-mast elmondani. A fiú 
mar zseuge kora óta szeretett sarral, ille
tőleg agyaggal babraiui s küiöubözo ala
kokat töruialui. Történt, uogy a hova be- 
resuek szegődött, uem volt kályha a 
cselédlakbau. U vállalkozott rá, bogy Készít. 
Csiualt is egy formás kályhát s a tetejére 
egy Jauus-fót. Miudeukiuek föltűnt a fin 
tehetsége s kezdtek buzditaui Így lett 
szobrász a béres fiából. Nagy baja, hogy 
hiányzik az alapműveltség. S ez által 
lehetetleuné vau téve elölte a művészi 
palya. Most a szobrát araija. Hajlandó 
volna 100 írtért odaadui az életnagysága- 
uai is nagyobb Arpad-szobrut. Bar akadua 
valami uemesle kü paittogó, a ki jobbot 
uynjtaua neki, tálán még lehetne belőle 
művész.

— Halálozás. Csendes József m. kir. 
adopenztaruuk és nyug. szauitartó, Csendes 
Alajos városi reudorbiztos atyja, e bó 9 én 
hányt el eleteuek 67-ik évében Szigetvárit. 
A boldogalt bűit tetemei Pécsre szállíttat
tak s itt 12 én d. e. 10 órakor tétettek 
örök nyugalomra a budai kűiv. sirkertbeu.

— Pécsi koniekt-Ciukorkák Valóban 
jól esi* bahaunuk, mikor arról értesülünk, 
bogy varosunknak jó hírneve mindig na 
gyobb körbe terjed A kiállítás óta aunyi 
szépet, jót volt alkalmsunk ballaui, bogy 
mar csaknem büszkévé tett beuuűuket a 
sok dicseret. A pécsi iparosok föltűntek 
s aítaiauos e.ismerésben részesültek Töb
bek közt az özv Wnrster Edéue-fele czak- 
raszezég „pécsi koníekt ezokorkai" o-y 
nagy tetszésben részesültek, hogy uiiudiz, 
aki megizielle, auuyira megkedvelte, hogy 
uagyobb megrendeléseket tett. S a hova 
csak a jó ezukorkaa eljutnak, uiiudeutttt 
Pécsét emlegetik. 8 ezért az érdem hatá
rozottan Oroszit, a derék üzletvezetőt illeti 
uieg, a ki oly pompában tadja készíteni 
azokat a pécsi konfekt-ezukorkákat.

— Langer Viktor. Vörösmarthy Mihály 
bymnU’iát a pécsi kiállítás megnv itasa al
kalmára férfikarra alkalmazta. A jeles 
müvet a „Pécsi dalárda" nagy hatossal 
énekelte. A vezérkönyv most jelent meg. 
Ara 25 kr. Különösen ajánljuk a dalegy
letek figyelmébe

— Tűzrendészet. Kormánvreudelet lön 
kibocsátva a tűzoltó ügy országos reudezésc 
tárgyában, mit a belügyminiszter bevezető 
sorokkal küldött meg minden törvényható
ságnak. A bevezető rész következőleg szól: 
A tűzvész-statisztikának megdöbbentő ada
tai, a tűzvészek által okozott jelentékeny 
károk elodázhatlan kötelességemmé tették, 
hogy a magam részéről jelentékeny tűz 
rendészeti kormányrendelet kibocsátásával 
a bajou lehetőleg segíteni igyekezzem. E 
kormáuyrendelet — melyhez függelékként 
minden, a tűzrendészetre vonatkozó tör 
véuyszakasz és szabályrendeleti pont csa
tolva lön — égető szükséguek telel meg, 
s hivatva vau több oldalról hangoztatott 
eszméket az elmélet teréről a köz- és 
magáojó valódi érdekében a gyakorlati 
életbe átvinni. De ba a legüdvösebb kor 
mányrendeletektől általában csak akkor 
várható igazi eredmény, ha azok végre
hajtásához az arra hivatottak jó akarattal 
és kellő Ugybuzg.ilommal járulnak, ngy 
jelen Iszabályrendelet is csak akkor te
remti meg a várt eredményt, ba a törvény- 
hatóságok és közegeik híven megteszik 
előirt kötelességeiket. Jeleu szabályrende
let életbeléptetésénél kiválóan számítok a 
törvényhatóságok és érdekelt közegeinek 
hazafias és lelkiismeretes buzgóságara s a 
legszigorúbb felügyelettel leszek, hogy a 
rendelet intézkedései kifogástalanul foga 
natosittassanak. Feleslegesnek tartván a 
törvényhatóságok figyelmét a szabályozni 
szándékolt kérdés fontosságára bővebben 
felhívni és a kormányrendelet egyes sza
kaszainak bővebb magyarázgatasaba bo 
csátkozni, csapán azt az egyetlen iutézke

dést említem itt ki különösen, bogy a 
szabályrendelet szerint minden községnek 
kell tűzoltósággal bírnia, g egyszerűen fel 
bivom a törvényhatóságot, hogy a mellékelt 
tllzreudészeti kormany-reudeletnek miha
marabb életbeléptetéséről haladéktalanul 
gondoskodjék, illetőleg tegye meg az 
életbeléptetéshez szükséges iutezkedéseket. 
Elvárom külöuösen, hogy a kormányren
deletnek a jelen reudelet vételét követő 
legközelebbi közgyűlései! tárgyalásáról gon
doskodjék s a czélirányos cselekvési prog
ramúiét ailapitsa uieg, miről is hozzam 
a közgyűlést követő 14 uap alatt külön 
jelentés teendő, valamint itt is küiöuösen 
hangsúlyozom, hogy a szabályrendelet 39.
§ a értelmében a tett intézkedések tény
leges eredményéről hozzam a folyó 1888. 
évi deczember hó 15-éig okvetlenül tüze
tes jelentés teendő A kérdéses tűzrendé- 
szeli kormáuyrendelet . . . példáuybau ide 
mellékelve, a reudezet tanacsn varosok 
és szolgabirói járásoknak a kellő zárna 
példányokkal ellátás végett, a törvény
hatóság rendelkezésére bocsáttatik. A 
tüzrendészeti kormányrendelet elvül ki- 
inoudja, bogy tüzreudészetet a község ke
zeli, mely e czéiból köteles szabályrende
letet alkotni. Felöleli az építési szabály
rendeletet, a vízkészletről való gondoskodást, 
a tüzoltószerek készletben tartását, az el- 
enórzést, a tűzjelzés módozatait s a tűz

oltási iutézuiéuy reudezését. A tűzoltóság 
háromféle lehet: díjazott öukénte és kü 
teles tűzoltóság. Ez utóbbit, tehát a köte
les tűz Itósagot mindazou községbeu kell 
szervezni, ahol díjazott, vagy önkéntes 
tűzoltóság uiucs, vagy uem szervezhető. 
Igen toutos a rendeletnek az a része, mely 
a kiülni tűzoltók jutalmazásáról s a meg
sérültek segélyezéséről intézkedik. A mű
ködésben, öuhibájan kívül karosait vagy 
szereuc-étlenül járt tűzoltó ugyauis a kár 
és muukaképtelenség mérvéhez illő módón 
a lehetőségig segélyezendő s ily alap léle- 
itendö. A -egely, az illető körülményei- 
ez képest, egyszer-nnndeukori kielégítés 

vagy allaudóau húzandó évi segelyö-szeg 
bői, telie«s muukaképteleuseg s vagyouhi- 
any esetebeu pedig községi ápolás es el
látásból alibat. Íme, tehát m -g van :éve 
az első és legtoutosabu lépés a tűzoltás- 
Ügy reudezesere. mely a legégetőbb szűk- 
egek köze tartozott. A kormányrendelet 

szenut a szervezkedésnek egy év liataran 
belül meg keiivéu törteuuie, reméljük, 
bogy az illető hatóságok ögjbuzgalma s 
a közönség jó belatasa lehetővé teszi, 
hogy jövő uyarra mar Magyarorszag miu 
deu községe teljeseu szervezkedve uez 
szemébe a tűzveszélyek cvadauak.

— Eladó kretarajzok Gaai Galazs ál
tál művészi kivitellel készített két életuagy- 
sagu kretarajz vau közszemlére a Solcz- 
féle sörcsarnokbau eladás végett kiállítva.— 
E kepek a pécsi kiállításon dicsérő okle
velet nyertek. Értekezhetni a fönt uevezett 
hely eu.

— Nyílt számadás. Bózsa József, ki 
oly ösziute jó akarattal fáradozott a jó- 
tekouyczélu uépűiiuep rendezésén, de meg
hiúsult törekvése, a következő sorok köz
lésére kért föl benuüuket: Általam I. évi 
aug. 19-re tervezett, rósz idő miatt 20-an 
megejtett a pécsi legény egylet, dalko- 
szóra, muukas-hadastyau és veterán egy
letek alapjai javara reudezett Istvau király 
Üunepély eredményéről u. m. 1 ör kiadas 
Istvau király arczképe teljeseu toldiszitve 
23 frt, Jóuas Jauos és volt zeuekarokuak 
125 trt, tűzijáték kezdesse! együtt 44 trt, 
léggömbök ^16 d rb :) töleresziési készü
lékkel 3ü frt, összes nyomtatványok, szét
küldés ragaszolás stb. 58 frt, városi reud- 
orsegue . 8 trt, lőpor lövöldözéssel együtt 
22 trt, összes bérkocsi és fuvaros 13 frt,
földisziiö és tűzifa, világítás munkával 
13 frt 50 kr, kokárdák, csokor és más 
apróbb kiadas 11 frt 50 kr. Összes kiadás 
348 frt. 2 or Bevétel István király kép 
eladatott 9 frt, belépti jegyekből befolyt 
a 30 kr. 480 drb. 144 frt, a 10 kj 1 ’8 
drb. 13 frt 80 kr. össteseu 157 írt, 8ü kr, 
fölülffizetés volt 2 frt 15 kr, összes bevé
tel 168 írt. 95 kr Kiadást a bevétellel 
összehasonlítva mutatkozik deficzit 179 Irr. 
5 kr. N B. Ide nem számítva egy hó alatti 
működésem közben történt apró kiadá 
sokat. — Közelebb értesültem, miszeriut 
föntebbi egyletek, ezen veszteséget kár- 
pó'laudó, kisebb nagyobb részben velem 
megosztani szándékoznának — úgy ebbeli 
jó iudnlatnkért, valamint az Uuucpélyeu 
történt szives közreműködésükért fogadják 
őszinte kö8zönetemet; azonban, hogy adott 
szavamhoz, resp. programomhoz hii marad 
jak, az egyletek alapjainak kárt okozaudó 
kárpótlást az igen tiszteit egyletektől el 
nem fogadhatok; s bár mennyire sújt a 
veszteség, azt Isten scgilsége mellett el
viselni kénytelen vagyok. Pécsett 1888 
aug. 31-,-n Bózsa József.

— Rabló a veremben. Gebhardt Autal 
pécsváradi polgár mait hó 31-ikén ki 
rncuvéu szőlőjébe, a miut a présház aj 
táját ki akarja n\itni, rémülve veszi 
észre, hogy a zár szét van roncsolva és 
bent uyög valaki. Kaszat sejtve, rögtön 
jelentést tett a föszolgabiróságuál, mely 
csendőröket küldve a helyszínére, az ajtót 
lakatos segítségével kinyittatta s egy félig 
eszméletlen állapotban levő embert tálal
tak a tűzhely előtt a földön fetrengve. 
Kérdéseket intéztek hozzá, de nem tudott 
felelui. Annyit mindjárt észrevették, hogy 
a kéményen keresztül jutott be és azon 
megcsúszván, fejjel lebukott a tűzhelyre 
s euuek következtében eszméletét vesztette. 
Beszállították a pécsváradi járásbíróság
hoz, hogy esetleg eszméletét visszanyerve, 
kihallgatják, de biz az í. bó 2-án kínos 
szenvedés utáu meghalt. A nála levő ira

tokból tadták meg, bogy nem más mint 
Mangold József hírhedt bt örő és szökött 
rab, ki a pécsi (egyházból szökött meg. 
Holttestét fölbonezoitak és kitűnt, bogy 
esés következtében agyznzódast szenve
dett. A helyszínén levő jelekből követ
keztetni lehet bogy többen voltak, kik 
Mau.oldot beküldték, bogy az ajtót nyissa 
ki belülről, de ez ue u sikerülvén, tarsai 
valószínű bogy odabb állottak. Hogy 
Mangold mikor bukott a pinezébe, azt 
senki sem tadja mert Gebhardt Autal 
körülbelül egy hete mar uem volt küuu 
szőlőjében.

Mtly jó az utczakra szederfákat
ültetni! A cziui utuu ítélve azt hinué az 
uiber, hogy e kis közlemény — gazdasági 

lap helyett — tévedésből kerül e lapba.
cdig uetu ! Mégis azonban a szederlak 

csak annyiban einliteudök, amennyiben az 
ily szederfak melletti k*rókuak igen nagy 
szerepük volt az eseméuybeu, amelyről itt 
szó vau, melyet röviden véres verekedés 
uek nevezhetünk, melynek az ózdi korcsma 
előtti tér s az utcza volt sziuhelye a kis 
asszouvuapi búcsú uapjanak délatáuján. A 
korcsmáim fiatal legények pobaraztak s 
nem törődve az ott cseudeseu iddogaló 
emberekkel, előlük az üvegeket leverték, 
nagy lármát csaptak, poharakat törtek 
össze s azokat uémelyek niegtizetui nem 
akarták. Ezt lalva s hallva egy 28 éves 
ember figyelmeztette őket, bogy ez nem 
illik, hanem maiassauak ágy. bogy másokat 
ue botrauKoztassanak. Mintau erre még 
nagyobb zaj bau törtek ki, a teutemlitett 
ember erősebb hangou kezdé őket csilla
pítani, a mire a legények helyeikről kezd 
tek telugralui. De azért még rniud -bböl 
veszekedés uem tamad, ha egy Varga 
József uevü éltes ember haza uem megy 
s fel nem tüzeli bouu levő hazas fiat, hogy 
meu)eu gyorsau a korcsmába, mert öccsét, 
ki sziutéu a reudetleukedö legenyek közt 
volt, megverik. Varga Jauos, 28 éves fia
tal ernoer, ki — mellesleg legyen megje
gyezve — egyik szemere vak, amúgy is 
mduiaios, heves természetű tévéu, apja 
szavara a korcsmába rohau s vadállatként 
ráveti rnagat a legényeket meg akkor is 
csititó Vas Saudorra, Kihnzta-vonta az 
uiczara s ott dulakodtak. Erre Vas Sándort 
férfias természetű sógorasszouya haza akara 
vezetui, de Varga J. utaua uicut 8 ütötte 
verte, erre az asszouy öklével orrba üté 
a dulakodót, kinek arczat elborította a vér, 
a mire, miül sebzett vad, még iszouyubb 
dühbe jött s öccsével, Fereuczczel együtt 
karóra kaptak, találhattak eleget az utezun 
elültetett fiatal szederlak mellett. Csakha
mar aztau vagy 5 —6 karó snhogott a 
levegőben, meiyek, miut kardok, keresz
teztek egymást s hulottak alá a tejekre. 
Vas Saudort foiytou uazateie vonszoltak, 
de a mar minden emberi termeszeiből ki
vetkőzött Varga testvérek miudig nyomában 
voltak s ütöttek öt s m.udazokat, kik neki 
pariját toglak. Egy Varga Imre uevü 19 
éves legeuy, az eiobbiuek uuokatestvére, 
csupán azért ütött meg karóval egy öreg 
embert, mert ez figyelmeztette, hogy ue 
törje kí a szederf.ja melletti karót. Ekkor 
rövid tegyverszüuet következett, de Vas
S., kit mar hazavouszoltak, kijött 8 az 
utcza közepeu szamaüasra hívta Varga J.-t, 
ki oda is ment, de egymásra uem ütöttek, 
tiaucui égi szerre oda rohan az utóbbiuak 
öccse s megint tejbe üti Vas S. t, újra 
csattogni kezdtek a karók, mig végre Vas 
egy súlyos ütéstől talalvu az ut melletti 
sauezba tantorodéit, a midőn még Varga 
baltával a uaikarjaba vágott. Vagy hatau 
kap ak kisebb uagyobb sebeket, Vasuak a 
balsaresoulja eltörött g Varga F.-uek úgy au 
csak a bal karjában vau egy mély szúrás, 
így végződött a csata, melyben az öreg 
Varga ugyszólváu tőparaucsuokkéut szere 
pelt, amcuuyibeu egyre vezényelte fiait, 
ezt üsd, annak is adj, aprítsd össze! S 
moudják, midőn a verekedés véget ért, 
azt uioudá: megmondtam uc kössetek ki 
a Varga tajjal. Midöu a baksai őrsnek 
két Kisasszonyfáu időző csendőre áthiva
tott mar megesett a véres eset, csendes 
volt az utcza, amiért is ők nagy bölcseu 
azt mondva: viselje miudenki azt, a mit 
kapott — távozáuak Félő, bogy még vé r- 
zctes következményei leszuek ez esetuek.

Közgazdaság.
Phylloxera elleni védekezés.
Folyó bó 7 - én d. u a városház köz 

gyűlési termében tartatott meg az érte
kezlet, melyuek tárgya volt a phylloxera 
elleni védekezés.

Jeleu voltak: Bánflfay Simon eluük, 
Miklós Gyula országos bor. kormánybiz
tos, Antal Gyula egyetemi tauár, Nadosy 
Kálmán, a gazd. egylet elnöke, Leclmer 
Gyula, a városi pbylloxera bizottság el
nöke, Horváth Autal, Horváth Géza, Majo- 
rossy Imre, Sillay József, Fekete Mihály, 
Neudtvich Sándor, Pilch Antal, Grabarics 
Béla é» még száiuosau a szőlősgazdák 
egylete és helyi pbylloxera bizottság tag- 
jaiu kívül; jegyző Dezső Miklós.

Elnök előadja, bogy a közelmúltban 
Pécsett megtartott phylloxera kougresz 
szus épeu az oj(ásókkal ueiu foglalkozót 
radikálasau, illetve erre uem volt külöu 
előadó, fölkéri Miklós Gynla kir. tanácsos 
orsz. bor. kormánybiztost, bogy mint hazánk
ban a tapasztalatokban legilletékesebb, 
lenne szives tapasztalatait előadni.

Miklós Gyula kir. tan. előadja, bogy 
helyben rövid ittléte alatt körültekintve, 
védelemben bizik, jóllehet a kongresszus 
itt lebaugoltságot szült, legalább a meny- 

I uyiben a lapok közleményeiből kiv.-uni 
j lehetett. Most ö kizárólag a honi viszo

nyokboz alkalmazkodva, a gyakorlati ta 
pasztalatairól szól. A fraucziak eljárása 
nem válik be nálunk, mert ott 1*5 méte
res a sortav, a gyokerz-t a szeukénegezés 
nél kikerülhető uagvjabau. de uainnk 1, 
2, 2 5 láb a töketavolsag, s csak a leg
újabban telepített szőlők rendesek, a mi- 
lyeu azoubau sajuos, kevés vau hazánk
ban. Erancziaorszagbau Cognac vidékéről 
a vész utau a tengerpartra ment a lakót- 
sag szolót művelni, ott egészeu masok a 
viszonyok, ueküuk ezt várni nem szabad, 
mert nálunk a nép Amerikáig meg sem all, 
jobb jövőt réméivé, holott vau mar hazánk
ban rövid két év alatt több holdra menő 
ameriKai szőlő-ültetvény, melyekre a zöld 
ojtas szép sikerrel toganatositottatott, hivat
kozik Szekesiehervarra. Zictiytalvara,^ End
reire, Meue-t vidékere stb.

A kougresszas előadói közül dr. Ko
boz ki/.arólag a szenkéueget proponálta, 
elfogadja, de igeu sok akadaiyt lát a 
keresztülvihetoség körül: az ültetés sűrű
sége, a fajok kevertsége, a miveletek hiá- 
uyossaga, az idő helyes megválasztásának 
uebézsegei, az elbauas, a szenkeueg ára, 
gépek romiékonysaga s a mi legtöbb, 
uagyszamu szakvezető kell hozza, egyik 
talajba elolegeseu fúróval keli lynkat tárni, 
másik talaj tulnepes, a jól alkalmazás 
rövid időre esik tavaszszai, uyaron a termést 
sőt magai a uövényt is visszaveti s főleg 
sok tragya kell hozza, miudezt a uép nem 
képes jól keresztül vinui, mert munka- 
iuteliigentia kell hozza, és ba ez meg van, 
igeu jól aikalmazuato, ha kifizeti magat, 
mert ez pecuuialis kérdés dolga.

Ojtasi eredményesből bemutat tas oj- 
lasokat, Corny-féle hasitekojtast, gyengék ; 
erős párosítást es mégerosebb angol, nyel- 
párosítást, ezekből j rész elvesz, de nem 
rniud és nem rohauiosau egyszerre, de mi 
vei a fos ojtas uebézkes s most epen a 
barauyai zötdojtas oly sikereket matat 
töl, ajaulja; a szemzéssel Móragyi u. enyedi 
kepezdei igazgató foglalkozott magról ne
velt Kipanau s mar 5 éves tökei vaunak 
szalvesszozve, melyek jól diszleuek; Hor
váth László tarczali segedtauar aj szem- 
zesi módjavai a növendékek 2800-ból 2400 
eredmeuyes szemzest mutatuak föl.

Az élettartam meg uem határozható, 
de rniutau 1882. óta rniudeu évről vau tas 
ojtvauyuuk. ekkor a sokkal tökéletesebben 
torradó gyors és könnyű kivitelű zöidojtás 
és szemzes aráuytalannl jobb jövőt ígér, 
mert a tas ojtasokat igeu gyenge a la
nyokba ojtottuk egyfelől, de meg 2-ik év
ben mindjárt költöztettük, miudeutelé át- 

.ültettük es uehezket is.
'  Végül kéri, bogy Pécs városa a megye 
batósagaval vallvetee egy telep létesítése 
áltál is miuden módot mielőbb kipróbáljon 
s auuak megteleiüeu sürgősen iulezkedjék 
a rohauiosau tejlödö vész ellen, helyenként 
kijelölve a legjobbuak bevált mód köve
telését.

Horváth Antal röviden elmoudja, hogy 
az ojtasok is tárgyalva voltak a kougresz- 
szusou s hiszi, hogy a directermök itt meg
érnek egyebiraut azt hiszi, hogy az aljba 
keli beszorulni az auierikairtkai, a Jaques 
ta) itt a perouosporatol 'fel, mar mutat
kozol itt rajta.

Grabarits Béla szenut 20—30 évig 
is eláll döutés uétkül, csak a biztosan 
diszlö elleuálló fajt jelöljék ki.

Einök Baufiay Simon erre azt feleli 
hogy vau ellenaUótaj, de a talaj és ter
més szerint kipróbálandó, előre seukire se 
lehet reá erőszakolni, hogy biztosan megél 
szölöjébeu ez vagy az a faj.

Lechner Gyula jelzi, hogy a legköze
lebbi pbylloxera-bizottság ülésén Horváth 
javaslata elfogadtatott egy helyi telep-he
lyet nézve.

Miklós Gyula az allami telepeket 
ajánlja egy helyi telep helyett s főleg a 
népet ajáulja védelem alá venni.

Horváth Géza szerint az ojtás és próbák 
folyuak már itt, de az allami telep nem 
lesz kielégítő pár év alatt, ezért itt is 
okvetlenül kell külön telep.

Horváth Antal Grabaritsnak jelzi, bogy 
az európai fajokat is ki kellett előbb pró
báiul talsjaiuban, igv mos* az ameri
kait is ki kell próbálni. Végül a te
lep létesítését ajáulja, mert uagy lesz rö
vid időn a szükséglet, az állami telepek 
lassan produkálhatnak elegendőt, s ajánlja 
a rügy dugvány okát, mely gyors és biztos 
szaporítás.

Nadosy Kálmán indokolja, miért nem 
voit eddig telep, de most a gazd. egylet 
oda fog hatni, bogy a varossal közös te
lep legyen a megye részére is.

Végül elnök kérdi, belyeslik-e a próbát, 
bogy aszerint a telep eszméje is el ue essék? 
— Az értekezlet egyetért az előadó javas
latával, bogy a próbák folvtattassauak és 
hogy a kellő anyag azonual kéznél legyen 
egy amerikai telep tölallitasáuak sürgős
ségét íogadja el — Végül elnök köszö
netét mond előadónak fáradozásaiért, a 
kormány biztos pedig az értekezlet tag 
jainak szives közreműködésükért, sikert 
kívánva uekik » ezzel az értekezlet vé
get ért.

Baranyameg e lótenyésztéséről.
(Vígé.)

Megyénk lótenyésztését kedvezöleg 
befolyásolták azon auyagi segélyek, me
lyekben a teuyésztők ág> a minisztérium, 
miut a gazdasági egyesületek által része
sítve lettek.

Az anya-ksnezik, a 3 éves kaueza- 
és méncsikók dijazása, a magún mének 
60— 100 trtig való segélyezése, egy éves 
uiéucsikok és mének vásárlása a lény ész-



Szeptember 15-én. ,PÉCSI FIGYELŐ 37-ik mim.

tök ösztönzésére és buzdítására szolgáltak ; 
n ig  uyilvauoH vasáraink, valamint azon 
intézmény, mely szerint a hadsereg és 
honvédség lószükségletét részbeu a tenyész
tőktől szerezte be, alkalmat nyújtottak a 
tenyésztőknek, lovaikat elég jutányosán 
értékesíthetni.

Külföldi és hazai lókereskedők áltál 
megyénk kiválóbb látogatott vásárai — 
Pécs. Német Boly, Vaiszló, Szt.-Király.

Tenyésztési viszonyaink fölsorolása 
után. áttérve a vasárnaptól keddig tartott 
lókiállitasra, az ataljabau sikerültnek 
mondható, ügy s/.auira, mint a bemutatott 
anyagra nézve. Részt vett a megye min- 
deu járásából 75 kiállító 149 lóval és 
ezek közül 69 töldmives 112 lóval. A 
nagyobb tenyésztők áltál bemutatott anyag 
correkt és tenyésztési czéluknak megfelelő 
volt. Kisbirtokosaink fülnyomólag állami 
mének után nevelt lovakat állítottak ki. 
— Ezek közt nagy számban voltak Cod- 
ríngton. Noiiius Exact, Gidrau ivadékai 
képviselve, több példáuyban Deutscher- 
Michl, Polmodic-C'zimbora és Soponya, 
egyes példányban Furioso Orauien, Wie- 
land, Goldcu Boy. Nagy Láng Oranien, 
Ám a t i Count. Zdenko-Ostreger, Dynouiit, 
Diopiianlus. C'hit'-./ustic, Palestro Crietcrium, 
Abuiess Padisehah-.Majestoso stb. ivadé
kai Legsikcrüiti bbek voltak Codrington- 
Nouius Exact után neveltek. Szép ivadékok 
volt bemutatva Oronien- Auiaii, Soponya- 
Diophantus. Gidran Padischáh Abugress 
és Majestoso mének utáu Nagy Láng 
ivadékai kevésbbé kielégítők.

Korra nézve tüiszániban voltak a 
teljes korúak és 4 évesek — de sok volt 
aránylag a 3, 2 és 1 éves csikók száma, 
mi a korai befogások által az idő előtti 
lehasznalas okozói.

Az elövezetett lovak fejlődése koruk
hoz viszonyítva igeu kedvező volt, járá
suk azonban az ügyetlen elővezetés és a 
hosszadalmas istállóban való állás által 
ueui volt eléggé szabad

Egybe vetve a tapasztaltakat, rne 
lyeket a kiállításon gyüjthettUnk, meg* 
uyugvassai tekint Létünk, népies lóteuyész- 
tésüuk jövője elé.

A jury a megnyitás után azonnal 
megkezdő működésé', 3 mén és 22 kau- 
cza lett ez alkalomból díjazva A dijak 
dicsérő és elismerő oklevelek, valamint 
gazdaság eszközök és lófölszerclésekböl 
állottak.

Az elővezetésnél mind a három napou 
kérésziül nagyszámú és díszes közönség 
érdekkel szemlélte íöldmivelö gazdáink 
szép és jól goudozott lovait. — A juryn 
kívül mint vendegek jelen voltak Kovácb 
ezredes, Dezső Gyula kapitány, gr. Zichy 
főhadnagy, Hubka Moser állatorvosok, 
megtisztelt látogatásával továbbá Kohane 
Zsigmond dubbmi gazdasági akadémiai 
tanár, ki mint kiküldött szakférfiú orszá
gunk több lótenyésztési intézeteit meg
látogatásával, az alkalmat fölhasználta 
lókiállitásunk megtekintésére is. Legked
vezőbben nyilatkozott megyénk népies 
lótenyésztéséről. Ezen szakférfíak sok
oldal megjegyzései, valamint a látogató 
közönség elismerése háborítson jövö mun
kánkban, hogy népies lótenyésztésünket 
mihamarabb a tökéletesség fokára emel 
hessük

Nádosy Kálmán.

Gabona-árjegyzék
Pécs sz. k városában 1888. évi szept. 7-én 
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Kelt Dárdán, a kir. járásbíróság, mint 
telekkönyvi hatóságnál 1888. évi deczern- 
ber hó 31-én.

Fekete Gyula,
kir. albiró.

8 Meneté
krban

I. II.

r

ni.
A l 1 o m  i i o  k

- — - - Owlgli . . .

5 31 22 16 P é o e .................. . érkezik 11,,

........................... i i ) .

24 145 101 73 Szt-Lőrincz . 12..

71 428 299 214 Uj-Doabovár . . . érkesik 2.
„  . . . . indul 2,.

151 909
637

454 Sárbogárd . . 6 ..

943 1460 1020 720 Budapest (közp. p.udv.) érk. 8 „

d) Budapest-dombovár-pécs-Uszöghi voual.
Menetár

krban
l ri in.

550 380 270 

1040 720 510

1430 100 * 710 

14601020720

Á l l o m á s o k

Budapestről . . . .  a d u i 

Sárbogárd . . . .  

Dombóvár . . . .  érkezik

,, ...................indul

Szt-Lőrincz . . . .

Péco .....................
Üszögh ......................

N3. A feketébb őzéinek az esti 6 ólától i 
geli 6 órától tartó időközt jelentik .

2525
S ir . 1888. **•

Árverési hirdetmény.
A siklósi kir. járásbíróság, mint telek

könyvi hatóság közhírré teszi, hogy a m. 
kir. államkincstár végrehajtatóuak Nagy 
Mihály örökösei: özv. Szüts Istváuné szül. 
Nagy Erzse, Balog Sándorné szül. Nagy 
Éva, Nagy L. István miszlói lakósok végre
hajtást szenvedők elleni 21 írt 78 kr. tőke
követelés és járulékai iránti végrehajtási 
ügyében az árverés (a siklósi kir. járás 
bíróság) területén levő, néuiet-palkonyai ha- 
tárbau fekvő, a németpalkouyai 172. sz. 
tjkvben felvett 775. hszsz. fekvöségre 
1420 írtban, ezennel megállapított kikiál
tási árban elrendelte, és hogy a fenuebb 
megjelölt ingatlan az 1888 évi október 
hó 6-ik napján délelőtt 10 órakor a 
német palkonyái község házánál meg
tartandó nyilvános árverésen a megállapí
tott kikiáltási áron alul is eladatui tog.

Árverezni szándékozók tartoznak az in 
gatlan becsárának 10°/0-át vagyis 142 irtot 
készpénzben, vagy az. 1881. évi LX. t. ez. 
42. §-áhau jelzett árfolyammal számított 
és az 1881. évi november bó 1-én 3333.

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

JSzcmclyhajók.

Budapestről Mohácsra naponként dél 
beu 12 órakor.

Mohácsról Budapestre naponként 12 
órakor délben.

A személyhajók úgy fel- mint lefelé 
menve az összes közbeeső állomásokon 
kikütuek.

jp ostahajok:
Budapestről Mohácsra naponként 11 

órakor este
Mohácsról Zimouy-Belgrádba naponként 

8'/« órakor reggel.
Mohácsról Orsóvá-Galaczra szerdán, 

pénteken és vasárnapou 8*/4 órakor reggel
Orsováró Mohácsra szerdán, pénteken 

és vasárnapon 3 órakor reggel.
Belgrád-Zimouyból Mohácsra napou- 

ként 5*/4 órakor reggel.
Mohácsról Budapestre naponként 2 óra

kor éjjel.
A postahajók lefelé menve nem érin

tik Budafok, Tétény, Tass, Rácz-Almás, 
Szalk, Harta, Ordas és Szegzárd, felfelé 
menve pedig Szegzád, Tétény és Budafok 
állomásait.

iT-db-O-'Z' F E E E N C Z
laptulajdono*.

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

Hirdetések.

S E R T É S P O R
a leghathatósabb szer és biztos 
segély a sertés étvágyhiányánál,
mely eddig még minden kísérletnél 
bebizonynlt. Miért is ajánlom a gazda
közönségnek a beteg állatok megkisér-

sz. a. kelt igaz8ágiigyniiuiszteri rendelet 8. 
íj ában kijelölt ovadékképes értékpapírban 
a kiküldött kezében letenui, avagy az 1881. 
év 60. t. ez. 170. §-a értelmében a  bá
natpénznek a bíróságnál elöleges elhelye
zéséről kiállított szabályszerű elismervényt 
átszolgáltatni.

Kelt Siklóson, 1888. évi junius bó 20-ik 
napjáu, a siklósi kir. jbiróság, mint telek
könyvi hatóság.

K i s s  G é z a .
kir . albiró.
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Árverési hirdetmény.
A dárdái kir. járásbíróság, mint telek

könyvi hatóság közhírré teszi, hogy Oge- 
nov Milutiuné és Miié végrehajtatóknak 
Novákovits Zsífkó ismeretlen örökösei vég
rehajtást szeuvedök elleni 200 frt, 100 Irt 
tőkekövetelés és járulékai iránti végrehaj 
tási ügyében a dárdái kir. járásbíróság terű 
létén levő, Sárok községben fekvő, a sároki 
158. sz. tjkvben felvett - f  (104—105/b) 
hszsz. 66b sz. házra az árverést 789 frtban 
ezennel megállapított kikiáltási árban el 
rendelte és hogy a fenuebb megjelölt in 
gatlan az 1888 évi október hó 24 ik 
napjáu délelőtti 10 órakor Sárokon a 
bíró lakásán megtartandó nyilvános ár 
verésen a megállapított kikiáltási áron alól 
is eladatui fog.

Árverezni szándékozók tartoznak az 
ingatlan becsárának 10"/,-át, vagyis 78 frt 
90 krt készpénzben, vagy az 1881: LX. t. ez. 
42. § ában jelzett árfolyammal számított és 
az 1881. évi uovember bó 1-én 3333. sz a. 
kelt igazságügymiuiszteri rendelet 8. §-áhau 
kijelölt ovadékképes értékpapírban a ki
küldött kezéhez letenni, avagy az 1881 : 
LX. t. ez. 170. §-a értelmében a bánat 
pénzuek a bíróságnál elöleges elhelyezé
séről kiállított szabályszerű elismervényt 
átszolgáltatui.

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

Decleva Béla,
tőr. albiró

lésére.
Á ra : 1 kilónak (50 darab sertés vagy 

1 0 0  darab malacznak) 2 frt. 
Ára: 1 csomagnak ( 1  db. sertésnek^ 

10 kr. (5 -i)

kafiliató: Lili János füszerkereskedésében
P É C S E T T .
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1887.,k^  “ •

Árverési hirdetmény.
A dárdái kir. járásbíróság, mint telek 

könyvi hatóság közhírré teszi, hogy Krizsa 
Albert végrehajtatnak Gyurka Zsófia vég
rehajtást szenvedő elleni 50 frt tőkeköve
telés és járulékai iránti végrehajtási Ugvé- 
ben a dárdai kir. járásbíróság területén 
levő, Sepsc községben fekvő, a sepsei 3l. 
sz. tjkvben felvett 31/33. sz. báz, udvar, 
kert '/« telek alperest illető féléié 1422 frt 
50 kr, ugyanottani -J- 2046. hszsz. fekvő- 
ség alperest illető felére az árverést 361 
frtban ezennel megállapított kikiáltási ál
ban elrendelte, és hogy a fentebb megjelölt 
ingatlanok az 1888. évi szeptember hó 
25-ik napján délelőtt 10 órakor Sep- 
sén, a községi bíró lakásán megtartandó 
nyilvános árverésen a megállapított kikiál
tási áron alul is eladatni fognak.

Árverezni szándékozók tartoznak az 
ingatlanok becsárának 107o*át, vagyis 144 
frt 20 krt és 36 frt 50 krt készpénzben, vagy 
az 1881. évi LX. t.cz . 42. §-ában jelzett ár
folyammal számított és az 1881. évi nov. hó 
1-én 3333. sz. a. kelt m. kir. igazságügy- 
miniszteri rendelet 8-ik § ában kijelölt óva 
dékképes értékpapírban a kiküldött kézé 
be* letenui, avagy az 1881. LX. t. ez. 170. 
§ a értelmében a bánatpénznek a bíróság-

__ 2376
«kv. 1888 .“

Árverési hirdetmény.
A dárdai kir. járásbíróság mint telek

könyvi hatóság közhírré teszi, hogy a 
pécsi takarékpénztár végrehajtatóuak, Dob- 
rekesz Tódor végrehajtást szeuvedö elleui 
500 frt tőkekövetelés és járulékai iránti 
végrehajtási ügyében a dárdai kir. járás
bíróság területén levő Bolmány község
ben fekvő a bolmányi 41. sztjkben felvett 
II. */• telek- és tartozékaira 1257 frt 
ngyanottani 328 sziben felveti -|- 148 li. 
szsz. belsőségre 67. sz. házra 454 frt 
gyanottani 177 hszsz. kertre az árverést 
86 frtban ezennel megállapított kikiáltási 
árban elrendelte és hogy a fentebb meg 
jelölt ingatlanok az 1888. évi november 
hő 24-ik napján délelőtt 10 órakor 
Dolmányban a községi bírói lakásnál 
megtartandó nyilvános árverésen megái la 
pitott kikiáltási áron alul is eladatni fognak

Árverezni szándékozók tartoznak az 
ingatlanok becsárának 10°/,-át vagyis 125 
frt 70 kr. 45 frt 40 kr. 8 frt 60 krt készpénz 
ben, vagy az 1881. évi LX. t. ez. 42. 
§-ában jelzett árfolyammal számított és 
az 1881. évi november bó 1-én 3333. sz. a. 
kelt iga/.ságügyminiszteri 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 elöleges elhelyezé
séről kiállított szabályszerű elismervényt 
átszolgáltatni.

Kelt Dárdán a kir. járásbíróság mint • 
telekkönyvi hatóságnál 1888. augusztus hó 
3 ik napjáu.

Balasko János >
kir. jbiró.

Nyomatott Taiza József könyvnyomdákban.

bolthelyiség
é l é n k  f o r g a l m ú  h e l y e n ,  

hozzátartozókkal, u. m.

szoba, konyha, padlás, pincze- 
helyiség- i3- l> 

november hó 1-étől bérbe kiadó.
FelsS -T áab ii-o tC M  18. s í .  sarokház.

I

Árverési hirdetmény.
Alulírott község elöljárósága részéröl ezennel közhírré tétetik, hogy

Duna-Szekcsö község tulajdonát képező
P P  d u n a i  r é v

1889. évi január 1-étöl három egymásután kövctke/.ö évekre 1888. évi 
szepember hó 24-én reggeli 9 órakor Duna-Szekesö község házánál 
tartandó nyilvános árverésen a legtöbbet Ígérőnek haszonbérbe kiadatni fog. 
Árverési feltételek Duna-Szekcső község jegyzői irodájában betekinthettek. 

Kelt Duna-Szekcsőn, 1888. szept. 5-én.
F r e y t a g  L a j os .  G a r a i  I m r e .

körjegyző. (3— 1) bíró.

K C ircL etés.
Ezennel közhírré tétetik, hogy az üs/.üghi uradalomhoz tartozó

Somogy megyében a szigetvári járásban lévő Toth-Keresztúr 
alsó, Tóth-Keresztúr felső, Szulimán és Dávodi erdőrészekben

a bükk-niakkoRatás <■-■>

Ház eladás.
A Megye-utcza 8. sz. a. lévő

FREYLER féle ház, 
a Megye- és Anna-ute/.a sarkán 

(k i tű n ő  pinczével)  
s z a b a d  k é z b ő l  e ladó.

Tudakozódhatni: Freyler Károly 
kir. járásbirósági aljegyzőnél Siklóaon.

folyó év szeptember 23-ikán nyilvános árverés utján bérbe fog adatni.
Bérleni szándékozók a fenti napon reggeli 10 órára bánatpénzzel el

látva tisztelettel meghivatnak. Az árverés a diósi pusztán a főerdészi irodában 
tartatik meg.

Kelt Diós pusztán, 1888. szeptember 10-én. I E ^ O Í T l I
föerdénz,

u . p . N é m e t - L a d .

42970 u l n .
HÍ

H i r d e t m é n y
a folyó 1888. évben megtartandó erdőőri szakvizsgák ügyében.

Az erdőőri szakvizsgák a folyó évi október hó 15-én és az erre kővet
kező napokon Budapesten, Pozsonyban, Beszterczebányán, Miskolczon, Kas 
sán, Mármarosszigeten, Debreczenben, Kolozsvárt, Brassóban, Nagy-Szeben- 
ben, Temesvárt, Zomborban, P é c s e tt és Szombathelyen a v á rm e g y e  házánál 
d é le lő tt 9  ó r a k o r  fognak megkezdetni és folytatólag megtartatni.

Felhivatnak mindazok, kik ezen szakvizsgát letenni szándékoznak, 
hogy hiteles bizonyítványokkal felszerelt folyamodványaikat a vizsgák 
székhelyért* nézve az illetékes kir. erdöfelügyelöhüz nyújtsák be.

Földmivelés-, ipar- és kereskedelmi m. kir. Minisztérium.

Első Pécsi Temetkezési Intézet „Kegyelet'
ó - p é « t a  M t c z f t  2 2 - i I s  s z á m

elválla lja  a

tezâ etlcezésells: rendezését
a tu lajdonát képező franczia m inta Kzerint ép ített díszes légmentes üveg és nyito tt halottas 
kocsijaiban, itt helyben és vidékre, olcsón és legszebb kivitelben.

Díszes ravatalozá
sok felállítását
minden osztályhoz.

A halottak szállítását minden 
irányban.

K aktár érez- és fakoporsókból, szemfedők, sirkoszornk, férfi- és női halottas ruhák.
A pontos kivitelért az intézet alól Íro tt tulajdonosai kezeskednek :

Hoffman Károly. Edhoffer Ferenci
Hártl Ferenci S íig r is i t  János,

Kindl F erenci. Lauber Rezső
Gindl Alajos rendező.

A siklósi uradalomhoz tartozó

WT nagyharsányi puszta
1889. évi január 1-től számítandó fi vagy 12 évre bérbeadó. 

Területe 912 (1200 □öles) hold; évi haszonbér 6500 frt. _2>
Bővebb értesítést nyerhetni Miseit János  uradalmi számtanénál a siklósi 

várban, vasárnapi, szerdai vagy pénteki napon a délelőtti órákban.

kOOOOMOOOOHOOC

The Neuchate’ Asphalte Company Limited
kizárólagos engedményese a Val de Travers asp halte  bányáknak Helvécziában

részvénytőke 1 . 0 0 0 , 0 0 0  font  Ster l i ng
Föszékhely: L on don .

Fióktelep: Budapest, V., Ferencz József-tér 6. sz.
elvállal mindennemű aspbalte-muokákat, nevezetesen: k o c s iu ta k , já rd á k , 
u d varo k , k a p u a lja k , Istá lló k , k o n y h á k  stb. beburkolását és különösen

nedves falak kiszárítását
jutányos árak és kedveit) fizetési feltételek mellett, melyeknek kijsiiini, hogy a 
nevezetesebb magyar vidéki városokban eddig majdnem kizárólag minden, 
1 . . . K«g összesen 9Ü.W0 □ -m éterre rugó munkát készített, Budapesten

205,000 □■m étert és az egész világon közel 7 m illió  □ -m étert

Felvilágosításokkal árjegyzékekkel szívesen szolgálunk. “W t
Az iy a zg a tó sá g .
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