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A t. vármegye.
Baranyavármegye köztörvényha

tósága hétfőn délelőtt évnegyeden 
rendes közgyűlésre gyűlt össze a vár
megyeház ódon olajfestményekkel dí
szített tanácskozási termében. A tárgy- 
sorozat sok mindent tartalmazott, de 
vajmi keveset olyant, mely nemcsupán 
egyeseket, vagy egyes községeket, ha
nem a nagyközönséget is érdekelte 
volna. Nem is fogjuk a közgyűlés le
folyását részletesen ismertetni, hanem 
csak azokat a tárgyakat és vitákat 
említjük föl, melyek a közérdekűség 
jelegével bírnak.

Kardos Kálmán főispán rövid be
vezető beszéddel nyitja meg a gyűlést, 
melyben megemlékezik a közigazga
tás menetéről s a tapasztalt jó rend 
fölött elismerésének ad kifejezést; be
jelenti egyúttal, hogy két esetben kény
telen volt fölfUggesztési jogával élni 
és vizsgálatot tartani. Mind a két vizs
gálat eredménye az illetőknek hivata
luktól való tölmentetését vonta maga 
után. Végül kéri a megye közönségét, 
hogy bármi bajában forduljon pana
szával egész bizalommal hozzá, bizto
síthatja. hogy ha a panasz alapos és 
okadatolt: az igazságnak érvényt fog 
szerezni. Szavait lelkes éljenzés kö
vette.

Következett az alispáni jelentés, 
mely egészben véve szintén bir köz
érdekűséggel , részleteiben azonban 
már jóformán ismertek a nagyközön
ség előtt. Az alispáni jelentés szerént 
a gazdasági viszonyok sokkal kedve
zőbbekké váltak, mint a tavasszal re
mélhető volt. Jó közép termés jutal
mazta a munkás nép fáradságát. Bor 
sok termett. Az árak is javultak; leg
utóbb azonban ismét hanyatlás mutat
kozott. Elemi csapás nem jelentetett 
be. A közbiztonság jelentékenyen nem 
zavartatott meg. Tüzeset 35 merült 
föl. 11 gyújtogatás. 4 villám-csapás, 
5  gondatlanság következménye; a 
többi tüzesetek keletkezése ismeretlen 
okból történt. A közegészségi állapot 
elég kedvező volt. A közadók rende
sen folytak be; rendkivüli intézkedés 
nem vált szükségessé. A miniszter 
azon rendeletére, hogy minden község
ben rendszeres tűzoltóság szereztes
sék, csak annyit jegyez meg az alispán

T Á R C Z A.

E rdei d a l.* )
Naplementkor szép az erdő.
Zöld éjjele fénytől árad,
Éled s játszik benne minden. 
Oszlik-foszlik, tűn a bánat.
Hálatelt szít njongáaa,
Száll az égre mint a pára.

LaDgyos szellő a madárdalt 
Viaxi távol messzeségre,
Vigaszt visz a bánkódónak 
Kebelébe és szivébe.
Hálatelt szív ujongása 
Száll az égre mint a pára.

Csörtet az ős, riad a nyúl,
Csipog a kis madárfiók,
Fű, fa, virág, minden éled,
Élvezi az isteni jót.
Hála telt ssiv ujongása,
8aáll az égre mint a pára.

Ozoray Árpád.

Édes anyámnak.
(1888. okt. 15.)

Még mint kicsiny gyermeknek is 
Kedves volt e nap nekem,

Mosolyogva mondottam el 
Előtted üdvözletem.

8  hogy elmondtam; megcsókoltál 
8  szemedben köny rexegett.

Átérezni bár nem tudtam —
Kedves volt e  jelenet.

— Gyermek vagyok, van jó anyám,
8  apa, mert van gyermekem.

Nem csak tudom, de érezem ;
Mi vagy jó  anyám nekem.

*) Szerzőnek „Az erdő tündére* csimü szín
művéből.

jelentésében, hogy kívánatos lenne. 
— Tudomásul vétetett.

Olvastatott Csáky Albin gróf val
lás- és közoktatásügyi miniszter ki- 
neveztetéséről szóló levele. Szintén 
tudomásul vétetett.

A segédjegyzői állások jövőbeni 
betöltésének szabályozása iránt hozott 
közgyűlési határozatot jóváhagyta a 
minisztérium. A betegség vagy szel
lemi fogyatkozás folytán munkakép
telenné vált megyei tisztviselő, segéd 
és kezelő személyzettel követendő el
járás módozatairól szóló szabályrende
let tárgyában az adatok elnöki utón 
befognak szereztetni s kérelem intéz
te ik  a minisztériumhoz, hogy a termi
nust egy évvel meghosszabbítsa. A 
szabályrendelet kidolgozására szükebb 
körű bizottság küldetett ki.

Nem érdektelen Nagy-Harsány 
község vásárszerzési esete. A község 
ugyanis ezeregynébány torintot adott 
ki a vásár-tartás engedélyezéseért. A 
miniszter megsokallotta a nagy kiadást 
és vizsgálat rendeltetett el. Kitűnt az
tán, hogy a község Bocz miniszteri 
kiküldöttnek ajándékba adta a nagy 
Összeget. A miniszter elrendelte, hogy 
az illető elöljárók tartoznak megtérí
teni az elajándékozott pénzt.

Olvastatott a vármegye jövő évi 
költségvetése. Csekély változással ma
rad a régi. A 3. czimnél, a szolgasze
mélyzet mellékjárulékaira 243 írttal 
több irányoztatik elő. A többletet az 
okozza, hogy jövőre uj köpönyegeket 
kell beszerezni. Az 5. czimnél járási, 
közigazgatási fogházakra 1 0 0  írttal 
kell több. A 8 . czimnél 225 frt meg
takarítás mutatkozik. A 12. czimnél 
137 frt megtakarítás van főivé ve. Az 
összes bevétel 93.761 írt 9 krban irá- 
nyoztatott elő. Ugyanennyi a kiadás. 
A költségelőirányzatot egész terjedel
mében elfogadja a megye hatósága. 
Szily László biz. tag föláll s azt mondja, 
hogy a jövő évben uj cziklus lép életbe. 
A közigazgatás fejlődik s az igények 
is nagyobbodnak ; több mint bizonyos, 
hogy újabb állások szervezése is válik 
szükségessé. Utasítandó volna tehát 
az állandó választmány, hogy a jövő 
évi költségvetést követő uj költségelő
irányzat megkészitésénél legyenek erre 
tekintettel s a költségvetést már a jú 
liusi közgyűlés elé terjesszék be, hogy * * * S * * 8

Az ami a uap a földnek.
Vagy . . .  Oh csalfa képzelet ’

Tudom, érzem mi vagy nekem
S kimondanom uem leh et!

— Sötét éj van, itt virrasztók 
Kis gyermekem ágyánál,

— Ugy-e te is én érettem 
Suk éjét átvirrasztál!

Hány álmatlan éjt eltöltél,
Hányszor könyezett szented I

Mennyi gondot, aggodalmat 
Okozhattam én neked -

A mig végre fölneveltél
8 auyai szárnyad alól

Kibocsájtál a világba,
A hol annyi rossz honol.

Azért ott is folyton kisért,
El nem hagyott őrszemed,

Hogy a hullámzó tengeren 
Baj ne élje gyermeked I

S hogy fészket rakni akartam ;
— Minden ember csélja ez 1 —

Ügyeltél, hogy közel legyeu
Az anyai fészekhez.

Hogy szemlélhesd gyermekednek 
Boldogságát, örömét,

Vele örülj, s ha kell, enyhítsd 
Sors ütötte szívsebét.

— Mondd, mindezért névnapodon 
Mivel üdvözöljelek ?

Sziv-érzelmeimbez méltó 
Kifejezést hol lelek ? . .

Férj, apa és gyermek vagyok I
— Boldogító érzelem ! . . .

O h ! ezt csak érezni lehet.
Toll leírni kép télén I

Egy óhajom van még csapán !
Ezt adjátok meg Egek ;

Hogy ha bár férfi vagyok ia,
Mindvégig gyermek legyek I

legyen elegendő idő annak megvitatá- | 
sára s fölterjesztésére. Általános he- j 
lyesléssel fogadtatott a íölszólalás. j 

Mágocs község kérelmet terjesz
tett a megye hatóságához, hogy a szol- 
gabirósági székhelyet tenné át Sásd- 
ról, Baranya-Mágocsra. A kérelem elej- 
tetett, mégis azon megjegyzéssel, hogy 
az újabb megyei szervezéseknél figye
lembe fog vétetni.

Olvastatott Siklós nagyközség ál
tal a siklós-trinitási ut ügyében hozott 
határozat ellen beadott felebbezés. Si- 
monffay János biz. tag a községi tör
vényből kimagyarázni igyekszik, mi
szerint a gyűlés, melyből a határozat 
eredt, törvényes volt, tehát a határo
zatot feloldani nem lehet. A határoza
tot a felfolyamodás ellenére helyben 
hagyatni indítványozza. Németh Lipót 
nem fogadja el a törvénynek Simonffay 
szerinti értelmezését. Az ellenkezőt ál
lítja s kéri az állandó választmány ja
vaslatát elfogadni. Grész szerint a fel
folyamodás személyeskedésből eredő | 
bosszantás; nem egyéb. Szily, dr. Czi- 
rer és Szivér fölszólalásai után szava
zásra került a sor és 1 szótöbbséggel 
az állandó választmány javaslata fo- . 
gadtatott el, még pedig olyképen, hogv 
Németh Lipót kétszer is fölnyujtotta 
a kezét s az egy szavazat kettőnek 
vétetett. így győztek Simonffay fölött.

Karancs község önálló jegyző- j 
séggé alakulása helyben hagyatott.

Következett Simonffay János in- j 
ditványa a megyei íegyvertartási sza- I 
bályzat hatályon kívül helyezése iránt. : 
Hát biz ez a tárgy nagy port vert. | 
Simonffaynak abban tökéletes igaza 
van, hogy nincs joga a megyének a I 
fegyverengedélyezés szabályrendeletét, | 
mely a kormány által jóvá sem hagya
tott, fentartani, az ezen szabály értel
mében engedélylyel nem biró polgá
roktól a fegyvert egyszerűen elkoboz- 
tatni, mert ez zsarnokság s szabad 
államban, hol a polgárok alkotmányos 
életet élnek, ott meg nem tűrhető, mert 
sérti a szabadság eszméjét és sérti a 
tulajdon jogot. Tökéletesen igaz, azon
ban az is tagadhatatlan, hogy, ha 
zsarnokságból, ha törvényen kivül tar
tották fenn azt a szokást, hogy minden 
gazembernek nem adtak fegyvert, ha
nem megválogatták, hogy kinek adja
nak s ha akadt, a ki engedetem nélkül

— Szívből üdvözöl gyermeked 
És mivel mást nem vihet

Emlékül a névünnepre ;
Legyen eme vers tied I

Som8Ích Sándor

Mikor levélíró voltam.
— Csechov Sáudor után oroszból. —
Orzse asszony lépett egy napon szo

bámba a Kosztromszki kórmáuyzóságból.
— Uram, szólt, valamire kérném önt., 

írjon nekem levelet a faluba, én majd 
tollba mondom, ön pedig becsomagolja.

— Hogyan csomagoljam be?
— Nos, a papirosba.
— Jó.
— Asztalhoz Ültem, tollat vettem a 

kezembe, orzse asszony közelebb lépett 
és mélyen sóhajtott.

— Most írjon ön, uram.
— Beszélj hát.
— Mi volna itt beszélni való; írja 

ön ügy a hogy van.
— De mit írjak hát ?
— Ah, mindent; először is üdvözlet, 

ami a vásznat illeti s azt is, hogy az 
idősb sógorasszony nem a bőröndben jö 
hozzám, és küldök három rnbelt s Julianna 
nagynéninek üdvözletemet és hogy vagy 
Julianna, megborjazott-e már a tohéu vagy 
nem? Szükséges volna, már rég itt az 
id e je .. .  Bika borju-e vagy tehén-borjú? 
öcsémre vonatkozólag pedig Írja meg, 
hogy nálam volt, de nem mondott semmit.. 
A kender vagyis a ezérna. . .

— Várj Orzse, ne mindent egyszerre, 
sorban egymás után kell írni.

— Kinek Írjak ?
— Mindenkinek. Katalin sógorasszony

nak üdvözletét, el ne feledje. Onnan Pé- 
tervárra utaztam — kis malacza volt neki; 
most ez már jókora sertés lehel. S én 
most Pétervárott vagyok, szép város. . .  
Mi az, uram, mért uem ir ön ?

— Hogyan Írhatnék galambom, ha

is tartott fegyvert 8 ettől minden teke
tória nélkül elvették a fegyvert 8 ta
lán a hátához is verték: nagyon jól 
tették. Sokat és sokan beszéltek e 
tárgyról, végre Simonffay azon pót- 
inditványa, h"gy  ám alkotassék uj 
szabályrendelet 8 terjesztessék föl jó
váhagyás végett —— el lön fogadva | 
az indítvány azon része, hogy a jelen
leg fönálló szabályzat helyeztessék 
azonnal hatályon kívül, elejtetett. Si
monffay intencziója, mi szerint a tör
vény tiszteletben tartassák s törvény 
ellenes dolgok ne merülhessenek föl: 
helyeselhető és dicséretre méltó. Az ily 
indítványok csak az adminisztráczió 
javára szolgálnak.

Több kevésbé nevezetes ügy elin
tézése után a gyűlés d. n. 1 és 1. óra
kor véget ért.

Szellemi élet a vidéken.
Általános az a nézet, hogy a kultú

rái haladás az országban általában azért 
oly lássa, mert szellemi élet a vidéken 
vagy semmi sincs, vagy igen kevés van.

Van ebben a mondásbau sok igazság.
A tudomány, művészet irodalom köz

pontja a főváros; áll ez a mi fővárosunk
ról sokkal nagyobb mértékbeu mint bár
mely más fővárosról.

Miuden nevezetesebb szellemi moz 
galom a fővárosból indul ki, s mig a fő
városi otthon tüzbelyéuél élvezi, a vidéki 
ember csak értesül róla.

Jó színházak, nyilvános könyvtárak, 
ezernyi látni és tapasztalni való, népszerű, 
tudományos felolvasások, az országgyűlési 
tárgyalások eleveu, mozgalmas képe, ez 
miudmegannyi tényezőjét képezi a fővá
rosban a szellemi élvezetnek, ennek foly
tán a haladásnak. Mi vidékiek mindezt 
nélkülözzük s csak az újságokra vagyunk 
utalva, melyekből nem ritkán a történt 
mozzanatoknak nem éppen valódi képével 
ismerkedünk meg.

A főváros polgárságának lépten-nyo- 
mon alkalma nyílik a szellemileg nemes 
szórakozásra, mely mellett számos oly rész
lettel, oly kérdésekkel és tudnivaló dol
gokkal ismerkedik meg, melyeket oly kel 
lemes módon sem köuyvekböl, sem újsá
gokból elsajátítani nem lehet.

A mi szellemi élvezetünk egy-egy 
hangversenyben tetőzik, mely annál ke- 
vésbbé elégíthet ki teljesen, mert az is 
nagy ritkaság, 8 az ily élvezet iránti ér 
zék e miatt valami nagy mértékben niucs 
is meg. A színházi élvezetben, melyet ván 
dortársulatok nyújtanak, nincs sok kö 
szünet.

Marad még az egyleti élet, melyen 
alkalmuuk van egymással érintkezni, s a 
nyilvános helyeken való reudes összejőve-

összefüggés nélkül mindent össze-vissza 
hadarsz mint a szarka. Sorban kell el
mondanod mindent.

— Hiszen sorban beszélek . . .
— Kihez akarsz íratni levelet ? Min

denütt igy teszik a z t; írnak a család lég- 
idősb tagjához s az üdvözletét egybefog
lalják a kenderrel és malaczczal. No jó, 
én is azt teszem. Tehát ki a legidősebb 
köztetek ?

— Az apósom és az anyósom ; Írjon 
ön ezeknek is . .  .

— Hogyan írjam: „Kedves apósom 
és anyósom" vagy „Kedveseim" vagy 
hogyau?

— Nem, uram, náiunk igy nem írnak. 
Nálunk rendesen igy kezdik: „Istentől 
nekünk ajándékozott szüléinknek, Damia- 
uics Pál apuskának és kedves anyácskám
nak Praskovia Egorovnának menyetektől 
szives üdvözlet és kérem szülői áldasto- 
k a t . .  ." Lássa öu, igy írnak uiináluok.

— Tehát igy írunk mi is.
Orzse sóhajtott.
— Sajnos, nincs itt a sógor, lássa 

öu, ez mester a „becsomagolásban." Cs k 
mondani kell neki s ö becsomagolja a 
papirosba, még pedig oly szépen, hogy 
magam sem gondoltam volna szebben, 
egyszer a könyezésig meghatott. . . S min
den szónál egészen belemártja tollát a 
tintába. Már annyit kaczagtunk rajta; ha 
levelet kell íratnunk, mindjárt ezt is mond
juk : „Menj, Sándor, koezogtass a tollal a 
tinta tartón s csöpögtesd a földre ..  .

— Rendesen mintegy három óráig ke
zeli a tollat. . .

— És te előtte állsz az egész idő 
alatt?

— Ott állok az egész idő alatt, ba 
kell s teszek is valamit neki a mellék
asztalkára. Megissza pohárka keserűjét 
vagy eszik is hozzá valamit, ir két sort, 
azután ismét iszik egy pohárkával. így 
csomagolja be a papírba. . .

tel, melyen vagy szórakoztató játékkal 
töltjük szabad időnket, vagy újságokat ol
vasunk, vagy pedig mikor annak épen ideje 
és alkalma van, politikai eszmecserét foly
tatunk.

Elfogulatlanul ítélve bizony nagyon 
szegényes eredmény ez; de hát bármint 
csűrjük, csavarjuk a dolgot, egyebet sem 
hozunk ki, s összes szellemi élvezetünk jó
formán azokra a mulatságokra redukálódik, 
melyek a téli évadokon át az egyik vagy 
másik egylet részéről a jótékonyság érde
kében rendeztetnek. S ez nemcsak nálunk 
van igy, bauem hazánk legtöbb vidéki vá
rosában, a hol hiába iparkodnak útját 
vágni annak a szellemi meddőségnek, mely 
teljesen lehetetlenné teszi, hogy a vidéken 
is, legalább a vidék nagyobb, intelligens 
elemekkel biró városaiban életerős szellemi 
központok keletkezzenek.

Már próbálgatták, megkísértették ; nem 
igen sikerült, vagy egészen más lett belőle, 
mint a mit szándékoztak. Van egy pár vá
ros ugyan hazánkban a bol vagy régészeti, 
vagy történeti társulat van; van város, a 
bol múzeum létezik, s talán itt-ott a na
gyobb közönségben is mutatkozik némi 
érdeklődés az ily szellemi mozglom iránt: 
de oly város, a mely mozgalmas szellemi 
életével góczpontját képezné egy nagyobb 
vidéknek, s ügyszólván értelmi bélyegét 
sütné erre, kevés van, vagy tálán nincs is. 
S igy megmaradnak ezek a városok mind 
a szó szorosabb értelmében vett provincziá- 
nak, szűk latkörrel, kevés életrevalósággal 
s kicsinyes (elfogással, a köznapi dolgok 
és bajok közepette.

A törekvés mindig eredménytelen is 
fog maradni, a mig egyoldalú lesz, s az 
összes erre hivatott tényezők egyetértüleg 
uem működnek közre. Mert a baj oka 
csak részben fekszik, külső körülmények
ben inkább a vidéki társadalmak egy nagy 
hibájában. Abban ugyanis, hogy a főváros 
szellemi mozgalmairól többnyire hamisan 
értesülvén a lapok utján, igényeink nagyob
bak, mint tehetségeink^ törekvéseink már 
ebben is akadályra találnak, s azután ren
desen azt, a mi szerényen, hangzatos kö 
vetélés és reklám nélkül lép fel, kicsinyei 
jük, semmibe se vesszük, lunen van az is, 
hogy nem aunyira csendesen élvezni, mint 
zajosan mulatni akarunk. A ki ezt az íté
letet általában a vidékre nézve szigorúnak 
találná, az vonja le egyszer egy esztendő 
szellemi élvezetének resuméját a vidéken 
— és nekünk fog igazat adni.

Ezzel korántsem azt akartuk mondani, 
hogy a magasabb szellemi érdeklődés a 
vidéken egyáltalán biáuyzik, — korántsem. 
Van elegendő miudenütt; de részint spo
radikus jelenségek, s még uem hatotta át 
az egész társadalmat, részint pedig az a 
körülmény gátolja az utóbbit, hogy a kik 
e magasabb szellemi érdeklődéssel bírnak, 
ezt másokban is íelkölteni, vagy nem akar
ják, vagy nem tartják magukat reá biva 
tottakuak.

— S mindazt beírja a levélbe, amit 
mondasz neki ?

— Mindent a hogy van. Néha-néha 
el is felejt egyet-mást. Egy Ízben leányom
nak bárom dollárt küldtem a faluba czi- 
pőre s ezt nem irta a levélbe. Minthogy 
a pénz senki számára sem volt írva a 
levélben, anyósom vette magához, leányom 
helyett, de apósom kilopta a bőröndből 
és elitta a pálinka-mérésekben. Más alka 
lommal szövetet is küldtem leányomnak, 
szoknyára.

— Nos?
— Ez a derék iró elfelejtette meg

írni, hogy kinek s ott a falában az anyós 
és idősebb leánya kötényeket csináltak 
maguknak szövetemből g Fánikám el
esett tőle . ..

Orzse arczán a harag kifejezés vo
nult át erre a visszaemlékezésre, de az 
után ismét visszatért arra lassankint a 
mindennapi kifejezés.

— Istenkém, te, ö mester a levélírás
ban. Mind az, amit leír, rendben van, 
egészen rendben. Csak az a hiba. hogy 
sohasem végez be egy levelet sem.

— Miért?
— A mellék-asztalkánál leissza magát 

s betűk helyett őrületes prbe-görbe vona
lakat csinál s e mellett ezt mondogatja: 
ba megtanítottak volna, akkor most derék 
iró lennék . . .

— Nos aztán mi történik a leve
lekkel ?

— Azokat csak ügy, bevégzetleuül 
küldjük el. Ott a falubau már ismerik 
azokat; mihelyt megérkeznek a girbe
gurba vonalok, ez azt jelenti hogy a 
Sándor sógor irt.

— S elolvassa valaki nálatok ezeket 
a leveleket ?

— A faluban ?
— Igen.
— Van ott nálnuk egy írástudó a 

katonaságnál. . .  Ez jól is tud olvasni. . .



Október 13-án.

Az iparos tanonezok oktatásáról.
A pécsi ipar és kereskedelmi iskolai 

bizottságnak egy a város tanácsához inté- 
tézett felirata érkezett pár héttel ez előtt 
hozzánk, de az akkori elfoglaltság köze
pette és térszüke miatt nem adhattuk. A 
bizottság abbau három évi tapasztalatait 
feltárja, reá mutat a hiányokra, megjelöli 
az utat, hol és mikép volna az intézmény 
orvosolható, de ezen bizottságnak utolsó 
üléséből azon tapasztalatát merítettük, 
hogy azok egyike sem orvosoltatok és 
valljuk meg őszintén azt orvosolni nem is 
akarja senki. Nem képzelhetjük el azt, 
ha tenni akarnának, hogy nem tehetnének. 
Leplezetlenül azon meggyőződésünknek 
kell kifejezést adnunk, hogy valaki ezzel 
talán népszerűséget akar haj baszni, hogy 
a polgárság egy jónagy részét törvéuyben 
előirt kötelességük teljesítésére nem akarja 
szorítani, nem akarja büntetni, mert az 
által népszerűién találna lenni. Mi épp az 
ellenkezőt tartjuk, ha kötelességét teljesíti, 
akkor népszerűbb lesz, mi igen természe
tes. A józan miveit polgárság mit vár 
tisztviselőitől? Hü kötelesség - teljesítést.

Adjuk a bizottság jelentését egész 
terjedelmében

Tekintetes tanács ! Midőn három évi 
működésünk ideje lejárt, uem tehetjük, 
miszerint számot ne adjunk sátárkodásuuk- 
ról és reá ne mutassunk azon hiányokra, 
melyek az iparos-tanoncz oktatásuak, hogy 
úgy szóljunk útjában állanak.

Mi magunk részéről ntiuden szerény
telenség nélkül elmondhatjuk, miszerint a 
lehetőség határain belől megtettünk min 
dent mi a reánk bízott jó ügy előmozdí
tására szolgál, ha azt oly tökélyre nem 
vihettük, mint a milyenre óhajtottuk vagy 
a milyent tőlünk elvártak, az uem ben
nünk, hanem hatáskörünkön kívül eső és 
általunk el nem hárítható alább elösoro 
landó akadályokban keresendő.

Nem tehetjük, hogy a tettes czimnek 
e helyütt hálás köszönetét ne modjunk 
megbízatásunkért, de különösen azou ki
váló támogatásért, melyben mindeukor, de 
legkülönösebben akkor részesített, midüu 
a nagyon kellemetlen pénzügyet vállaink- 
ról levette és azt házilag kezelteti.

Az iparos tanoncz oktatáson bénitólag 
hat az, hogy iparos tanonczul olyanok 
is felvétetnek kik a népiskola 6  osztályát 
nem végezték és így történik az. hogy 
daczara a népiskolai törvény kötelező 
erejűtek minden évben előkészítő tanfo
lyamot kell uyitani olyanok részére, kik 
az iskola belsejét soha sem láttak. Igaz 
bár hogy a törvény az; mondja, miszerint 
iparos tanoneznak olyan itju veendő tel, 
ki 12-ik évet betöltötte, ámde a népiskolai 
törvény nem hajtatik kellő szigorral végre 
s igy történhetik csak az, hogy számta- 

éau iparos tanoncz találkozik, kik az írást 
lés olvasást sem tauulták, szóval iskolába 
soha sem járták. Igaz hogy 3—5 évi 
tanoncz ideje alatt köteles iskolába járni, 
ámde az iskolai tauiió oly kevés ezzel 
szemben a mulasztások oly ijesztő mér 
vüek, hogy alig vau remény hogy az ily 
ifjúból képzett iparos legyen. Igaz bár 
hogy a tettes czim ezen alig segíthet, de 
nem tehetjük, hogy ezen az iparos tanoncz 
oktatást gátló akadályra reá ne mutassunk.
A városi közgyűlés utján szeréuy nézetünk j 
szerint a magas kormányhoz feliratot me
neszteni lehetne, miként mondatnék ki, 
hogy iparos tanonczul az oly ifjú ki a 
népiskola 6  osztályát uem végezte, fel
fel uem vehető Ezen intézkedés buzditólag, I 
sőt kötelezőleg hatua a szülőkre, kik 
gyermekeiket iparos tanonczul adni óhaj
tanák , hogy a népiskolát szorgalmasan 
járassak. De ma áltálán ellenkezőleg van,

Egy két nap alatt kibetüz egy levelet s 
ha valamely szó elmosódott vagy olvas 
hatatlan, kipótolja a magáéból s a dolog 
rendén van.

— S ennek is adnak pálinkát ?
— Bizonyára adnak neki valamics

két. „Pétervárott, szokta mondogatni, ré
szeg ember irt, tehát én sem olvashatom 
el józanon, te ostoba4 — ez szavajárása... 
Ekkor adna< neki valami inni valót . .. 
Csakhogy ö másképpen iszik ; nem eszik 
hozzá semmit, iszik, a nyelvével csattog, 
mire megkez li az olvasást és saját sza
vainak összeállítását. S ba ezek a szók 
nem illenek össze, kijavítják azonnal. „Nem 
jól van, mondják, a posztó Akulinát illeti, 
nem pedig Agatiát.4 „Nem, mondja ő, 
valamennyien tévedtek. Agafiát illeti. Ha 
írástudók vagytok, olvassátok magatok4 .. 
Ekkor oda dobja a levelet és megy. Ilyen
kor ki kell öt engesztelniük : „Igyál még 
egy pohárkával4 . . .  És ha nem is egy
szerre, de ki issza mégis s végig olvassa 
a levelet.

Most írjon ön, uram, írjon, kedves 
uram : a ruhát beáztattam már a tekuübe.

Kezdetét vette az ünnepélyes cselek
mény. Orzse kezdett tollba mondani, én 
pedig „becsomagolni.4

Igyekeztem lehetőleg érteluieseu írni, 
nehogy Sachar bácsinak alkalma legyen 
saját szavaival kipótolni.

Kölcsönös fáradsággal a következő 
levelet hoztuk lé tre :

„Istentől nekünk ajándékozott szülőink
nek, Damianics Pál kedves apácskának 
és kedves anyácskánk Praskovia Egorov- 
nának, menyetektől tisztelettel párosult 
üdvözlet és kérem szülői áldástokat. Tu 
domásotokra hozom azt is, hogy Pétervá
rott a szép városban élek s leányunk Fe- 
dosia Stepanovuának küldjük szülői áldá
sunkat örök időre s ezzel együtt bárom 
rubel pénzt is. Végy magadnak Fenja, 
ebből a pénzből ezipőt a télre és meleg 
harisnyákat. Továbbá kedves anyácskám,

azt tartják akár jár iskolába, akár nem, 
jó lesz inasnak.

2- or. Zavarólag hat az iparos tanoncz 
oktatására azou körülmény, hogy év kü 
zött minduntalan felszabadulnak. Ezen ugv 
lehetne segíteni, hogy a tanoncz szerző
dések olykép köttetnének, mikép azok junius 
hó végén járnának le. Az iskola év végez
tével a tanoncz belép, a szokásos 4—6 
heti próba-idő után köttetnék a szerződés, 
mely csak is az iskola - év végeztével 
járna le. — Egyidejűleg a szerződésekre 
nézve azon tapasztalatot szereztük, misze
rint évente nagyon tekintélyes számú ipa
ros tanoncz jár iskolába, ki a rendőrség 
által vezetett jegyzékben nem foglaltatik, 
tehát az illetők gazdái azokat nem jelen
tik be. — Ez is a törvénynek megszegése.

3- or. A most elősoroltak csak árnyéka 
a valódi bajnak és ez az, hogy az isko 
lai mulasztások oly ijesztő mérvűek, mi
szerint ismételten el kell mondanunk azt, 
mit már számtalan átiratban hangoztattunk 
és ez az, hogy itt Pécsett az iparos és 
kereskedő tauoucz iskolát csak az látó 
gatja, a kiuek épp tetszik. Nem akarunk 
hosszabb fejtegetésbe bocsátkozni, hanem 
e helyett beszéljenek a számok. Értesítőnk 
15-ik oldalán a szorgalom kimutatási táb
lázata hü képét adja ennek. Összes mu
lasztott óra szám 13.531 ebből igazolt csak 
2845, nem igazolt 10.686 óra Hogy ily 
nagy mérvű mulasztások mellett haladás
ról szó sem lehet, azt tartjuk bővebben 
fejtegetnünk sem is kell. Ha ezen segítve 
nem lesz, az iparos és kereskedő tauoncz 
oktatás oda hová jutnia kellene, soha sem 
fog, daczára hogy a tettes czim évente 
tekintélyes összeget áldoz eme iskolára. 
Neküuk más eszközök nem állanak ren
delkezésünkre minthogy a mulasztásokat 
az I fokú rendőrhatóságuak híien beküld 
jük, de hogy ott uem alkalinaztatik a 
törvény szigora, ez már hatáskörünkön 
kívül eső dolog, mely ellen h pauaszon 
kivül egyebet nem tehetünk.

Végre 4-er még egy fontos körülmény 
uem mellőzhető és ez az építő iparosok 
megoktatása az iskolával szembeu Ezek 
tanouezaikat a tavasz megnyíltától késő 
őszig iskolába egyáltalán nem küldik. 
Belátta ezt a magas kormány, midőn ezek 
részére külön téli tanfolyam létesítését 
megengedte, belátta a tettes czim a midőn 
erre vonatkozó előterjesztésünkre a rend
őrkapitányság utján velők tárgyalásba bo
csátkozott, de épp ők azok kik ezt belátni 
nem akarják és minden nemű kísérletet 
merev magok tartusa által meghiúsítanak. 
Azt pedig tűrni, hogy egyes iparosok a 
törvény és feuuálló rendelettel ellenkez
zenek, nem lehet. Nem azért mert egy
részt az által az iparos tanonezok elmé
leti kiképzése meghiusittatik, de másrészt 
zseuge ifjú korukbau mar megtanulják azt, 
hogy a törvényt és a kormáuy rendelete
ket semmibe sem kell venni, azt kijátszani 
lehet. Az építő iparos tanonezok részére 
— kiknek száma 130 — létesítendő téli 
tanfolyam alig kerülue 2—300 írtba, mely
nek viselésére kényszeritendők volnának 
Az állapotot tovább tűrni nem lehet, uem 
azért, mert a mulasztók számát épp ők 
szaporítják. Ezen iparos tanonezok múl asz 
tásai mindig külön kimutatva lettek. — 
De orvoslásról tudomásuuk nincsen Leg
alább nem tapasztalható.

A téli tantolyam által volna elérhető 
az is, hogy a rajz mely épp az építő 
tauonczokra nézve élet-kérdést képez, 
jobban tauitathatuék, a mostani temérdek 
mulasztás mellett az még mindig uem áll 
azou a fokon, melyen állauia kellene.

Az épitő iparosok tanonczaikat oly 
módon akarjak az iskoláztatás alól elvonui,

vigyázz a bőröndömre, nehogy menyem 
Matrena benne turkálhasson.

Sógorasszonyomnak. Matrena Ephi- 
movnának, férjével Fedorics Ivánnak együtt 
szintén küldjük üdvözletünket . . .  stb. Kö
vetkeznek szives üdvözletek s végül alá 
irom a levelet : Istentől nektek ajándé 
kozott leányotok Lisabeta Tromphiinober. 
Férjem, Fedorics István pedig már két 
hete uem mutatja magát, s átalában a 
korcsmán kivül nem lehet öt látni.4

Amint a levelet felolvastam, Örzse 
meg volt hatva mélyen.

— így, uram, igy . . .  Köszönöm alá
zatosan.

Átvette a levelet s elégülten távozott. 
Két nap múlva eljött újból.

— Uram, megengedi, hogy kis időre 
távozzam ? A sógor látogatásra jött az 
ezredtől

— Ugyanaz, aki becsomagolja a 
leveleket ?

— Az . . . .  eugedjeu ki kis időre . .  . 
nem sokára. . .

— Menj !
Késő éjjel, kissé mámorosán tért vissza.
— Miért ily későn?
— Bocsásson meg ön, levelet irtunk.
— S talán nem végeztétek be, a vé

gén a girbe-gurba vonalokkal?
— Bizonyára . . .  sok gyönyörrel . .  .
Mintegy tizennégy nap múlva, lefek

vés közben ügyetlenül ledobtam a gyer
tyát az éji asztalról. A gyerlyatartó a 
pallón az egyik, a gyertya a másik oldalra 
esett. Közepén maradt a papír, melybe a 
gyetya volt csavarva. Kibontva ezt, lát 
tam, hogy be van írva. Közelebbről meg 
tekintve, fölismertem benne az általam irt 
levél egyik részét. Sándor sógor lett a 
győztes s a girbe gurba vonalok vándo 
roltak a faluba.

o A.

„PÉCSI FIGYELŐ*

hogy ők tanonezokat nem tartanak, hanem 
azokat napszámosként fogadják fel.

Nem hihetjük miként a tetes czim a 
törvénynek ily kijátszását tűrné. Ezen álla
potot gyorsan és alaposan kell orvosolni. 
Szerény nézetünk szerint pedig orvosolni 
csak is a téli tanfolyamnak azonnali be
hozatala által lehet.

Kül önfé l ék .
—  L ap u n k  m ai s z á m á h o z  kitöltetlen 

posta-utalványokat mellékeltünk s kérjük 
olvasóinkat, hogy hátralékaikat legyenek 
szívesek még e hó folyama alatt beküldeni 
s előfizetéseiket megújítani, ha azt akar
ják, hogy a lap küldésében zavar ne 
támadjon.

—  Az o rs z á g g y ű lé s  e hó 14 én fog
ismét egybegyülni, s a kormány már az 
e hó 17-én tartandó ülésben be fogja ter
jeszteni úgy az 1889-re szóló költségve
tési előirányzatot, mint az 1887 ki zárszám
adásokat. A költségvetés miudazáltal aligha 
lesz még ez évbeu letárgyalható, különö 
sen azért, mert a kormány, megbízható bi 
rek szerint, előbb a regálé megváltására 
s a véderő törvény reformjára vonatkozó 
törvényjavaslatokat akarja a törvényhozási 
masinán áthajtani. így természetesen szó 
sem lehet arról, hogy a költségvetés még 
ez évben törvénynyé váljék, s megint elő
áll anuak a szüksége, hogy a kormány 
iudemuity, rendkívüli felhatalmazás alapján 
vezesse az állam háztartását. Ilyesminek 
csakis rendkívüli körülmények közt volna 
szabad történnie, 8 ez mégis az idéu is 
megtörténik, bár tudvalevőleg a delegáczió- 
kat az idéu éppen azzal az ürügygyei hív
ták össze júniusra, — s nem október vé
gére vagy november elejére, mint eddig 
szokásban volt, — hogy az indemnity ké 
résének szüksége elkerültessék. Kitűnik 
tehát, hogy az országgyűlés újra összeülé- 
8ének későre kitűzése hiba volt, melyen 
most már uem lehet segíteni.

—  F e l fü g g e s z te t t  v á ro s i  t is z tv is e lő k .  
A szomszédos Kaposvár város képviselő
testülete e hó 6  án tartott közgyűlésében 
Német Ignácz polgármester és Kelemen 
Róbert pénztáros ellen elrendelte a fegyelmi 
eljárást s őket állásuktól (elfüggesztette. 
A közgyűlés határozatának ez szolgált ala 
pul: A múlt év november havában a kir. 
adófelügyelő jelentést tett, hogy Kaposvár 
városa 10.000  forint fogyasztási adott be
szedett ugyan, de azt az adópénztárba 
beszállítani elmulasztotta. Tudomására ju
tott az is, hogy egyes adófizetők ama kü- 
löuös kedvezményben részesülnek, hogy 
adójukat már évek óta nem fizetik s erre 
szorítva sem leszuek. Az adófelügyelő ál
tal kirendelt állami adóvégrehajtó rövid 
idő után arra a meggyőződésre jutott, 
hogy a beszedett 10.000  frt fogyasztási 
adó más czélokra fordittatott — s hogy 
az adóhátralékosok között első sorban a 
polgármester maga 1700 frttal szerepel. 
A képviselőtestület tudomására jutott an
nak is, hogy árva-vagyon kezelése is a 
legnagyobb rendetlenségben történik, sőt 
400 forintról nem lehet elszámolni, mert 
az okiratok hiányzanak, továbbá, hogy a 
polgármester és néhány kegyeltje a városi 
pénztárból tetszés szerinti kölcsönöket vett 
fel privát czélokra. — Igazau kár, hogy a 
pestvármegyei példa október 6 -án még 
nem világíthatta meg a kapsváriak elmé
jét, mert akkor ők is bizonnnyal fegyelmi 
eljárás helyett bizalmat szavaznak a pol
gármesternek.

—  O z o ra y  Á rp ád , fővárosi veterán 
iró, kinek kedves kis költeményét s 
oroszból fordított tárczáját közöljük lapunk 
mai szántában, városunkba érkezett s itt 
fog pár hétig időzni szülőinél. A derék 
iró, kit szétszórtai) megjelent muukái után 
az egész országban előnyösen ismernek, 
ki ez előtt 30 évvel Pécsett szinészkedett 
Molnár György társulatánál, a régi ked
ves napok emlékéül a „ Ké t  k r a j e z á r  
j u b i l e u m a 4 czimen felolvasást tög tar
tani. Hogy hol tartja a (elolvasást, még 
most nem jelezhetjük, de legközelebbi 
számuukbau közölui fogjuk. Előre is föl
hívjuk olvasóink s Pécs müveit közönsé 
gének figyelmét a z  érdekes és élvezetes 
felolvasásra.

— A „Pécsi Dalkoszoru4 múlt vasár
nap tartotta szüreti ünnepélyét a Scholtz- 
(éle sörcsarnokban, mely alkalommal nem
csak a nagy terem, hanem minden mel
lékhelyiség is a zsúfolásig megtelt közön
séggel. A „Dalkoszoru4 a műsor minden 
egyes számát kifogástalanul énekelte és a 
közönség nem is fukarkodott a tapssal, sőt 
a „Szép Margit4 czimü dalt megismételtette 
s a műsor végeztével ráadásul a közönség 
a Kossuth nótát és a „Pepi tant“ czimü 
tréfás románezot is kívánta hallani, miket 
aztáu a „Dalkoszoru * elő is adott uagy 
hatás közt. A műsor után majd miuden 
énekes átöltözött magyar jelmez-ruhába és 
fölcsapott csősznek, megjelent a kisbiró 
is és dobszó mellett kihirdette, hogy meg
kezdődött a szüret, szabad a lopás, de a 
kit a csőszök megcsípnek, egy piezulát 
tartozik annak perselyébe csúsztatni. Ez 
alkalomkor ugyan nehéz szerep jutott a 
csőszöknek, mert a zsúfolt teremben uem 
igen tudtak mazogni és ha mégis itt ott 
hallatszott a „meg vagy“, rögtön beleve
gyült a szülőtolvajok kaczaja, kik azalatt, 
mig a csősz az elcsípett tolvajjal leszúr 
koltatta a piezulát, a háta mögött kényel
mesen teleszedték az asztalt szőlővel. Be 
is látták csakhamar, hogy hasztalan eről
ködés az egész, clcsapták a csőszöket és 
a kisbiró kihirdette, hogy már most igazáu 
szabad a lopás. A szüret után a tombola 
kisorsolás következett. Körülbelül 140 tárgy 
lett kisorsolva, melyeknek legnagyobb ré

szét önkéntes adomány képezte. A mulat
ság a táucz kezdetével még fesztelenebből 
folyt és csak reggel felé ért véget, a mi
kor is mindenki megelégedetten hagyta e 
a termet, de leginkább a „Dalkoszoru
tagjai, mert a tiszta jövedelem meghaladja
a 190 frtot. ...

— Egy m u n k ás  h ir te le n  h a lá la .  Az
épülő igazságügyi palotának ismét áldo
zata van. Szombaton este az asztalosmuu- 
kákát végző Dómján asztalosnak cgy az 
nap fogadott napszámosa a mint az egyik 
szobában a padozat ágyáuak készített tol 
det gereblyélte, hirtelen eldobta magától 
a gereblyét, az ajtófélíáuak szaladt, két 
szer-háromszor megrázta s ezze elvetette 
magát a földre. Mikor a körülte dolgozó 
munkások odaszaladtak, már csak egy 
félmeleg holttestet talaltak maguk előtt. 
Rögtön a rendőrséghez futottak s azonnal 
megjelent a helysziuéu dr. Tolnai kerületi 
rendörorvos, kiuek minden életmentő kí
sérlete eredméuy nélküli volt s csak a 
halált konstatálhatta. A hirtelen meghalt 
napszámos, kit névleg senki, még fölfogadó 
gazdája sem ismert, alacsony, zömök, erő
teljes, körülbelül 34 éves ember. Érdekes 
volt az esetnél az, hogy az épületen dol
gozó munkások legnagyobb része nem is 
tudta, hogy ugyanazon ház munkásai kö
zül valaki meghalt s a helysziuére hitt 
rendörörmester kérdezösködésére nagy bá- 
mulkozva mondták, hogy ők nem tudnak 
semmiről semmit, ott ugyan semmi baj sem 
történt. Mikor a holttestet a halottszállító 
kocsira tették, az összecsődült munkások 
közül többeu fölismerni vélték a hullában 
Kciuratb nevű, idevándorolt napszámost, 
ki állítólag a Nyil-utczában lakik s kinek 
felesége és 4 — 5 gyermeke van. A holt
testet a szigeti külvárosi temető bouczoló- 
holyiségébe szállították, s másnap elte
mették.

— E v a n g é lik u so k  g y ű lé se  P é c s e i t  A
magyarhoni egyet. ev. egyházi gyámintézet- 
nek f. hó 13. 14. napján Pécsett tartandó 
XXX11I. évi Közgyűlésének programmja: 
szombaton, október 13-án délelőtt 9 —12 
és délután 3— 6  óra közt központi bízott- 
mányi ülés. Esti 6  órától értekezlet. Va
sárnap október 14-én: délelőtti 9 órakor 
istentisztelet, Bognár Endre lovászpatonai 
lelkész és offertoriummal a szeretet ado
mány4 javára. Délelőtt 10 és órától 
egyetemes gyámintézeti közgyűlés a temp
lomban 1. Világi elnök megnyitó beszéde.
2. Egyházi elnök évi jelentése 3. A né
methoni Gusztáv Adolf egylet adományai.
4. A bányakerületi, dunáninueui, dunán
túli és tiszai egyházkerületi gyámintézetek 
elnökeinek jelentése. 5. A hazai ev. egy
ház szegény ügyének, kivált pegig a missió 
pontoknak ismertetése. 6 . A központi bi
zottmány jelentése a központi pénztár szá
madásainak megvizsgálásáról. Forgalmi ki 
mutatás és vagyon mérleg. 7. A közpouti 
bizottmány javaslata a segélyösszeg kiosz
tására vonatkozólag 8 . A budapesti gy. 
egylet atirata és ajándéka. 9. Selmcczi 
lyceumi bibliaterjesztő ifjúsági egylet at
irata és ajándéka. 10. A jövő éviküzgyü- 
lés helye. 11 Indítványok 12. Jegyzőköny
vet hitelesítő bizottság kiküldése. Déli 1 
órakor közös ebéd lesz a Schoitz féle sör 
csarnokban, résztvételi dij 2 frt. A gyű
lésre, mely a pécsi evang. egyház ujonan 
épített tauács-teriuében tartatik meg, már 
tegnap este megérkeztek a vendégek, ki
ket a pécsi ev. egyház presbyteriuma to 
gadott a vasútnál.

—  P e r r o n  jeg y e k . Folyó évi október 
hó 15-étöl kezdve a budapest pécsi és kir. 
szab. pécs barcsi vasutak állomásain névre 
szóló pályaudvari belépti bérletjegyek fog
nak kiadatui, még pedig egy hóra terjedő 
érvényuyel 1 írtért egész évre terjedő ér
vénynyel 10 írtért. Ezen belépti bérlet 
jegyek a vasúti üzletszabályzat 5-ik §-a 
értelmébe a várótermekbe és pályaudvarba 
való belépésre, a személyszállító vonatok 
indulási és érkezési idején, a budapest- 
pécsi, mohács-pécsi és szab. kir. pécs- 
barcsi vasút összes állomásain jogosítanak. 
Úgy az egy hónapos, mint az éves bérlet
jegyek érvényessége mindig a hó 1-én, 
vagy 15 éu kezdődhetik. A pályaudvar 
belépti-bérletjegyek akár az állomások 
utjáu, akár közvetlenül az üzlet-igazgató 
saguál az értük járó összegnek egyidejű 
beküldése mellett rendelhetők meg.

— A p é c s i  p o lg á r i  c a s in ó  folyó hó 
28-án d. u 4 órakor rendes tisztújító köz
gyűlést tart. Tárgysorozat 1. Évi jeleu 
tés. 2. Számadások megvizsgálása. 3. Tiszt 
újítás 4. Indítványok.

— T em p lo m  fe s té s .  A szegszárdi tem
plom restauráczióját e hét folyamán vé 
gezte be G r a i t s  Endre akadémikus 
festő. A munkálat, mely háromhónapnál 
többet vett igénybe, minden tekintetben 
kielégítő. Az illetékeseknek tetszését tel
jesen kinyerte. A reneszánsz stílusa tem
plom egészen uj, megnyerő képet uyert 
ezáltal. G r a i t s  már a jövő hét elején 
egy másik, a s z a j k i templom kitestéséhez 
fog, melynek költségeit egy száj ki polgári 
asszony fedezi teljesen. Miután a templom 
alakja nem engedi, hogy ott több nagyobb 
csoport kép foglaljon helyet, a szentély 
ben csak egy uagy kép lesz, az augyal 
amint üdvözli Máriát, mig a templomhajó
ban 12 szent, mint egyes alak fog lát
ható lenni.

— H a lá lo z á s .  Özv. Freyler Károlyué 
született Réder Katalin, Freyler Károly sik
lósi kir. járásbirósági jegyző édes anyja, 
több boti szenvedés után e hó 7 én, élte 
65-ik évében elhunyt Siklóson. A boldo
gult földimaradványai, Siklóson történt elő- I 
zetes beszeutelés után Pécsre szállíttatva, i 
itt kedden délután 4 órakor a budai kül- 
városi temető-kápolnában ismételt beszen- I 
t e lé s  után a c s a l á d i  sírboltba t é t e t t e k  örök j
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nyugalomra. — C s á k y  Zs i  gmond  
püspök-szeuterzsébeti néptanító e hó 4-én 
elte 5 4 -ik évbeu , szivszélhüdés követkéz 
tében hirtelen meghalt Püspökszenterzsjhe
ten. Özvegyet és 9 gyerkeket hagyott 
hátra — Holly Venezel pékmester e hó 
10 én reggel 5 órakor, hosszas szenvedés 
után, életének 62-ik évében elhúuyt. — 
Béke poraikra!

— ö n g y i lk o s s á g  Somberekén Dietrich 
János kisházas felakasztotta magát. Végzetes 
tettének oka az volt, hogy előtte való es
tén szőlőlopás közben tetten éretvén, az 
annak következménye tői való íélciuiébeu 
öngyilkos lett

— F i l lo k s z e ra .  A földmivelés ipar és 
kereskedelemügyi m. kir. miniszter a kö
vetkező rendeletet intézte varmegyénkbez: 
A mohácsi járás Laucsuk, Babarcz, Szajk 
Versend valamint a pécsváradi járás Olasz 
község szőlőiben a fillokszera jel inléte 
konstatáltatváu, a rovar elburczulásauak 
megakadályozasa czéljából ezennel a kü 
vetkezőket rendelem: 1. A nevezett köz
ségek hatarában lévő összes szőlőterület 
(esetleg kertek is, melyekbeu egyes szőlő
tőkék állanak) zár alá helyeztetnek. 2. A 
szőlő vesszőnek a község határáu kivül eső 
községekkel való forgalmúra nézve a szőlő- 
vessző szállítás szabályozása tárgyában 
1886-ik évi 69171. szám alatt kiadott 
reudeleteim határozatai irányadók. 3. A 
szőlő növény s minden egyéb alkatrészei
nek (a szőlőiül! kivételével), továbbá hasz
nait duezok és szőlőkaróknak, szőlölevélbe 
csomagolt bárminemű tárg^akuak a zár 
alá vett községek határaiból való kivitele 
szigorúan tiltatik. 4.) Ezeu intézkedésről 
a szomszéd községek kihirdetés utján az
zal értesiteudük, hogy a szőlőbirtokosok 
egyúttal figyelmeztendök, hogy a zár 
alá vett községben szőlő munkáso 
kát szőlőikben alkalmazni óvakodjanak, 
mert ezek ruháikon, de főleg szabad szem
mel nem igen látható rovart künnyeu el 
hurczolhatjak még az egészséges szőlőkbe 
is. A jelen rendelet ellen vétők az 1883 ik 
évi XVHI. t. ez. értelmében az abbau ki
szabott büntetés alá esnek. Utasítom a 
vármegye közönségét, hogy a t tt intéz 
kedéséről, nevezetesen a zárlatnak mikénti 
fogauatositásáról ide azonnal jelentést te
gyen. Egyúttal értesítem a varmegye kö
zönségét, hogy Dezső Miklós borász, vándor- 
tanító által, Viselő község szőlője uieg- 
vizsgáltatváu, abbau fillokszera ez idő sze
rint nem találtatott. Budapcsteu, 1888. 
szept. 18 án A miszter helyett Matle- 
kovits s. k.

— Gőzhajók j á r á s a .  Folyó hó 15 tői 
kezdve a Mohácsra érkező s innen induló 
személyszállító gőzhajók menetrendje vál
tozást szenved. Az említett naptól kezdve 
Budapest és Mohács között uapouként csak 
egyszer közlekedik a személyszállító hajó. 
Es pedig indul Budapestről Mohácsra reg
gel 7 órakor, Mohácsról Budapestre dél
előtt 11 órakor. A Budadestről Mohácsra 
kedden, csütörtökön és szombaton délután 
4 óra körül megérkező hajók ugyauazon 
napokon még Bezdáuig uienvén s itt az 
éjen át vésztegelvén, másnap — szerdán, 
pénteken és vasárnapon — folytatják ut- 
jokat Ziuiouy-Orsova-Galac felé. Felfelé 
Gáláéból Orsovára kedden csütörtökön és 
szombaton 9 órakor reggel, Orsováról pén
teken, vasárnap és kedden 8 órakor reg
gel, Zimonykól pedig szombaton, héttőn és 
szerdán reggel 8 órakor indulnak a hajók 
és Mohácsra az utóbb említett napokon 
éjjel megérkezvén, innen masnap a teuu 
említett menetrend szerint délelőtt 11 óra
kor folytatják utjokat Budapestre, a hova 
a reggeli órákban érkeznek meg.

— Életmentő. Knezevits Rábó liptódi 
lakos még három (‘gyén társasagában le 
ment beltelkén levő piuczéjébe, mely tele 
volt jav a  fbrrásbau levő uj borral. Miiin- 
kovics Stankó liptódi lakós látta őket a 
pinezébe menüi, de feltűnt neki, hogy azok 
oly sokáig ott maradnak, holott nagyou 
veszélyes borforrás alkalmával a borral 
telt helyiségben tartózkodni. Elment tehát 
a piuczéhez és néhány lépéssel a piucze 
belsejébe érve látta, hogy mind a négy 
egyén áléivá a földön terült el Miután ki
áltozásra segély nem érkezett, bement a 
pinezébe s abból legelőbb a gazdát, Kneze- 
vic8 Rádót vonszolta ki a szabadba; is
mét — és pedig még három Ízben — és 
nagy erőfeszítéssel kivonszolta a többi há
rom egyént is, mi közben a borforrás 
szülte egészségtelen légtől ü maga is né
hányszor rosszul le tt Önfeláldozó fárado
zásának sikere fölötti öröme azonban 
nem volt teljes, mert mig az utóbb ki
mentett három egyén magához térve föl 
éledt, addig éppen a legelőször kivonszolt 
Knezevics Rádó többé nem jött eszméletre, 
miután a borforrás alkalmával kifejlődött 
gyilkos gáz már előbb megölte öt. Milino- 
vics Stánkot mindazonáltal, mivel öníelál- 
dozólag három embert mentett meg a bi
zonyos haláltól: ezen tettéért méltó dicsé 
rét és kitüntetés illeti.

—  A g y o n lő tte  a f e le s é g é t  —  v ig y á z a t 
la n s á g b ó l. Schubert János nevű uémet-bó- 
lyi lakos présházában Bauer nevű borjádi 
lakos dolgozván, már egészen beesteledett, 
midőn haza — Borjádra — menni készült. 
Miértis személybiztonság tekintetéből kérte 
Schubertét, hogy kölcsönözné neki az útra 
revolverét. Schubert engedve a kérelemnek, 
kezében vette revolverét, de mielőtt Bau- 
érnék odauyujtotta volna, megmutatta neki, 
miként kell vele bánni. Ezen mutatvány 
közben azonban egyszerre elsült a revol
ver és a töltény Schubert János nejének 
— ki éppen férje előtt állott — hasába 
fúródott, ki is nyombau összerogyott. A 
szereuesétlen férj azt hitte, hogy a forgó 
pisztoly teljesen töltetleu, holott épen csak 
egy töltéuy volt b e n n e . A sajnalatr a mé tó
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no oly súlyos sérülést szenvedett, hogy 
meghalt.

— K n e z e v its  I s tv án  siklósi gór. kel. 
vallású néptanító folyó hó 7-éu életéuek 
36-dik, tanitóskodásának 15-dik évében 
jobblétre szeuderült. Elhunytat gyászolják, 
a hü uő, két ucveletleu árva, a férfit egy 
héttel ezelőtt elvesztett bánatos édes anya, 
a jó sógor s többen. Díszes koszorút he
lyeztek a ravatalra: a siklósi polg. isk. 
tanári kara, a siklósi ellemi tanítók és 
Fodor Pál ttgyvédné, kinek a szerb nyelv 
tanításában a boldogult magán tauitója 
volt. — Temetése uagy részvét mellett 
9-én d. n. 3 órakor ment végbe. Kikisér- 
ték az összes elemi-iskola tankötelesei, a 
polg isk. növendékei tanító- és tanáraik 
élén, továbbá a külöuböző hitfelekezetek 
lelkészei s Siklós nagy község közönségé
ből sokan. A gör. kel. vallás szertartásán 
kivltl kartársai felhívása tolytán Sztlcs Dá
niel tauitó tartott siribeszédet, melyben a 
tauitói hivatal fontosságát ecsetelvén, az 
ezzel járó szegény díjazást hasonlította 
össze a más foglalkozású emberek díjazá
sával, mely — szerinte — nem áll helyes 
aráuyban, sót — mint monda, a tauitó 
jutalma sokszor télreismerés s nem ritkán 
lialatlausag. Végül búcsúbeszédet intézett 
a családtagok, kartársak, a jó barátok; 
az árván maradt tanítványai, az egyház- 
község n végső megtisztelőihez.

—  K ettő s  g y ilk o s sá g  Korosits József 
Szekszardról a nyár folyamáu Siklóson 
megtelepedett sertéskeieskedő tolyó hó 
10 én a délelőtti órákban meggyilkolta 
hegyi pinezéjében nejét, szül. Baka Juli- 
auuat. Fejét baltavai összeverte s ezután 
egy kést dötött szivébe, az ajtót rázárváu 
ott hagyta; ö maga bejött a városba s 
egvtk ismerőse lakasau egy késsel torkát 
felvágta. A vérnek a padlásról való lecsor- 
gasa figyelmessé tette a házbelieket a 
gvikossagra, azonnal orvost hivattak, ki a 
sebet összevarrta. Életben maradásához van 
remény; a nő, mire atyja s a szomszédok 
az ajtót betörték, kiszenvedett.

— Kálvária-szentelés. Laskafaluról ír
jak nekünk a következőket: Lélekemelő 
ünnep volt ualunk e hó 7-én. Ugyanis e 
napon szentelte fel Troli Fcreucz papai 
praelatus az ujouau épüli kálváriát. Ezt 
megelőzőleg uagy assisteutiás misét muta
tott be a Mindenhatónak Troli Fcreucz 
kanonok ; assistensek a helybeli plébános 
Heid János és a bellyei plébános Gudler 
Pál voltak. A uagy mise után üuuepélycs 
„Veui Sancteu val megkezdődött maga a 
kaivalia-szenteles, melyre a hívők soka
saga körmeuettel vonult ki a templomból.
A stácziók beszerelése után Troli Fe
renc/ kanonok egy rögtönzött szószékről 
a hívekhez oly meleg hangú beszédet 
moudoit, hogy miudanuyiuuk szeméből 
könny csordult, sőt hangos zokogás is volt 
liMÜható. A beszédben különöseu kiemelte 
H**id János plébánosunk dicséretre méltó 
faradozasat a kalvaria létesítése körül. 
Ezutau a körmeuet visszatért és balaadó 
„Te deuiu“-mal az ttunep befejeztetett. Dél
után 1 órakor, féuyes ebéd következett.

— A m a g y a r  o lv asó  k ö z ö n sé g h e z  czi- 
uiezett előfizetési fölhívást mai számuukhoz 
mellékéivé veszik olvasójuk. Becses figyel
mükbe ajánljuk.

— Uj k ö zség i o rv o s . Mohácson a köz 
segi orvosi állás megüresedvén, di. Rül l  
János orvossal töltetett be választás utjau. 
ltilll. bar fiatal ember, de nem a kezdet 
leges-ég porával kezdi meg pályáját lete
lepedési belyéu, hanem több kitüuö belyeu 
elsajátított gyakorlattal. Ugyanis a kurzus 
bevégzése utáu Budapesten a Rókus-kór- 
házban, majd a Scbwartzer-íéle magán 
gyógyintézetben, továbbá a vörös-kereszt- 
egylet r Erzsébet kői hazában töltött el 
közel uégy évet; Németországban is tett 
tauulmauy-utat, legutóbb pedig Görbers- 
dortbau a tüdő gyógyintézetben két esz
tendőn keresztül tartózkodott. A betegsé
gek legkülönbözőbb nemei körül szerzett 
gyakorlást, tapasztalást s szülőhelyén óhajt
ván érvényesíteni, tehat ott le is telepedett. 
A derék fiatal orvos — ki középiskoláit 
Pécsett végezte mar el is foglalta állását 
szülőhelyén.

— Szives tudomásul. A „Gazdák és 
iparosok általános hitelszövetkezete“ pécsi 
fiók telepe részvényeseinek szives tudó 
másara hozatik, miszerint rész-jegy törlesz
téseiket minden vasárnap d. e. 9 órától 
déli 12 óráig a — fióktelep helyiségében 
(Sörház utcza 7 ik szám alatt — teljesít
hetik; ugyan itt vétetuek fel napoukéut uj 
tagok is Hága Adaui elnök s a szövet
kezetnek tagok felvétele iránti megbízott
jánál.

—  A k ik  h a m is  b an k ó k  á lta l  m e g g a z 
d ag o d n i v ág y ta k . Vasárnap és hétfőn Mo
hácson rendőri nyomozás eszközöltetett, — 
mint a „Mohács és Vidéke" Írja — mely 
a mint egy részről egy nem mindennapi 
furfangra valló csalást hozott napfényre, 
úgy másrészről oly mozzanatokat derített 
ki, melyek a szói, alrnas muuka nélkül 
való hamar gazdagodni vágyás mai kor
szakában is szomorú világot vetnek némely 
emberek sülyedt erkölcsi érzékére és a 
fékteleu pénzvágy szülte együgyü hiszé 
kenységre. Az eset a kővetkező: Králik 
Antalné bajai lakos állítólag még a múlt 
év tavaszan dicsekedett özv. Zsiváuovics 
Ignáczné bajai lakos előtt, hogy első férje 
Kenyeres Pál mohácsi lakossal szövetkezve 
hamis pénzzel kereskedtek s ezért jutottak 
szegény állapotukból jómódra. Erre Zsi- 
vanovitsnét is megszállván a hamar gaz 
dagodni vágyás féktelen szenvedélye, el 
küldte fiát és Gibicz Antal nevű sógorát 
Mohácsra hogy Kenyeres Pallal összeköt
tetésbe lépve, tőle kevés valódi bankón 
sok hamis bankot szerezzenek. Ok Kenye
res Pallal — ki hamis pénz forgalomba

hozatala miatt csakugyan már két Ízben | 
büntetve volt — ennek szigeti szállásán j 
találkozván, jövetelük czélját előadták. ! 
Keuyeres erre Gibiczet utasította, hogy * 
két hét múlva jöjjön újra és mintának két 
10 frtos bankjegyet hozzon magával, akkor 
majd készít hamis baukókat. Gibicz csak
ugyan két hét múlva megjelent Kenyeres
nél a Zsiváuovicsné által adott két 10 
trtossal, melyet Kenyeres átvevén, egy má
sik szobába ment, hogy bankókat csinál
jon. Midőn Kenyeres J/« óra múlva a szo
bából kijött, mutatott Gibiczuek egy vörös 
üveg alatt 10 frtos bankjegy nagyságú 
kékes papírlapot, melyről azt állította, 
hogy nem sikerült, mert festékjei és esz
közei elromoltak, miértis (elhívta Gibiczet, 
hogy 70 irtot megszerezve egy előre meg
szerezve egy előre meghatározott napon 
Budapestié utazzanak festékek és bank- 
jegy-prés vásárlására. Gibicz Zsivánovics- 
nétől a 70 frtot megszerezve, Kenyeressel 
Budapestre utazott, a ki a 70 frtot átvéve 
Gibiczet a Duuaparton hagyta, maga pedig 
a városba ment, hogy állítólag az eszkö
zöket megvásárolja. Mikor visszajött, egy 
állítólag festékeket tartalmazó csomagot 
adott át Gibiczuek, kit oly hozzáadással 
utasított a hazautazásra, hogy utazzék haza 
s jöjjön két hét múlva ismét Mohácsra, ö 
a bankóprés beszerzése végett még Buda- > 
pesten kénytelen maradni. Gibicz két hét i 
múlva ismét bcállittott Kenyereshez, aki ' 
most ismét azon ürügv alatt tért ki a ban- 
kócsinálás elöl, hogy 10 trtos baukókat ' 
nem tanácsos csinálni, mert már nagyon ■ 
sok vau forgalomban, hanem hajlandó 50 , 
és 100  trtos bankjegyeket előállítani, ha 
50 és 100 trtos bankókat hoz mintául. 
Zsiváuovicsné ismét megszerezvén a kívánt 
pénzt, Gibicz átadta Kenyeresnek; ez azon
ban újra talált ürügyet a bankócsinulás 
elhalasztásain, e mellett azonban különféle 
ámítások és mutatványokkal ébren tudta 
tartaui Gibicz hiszékenységét. Csak igy i 
sikerülhetett Kenyeresnek. Gibicz utján, ! 
Zsivanovicsuétöl újra 120 trtot kicsalni. 
Miután Zsiváuovicsné latta. hogy az el
költött 360 frt daczáia sem jutott hauns 
péuzhez, zaklatta sógorát a 360 trt vissza
fizetésére. Gibicz tehát elutazott Mohácsra 
és Kenyerestől visszakérte a 360 frtot; • 
ez a pénz visszatérítését megtagadta, ki
jelentette azoubau, hogy őt boldoggá ki- 
váuja tenni és bajlaudó neki nagyobb 
meunyiségü hamis péuzt készíteni; de té 
len — mert ekkor már tél volt — nem 
lebetvéu péuzt csinálni, mivel a festékek 
és szerek megfagytak, felhívta, hogy ta 1 
vaszszal jöjjön. Gibicz tavaszszal újra el 
jött Kenyereshez, ez azonbu 50—60 frtot j 
kért. Mivel pedig Zsiváuovicsné nem adott 
több pénzt, neki maganak pedig nem volt, 
beavatta titkába Fischl Sándor bajai lakost. 
F. évi sz. István király uapján tehát le
utaztak Mohácsra Kenyereshez, ki Fischl- 
allitólag mutatott három csomag 5, 10 és 
50 frtos bankjegyeket, de kijelentette, hogy 
csak 100 frt valódi bankóért ad 5000 frt
— hamis bankót; mivel azonban egyiknél 
sem volt pénz, haza utaztak, ahol aztán 
Fischl — a nélkül, hogy erről Gibiczuek 
szólt volna — Baja város kapitáuyi híva 
tálát a titokba bele avatva, Gihczczel le 
velet íratott, Kenyeresnek, hogy a múlt 
szombati (szép;. 29) esti hajóval ö hozzá 
jönnek a kiváut 100 írttal. Szept. 29-én 
a reggeli hajóval eljött aztán Bauer Mi
hály, Baja város rendőr alkapitánya László 
Marton reudörvezetövcl, és járásuuk tőszói- 
gabirájánál jelentkezvén, közölte vele jö
vetele czélját Este megjelenvén a mohá
csi hajóállomásnál meggyőződött, hogy Gi
bicz és Fischl eljöttek Gibicz másnap — 
szept. 30. — korán reggel meglátogatván 
Kenyerest, ez őket 9 órára rendelte ma
gához. A kitűzött időben megjelenvén, 
Kenyeres nyomban egy 50 frtos bankje
gyet kért, hogy próbára 5—6000 írtról 
szóló hamis 50-cseket készítsen; meg i-* 
•gerte, hogy elutazik velők Orsovára a ha
mis péuz forgalomba tétele végett. Fischl 
azon ürügy alatt, hogy pénze egy részét 
50 frtos bankjegyekre váltsa, elment az 
alkapitáuyért. ez azonban — mielőtt öt 
Fischl feltalálhatta volua — mohácsi csen
dőrökkel megjelent Kenyeres Pál házában, 
Keuyerest, Gibiczet és az időközben vissza 
tért Fischlt letartóztatván, házkutarást tar
tott. Hamis bankókat ugyau nem találtak, 
de találtak kék sokszorosító papirt, miuia- 
túr 1, 5 és 10 frtot ábrázoló vignettákat, 
zöld, piros és homályos fehérszinü üveg
lapokat. Kenyeresnek szigeti szállásán is 
eszközöltek házkutatást, hamis bankókat 
azonban ott sem találtak Kihallgatásra 
kerülvén a sor, Gibicz és Fischl bevallot
ták az általunk fennelöadott tényállást. 
Kenyeres beismerte, hogy Gibicz és Fischl 
hamis bankjegyek átvétele végett jöttek 
ő hozzá és jóhiszeműségüket akarta (elhasz
nálni, hogy pénzhez jusson, de tagagadta, 
hogy komoly szándéka lett volna hamis 
pénzt gyártani vagy ilyenuek birtokábau 
lenne; azt is tagadta, hogy Gibicztöl — 
bár ez töbször nála járt hamis baukókért
— pénzt kicsalt volna. A vizsgálat befe
jezése után — minthogy csak mugáuvád 
folytán üldözendő csalás jelenségei merül 
tek fel — a letartóztattak szabad lábra 
helyeztettek.

Közönség köréből.
Nyílt kérelem Dragonesku Dómján 

m. kir. pénzügyigazgató Úrhoz.
j A megyei lapokban oly sokat olvas- 
i tani uraságod elözekeuységéröl, hogy nem 

minden remény uélkül bátorkodom ura- 
! Ságodhoz orvoslásért, esetleg felvilágosi 
J tűsért folyamodni. Hogy ezt nyilt levélben

teszem, oka az, mert a tárgy közérdekű 
s esetleg másoknak is tanulságul szolgál.

A magy. kir. pénzügyminisztérium ál
tal 1886-ban kiadva „A bor- és húsfogyasz
tási adótörvények és szabályok hivatalos 
összeállítása" czimü könyvnek 12. § ában 
elösoroltatnak azon egyének, kik nyilt 
községben borfogyasztási adó fizetésére 
kötelesek. Ezek: borkereskedők, korcs- 
márosok, szőlősgazdák, m a g á n o s o k ,  
kik idegen helyről hoznak bort a községbe; 
a 108. §-ban pedig megemlittetik, hogy a 
községek az adóköteles telektől, a 12—87. 
§§ ok szeriut a fogyasztási adóilletéket 
beszedhessék.

A t ö r v é n y  e g y  s z ó v a l  s e m 
j o g o s í t j a  fe l  a k ö z s é g e k e t  bor -  
f o g y a s z t á s i  a d ó t  s z e d n i  a z o n  
f o g y a s z t ó  m a g á n o s o k t ó l ,  k i k  
a b o r t  h e l y b e n  a t e r m e l ő k t ő l  
v e s z i k .  8  mégis mi történik Vörösmar
ton? A községi választmány ejhatározza, 
hogy ezeket is megadóztatja Összeül há 
rom választmányi tag és kéuye-kedve 
szeriut minden adó kulcs és arány nélkül 
adót vet ki, noha a legújabb községi tör
vények csak községi adó kivetésére hatal
mazzák fel a községeket. A kivetett bor- 
fogyasztási adó tételekként 40 kr és 5 frt 
közt váltakozik.

Arra kérem tehát a nagyságos pénz
ügyi igazgató urat, ha ezen kivetés önké
nyes, jogtalan és törvénytelen, miut a 
minőnek én tartom, kegyeskedjék Vörös- 
iuart nagyközség választmányának hivata
los leiratbau a kivetést megtiltani és meg 
semmisíteni. Ha pedig valamely, előttem 
ismeretlen törvény vagy miniszteri rende
let alapján történt a borfogyasztási adó 
kivetése, szíveskedjék fölvilágositással szol
gálni és az illető törvényre vagy rende
letre hivatkozni.

A választmány á l l í t ó l a g  a bara- 
nyavári járás föszolgabirájának Seh Ká 
roly urnák tauácsa folytán járt igy e l; 
m**rt mint mondá, Dárdán ö is 5 frt bor- 
fogyasztási adót tizet.

Ha a hús-, ezukor- stb. fogyasztási 
adót a fogyasztó közönség k ü 1 ö n nem 
köteles fizetni : miért éppen a borfogyasz
tási adót.

Szives intézkedést, esetleg fölvilágosi- 
tást kér, hazafiui üdvözlettel:

egy panaszos fel

C s a r n o k .

Az én első nyulam.
Falun születtem; a majorság zagyva 

dauaja, a nyáj kolompolása, a pásztorok 
kürtölése s a bakter éjjeli tülkölése voltak 
az általam először megfigyelt hangok; az 
az auyatejjel szívtam magamba s környe
zetemtől tanultam el a szerctetet és az 
érzéket a falusi élet cseudje, bája s a »za 
bad, a szép természet összes gyönyörei 
iránt.

11a megkerültem a városból, hol miu 
dent, a mi nekem kedves volt, nélkülöznöm 
kellett, akár kis szüuidőre, akár hosszú 
vakácziúra; jártam, keltem hegyen-völgyön, 
bebarangoltam mezőt, erdőt s ennek min
den zugát; s ha ide nem mehettem, ott
hon az istálló és a méhes voltak tanyáim.

így múltak az évek s gyorsan tűntek 
el egymásután; egyszer csak azt vettem 
észre, hogy több ember lehetek éu már, 
mint anuakelötte, mert édes apám puskát, 
valóságos vadászpuskát is biz reám. Vá
gyaim netovábbját értem el ezzel. Hát még 
mikor az első nyulat meglőttem, mely egy
úttal az első nyúl is volt, a melyre lövést 
tettem! Milyen uagy boldogság volt ez! 
Mem is vésöd-dt oly élesen emlékembe 
semmi, miut ez a uagy esemény.

Karácsonyi szünidőnk volt s a nyúlva 
dászatok szokott évadja

Ekkor, 12 éves koromban, kaptam 
Mfiller erdész bácsitól egy meghívót a decz. 
27 ki hajtóvadászatra és apumtól egy pus
kát. Mind a kettőt a Jézuska ajándékaként.

Hogyan tisztogattam én az ünnepek 
alatt azt a puskát! Már az előző vak&czió- 
bán egy-cgy madarat s egyszer egy macs
kát ia lőttem volt vele, azért bizony 
nekem még fogalmam se volt a puska al 
katrészeiről; de kellett hozzá értenem, 
mert hiszen sajátom volt a puska; tehát 
szét is szedtem és — nagy veszödséggel 
ugyau de össze is raktam. Ekkor láttam 
először bebizonyodottuak azt a sokszor 
hallott közmondást, hogy „a kiuek az isten 
hivatalt ád, annak észt is ád hozzá". Meg 
voltam győződve, hogy nekem is adott a 
puskához.

Elmúlt a két Uuuepuap és végre tel- 
virradt a sóvárogva várt deczember 27 ike; 
s ki előbb végig aludtam volua 24 órát is : 
most első voltam ebreu a háznál.

Kemény hideg mellett sürü köd borult 
a megfagyott lábnyi hóra.

Mire számba fogták a íelcsengözött 
„Muszkát" és a „Rózsát", újra elkezdett 
szitálni a hó is.

Elindultunk apámmal, s csakhamar 
helyre is értünk, még pedig a meghívottak 
közül legelsőknek; köuuycu tehettük, mert 
a határban laktunk. Müller bácsi, a s/ives 
házigazda, azonban már ott piszkálta a 
uagy tüzet, mikor odaértünk ; s ott voltak 
a másik a gróf egyenruháját viselő erdő 
örök és a hajtók.

Müller bácsi kedélyes örökké vig, dé- 
vajkodó ember volt, ki vaskos adomáival, 
triviális élczeivel híres mulattatója volt 
a tisztáu férfitársaságoknak; a nők azon
ban mind magukat, mind gyermekeiket 
óvni szokták az ő bizalmas társaságától. 
De nagyon jó ember volt ö, az isten nyu
gosztalja !

Lcszállván a szánról, apum figy«lm*/. 
tetése folytan is, első dolgom volt rnegkö- 
szöuui a meghívást.

— Müller bácsi köszönöm. . . .
— Ej mit köszönöm; avval köszönd i 

meg fráter, hogy különb puskás légy j
apádnál.

Még csak azt sem mondhattam rá, 
hogy igen, mivel ezzel apám neheztelését 
vonhattam volna magamra.

De jöttek a vendégek egymásután. 
Először a plébános — szegény jó Streit 
Miklós közvetlen utódja — a mesterrel, 
kitől az első leczkét és az első iskolai 
büntetést kaptam.

Jött néhány komposszesszor, a szom
széd közbirtokos8ági faluból és mint illett 
legvégül, szinte megkésve, a nagyhatalmú 
pléhgalléros „kais. Bezirksvorstand". oldala 
mellett az „aktuarius"-sal.

Nekem soha se fért a fejembe, hogy 
az a rőthajú, kis töpörödött, szemüveges 
emberke, kinek se bajusza, se szakálla, 
legyen a szolgabiró Ilollósy László helyett. 
Pedig akkor még nem tudtam, hogy nem 
rég még Csehországban muzsikus volt az 
istenadta.

Együtt lévén, megkezdődött a reggeli, 
mely, nehogy valaki megterhelje gyomrát, 
egy tarisznya töpörtyüs pogácsából és egy 
üveg jófajta szilvóriumból állott. Én ma
gam akkor ittam először pálinkát nyilvá 
nosan.

Tauyáuk egy kis őrgunyhó előtt volt, 
a melyuek egész uagy környékén tisztára 
ellapátolták a nagy havat. A gunyhó mel 
lett uagy határ száraz ág feküdt, a mely
ből jobbról balról két nagy tüzet táplál
tak. Az egyik körül, hevenyészett ülőhelye
ken, s részben álldogálva falatoztak és 
dévejkodtak az urak, mig a másik mellett, 
az erdőőrök mögött, a nagy hajtósereg 
csatázott egy kis helyért.

— János! — szólal meg egyszerre 
az erdész.

— Tessék parancsolni!
— Jól megvigyázza, a mit mondok. 

A puskásokat éu majd elállitom; maga 
pedig vigyáz a hajtások rendes megtartá
sára és elösnek megy a hegy alatt. Csak 
a „Hosszuhogy"-et hajtjuk meg a szokott 
módou, Pista elállitja a hajtókát, s fennt 
marad elősuek, a többi puskás pedig a 
hajtók között marad. Csendesen, minden 
lárma nélkül hajtsanak; csak füttyögetui 
és zörgetni szabad ; a ki nem fogad szót, 
azt — vágja nyakon. Értette?

— Igenis értettem.
— No hát induljanak.
Csak most láttam, hogy Müller bácsi 

milyen hatalmas ember. Úgy tűnt föl előt
tem, mint egy tábornok, ki hadseregeket 
helyez el a csatatéren; hogy vajha valaha 
én is ilyeu hatalmas emberré lehetnék. 
Még az öreg Jáuost is irigyeltem, ki so
kat jelentő gesztusok kíséretében osztágatta 
parancsait. 8  bizonyára csak magam néz
tem utáuua e uagy csapatnak, a melynek 
tagjai egyeuként, egymás nyomába lépve, 
mint egy hosszú vadludsereg, tűntek el 
szemeim elöl.

De csakhamar mi is indultunk. Egy 
korty gugyi még, 8 pár pogácsa a zsebbe: 
igy álltuuk útra készeu, mikor az erdész 
ueküuk is kiadta a reudeletet.

— Ez a hegyoldal lesz meghajtva; a 
hajtások innen keletről mennek nyugatra, 
de mi mindannyian fenn a hegy élén fo- 
guuk elállaui. mert minden vad fölfelé 
megy. Hajtás közben a helyét senki, semmi 
szín alatt el ue hagyja, mert elzavarja a 
vadat és meg is löhetik. Nagy vadra lőni 
nem szabad, mert ma csak nyulra és ró
kára vadaszuuk. A ki a reud ellen vét, 5 
forintot fizet a „zsidóba." — Értetted 
Pali? — fordult felém.

— Értettem, csakhogy nekem nincs ám 
5 forintom.

— Akkor megcsapunk; minek jöttél
emborek közé.

Megindultunk. Csendesen, minden szó 
és nesz nélkül történt a felvonulás; a te
tőn kifújtuk magunkat; de csakhamar mén 
tüuk tovább. Egy egészen mohos, görbe 
faual azoubau megállt a csapat.

— No fráter — fordult hozzám az 
erdész -- ez lesz a te helyed; eunéi a 
fánál megállj, mint a ezüvek; a havat ko
tord el most mindjárt, hogy a lábad alatt 
ne ropogjon , vigyázz mindig be az oldalba, 
meg itt küuu is jobbra-balra: ha kibújik 
a róka vagy a nyúl: lődd meg jól — a 
fajkát. He-he he!

Ezzel tovább mentek, engem hagyván 
legszélsőnek, nyilván, hogy senkit meg ne 
lőhessek. De mindegy ez a hely az euyém 
volt és vele minden vad, a mely erre jön.

Elhelyezkedtem; felhúzva, s karomra 
helyezve puskámat, melynek csöve igy 
csaknem a havat érte, belebámultam az 
alattam elterülő hegyoldalba, az abban 
feltárult tüudéries labirintba.

Reggel, sőt alig egy órája még, vas
tag, nehéz köd terült el, mindenféle, a 
melynek páráit, a szállingózott hószeméttel 
egyetemben, a miut csak odaért valamihez, 
rögtön oda is tapasztotta a 10 foknyi hi
deg, tormát van igy az ágakból, bokrokból 
a legképtelenebb fantasztikus alakokat, 
beborítva az egyiket kristályköpeuynyel 
és összeillesztve a részeket gyémántra- 
gaszszal.

Fantasztikus alakok képződtek előttem, 
a melyek mindegyike hasonlított valamihez. 
Itt egy kupolás kápolna állt, a melyben 
a pap épen misézett s még a minisztráns 
gyerek is ott térdelt mellette; amott egy 
ho8szufarku sárkány tátotta el óriási szájat, 
mintha csak azt a mellette térdelő szár
nyas angyal* akarná telfalni; és igy to 

| vább. Abban azonbau egyforma volt miu- 
I deu alak, hogy szüzfehér köpenyegje a 

kisütött nap sugárait milliárd csillagban 
J verte vissza. Egyik-másik alak mereven, 
I megmozdul, sőt helyzetet is változtat. Igen,

mert a nap lehellete egy kiálló hóharnat 
tömeget megérintett, ez lehullott, esése 
közben másikat is vitt magával s igy az 
ág, a cserje, tehertől szabadulva, fejét fel- 
lebb emelhette; ez által megváltozott az 
alak is s lett belőle uj, még az előbbinél 
is furcsább.

A legmélyebb csend uralkodik körü
löttem, nincs semmi nesz sehol; esak egy 
árva harkály kopogtatja az előttem álló 
odvas fa kérgét s egy kis barátezinke buj
kál a bokrok hóköpenye alatt. Szegények, 
de keservesen kereshetik meg most élel
müket, de sanyarú lehet az életük itt a 
sok hó között!

És mégis; csak most szép az erdő 
igazán. Nem zöldnek, nem lombosnak, nem 
virágokkal, gyümölcsökkel megrakodnak 
s patakcsevegéssel, madárénekkel diszi- 
tettnek, hanem ily csendesnek, hófehérnek, 
a szivárvány minden színében fénylőnek, 
csillogónak képzelem én azt az erdőt, a 
hol a tündérek laknak, a hol nincs se nt, 
se ösvény, mely a közönséges halandót 
czélhoz vezethetné.

Felijedtem. Kürtszó rezzented fel ál
maimból. Egy, kettő, három. Erre, mesz- 
szebb távolból még „patronsip" elmosódott 
hangja jut hozzám. Válasz az erdész kürt
jeiére és jel a hajtás megindítására.

Összeszedtem magamat és figyeltem 
le arra a büvösbájos hegyoldalra.

Ideje volt; mert még jól meg se in
dulhattak a hajtók, megvillant előttem ott 
bent a sűrűben, egy a fehér lepeltől éle
sen elváló kis sötét pon t; de talán csa
lódtam, semmit se látok és nem is hallok. 
De most ú jra : csakugyan mozog valami ; 
látom, hogy uem csalfa kép, hogy élő 
állat. Csakhamar tisztában voltam, hogy 
róka. Lassan, vigyázva lépegetett; meg* 
megállt, körültekintett, fülelt, szimatolt, 
hol megugrott, hol leült, de töfigyelme 
mindig a hajtók felé irányult, a kiknek 
neszét ő mindenesetre tisztán hallotta.

A folytonos merőnézés következtében 
egyszer csak mintha két rókát iáttam 
volna egymás m ellett; szemeim könybe 
lábadtak, minden összefolyt előttem, sem
mit se láttam ; mikorra pedig a könnye
ket eltávolítottam, nem volt róka sehol, 
eltűnt! Hasztalan kémleltem mindenfelé, 
nem láthattam meg sehol. A bizonytalan 
ság, hogy hol lehet, nyugtalanná, s a 
nyugtalanság izgatottá te t t : elkezdtem re
megni; egyszer a kezem rándult meg, 
máskor a lábam ; de megszűnt ez is, az 
is. A másik pillanatban azonban mind a 
két térdemet mintha rángatták volna, s 
nyomban rá reszketett minden testrészem 
mind erősebben, feltartóztathatatlanul, a 
fogam meg vaczogott, zörgött hangosan. 
Megkaptam a vada-zlázt. mely áldozatává 
ejtette minden izemet.

És épen ekkor, mikor ilyeu nagyon 
tehetetlen voltam, bajt ki a bokrok alól, 
egészen közel hozzám a róka : megállt, 
visszanézett és engem nem látott. Tudtam, 
hogy löuöm kell, akartam is lőni, de ősz- 
szes erőm se volt elégséges, hogy a pus
kát felemeljem. Nem látta ezt seuki, de 
szégyeltem magamat önmagam, s talán a 
róka előtt is, mikor ez szép lassan kiment 
mellettem — lövés nélkül!

Gunyképen hangzott, hogy épeu ek
kor esett, nem messze tőlem, az első lövés, 
s utóbb egyik a másik után.

Pedig mikor már nem láttam a rókát, 
8 az első lövést hallottam, az én lázam is 
egyszerre, mintegy varázsütésre teljesen 
megszűnt.

Most már tudtam volna lőni, de már 
csak a hajtók kerültek elém, s a puská
sok közeledtek felém.

A második hajtásnál közbe kerültem, 
a hol határozott szerencsém is volt. Bak
tatva inkább mint futva került elém egy 
nagy, vén nyúl; oly hirtelen, minden előz
mény nélkül, hogy nem volt időm lázba 
esni. Gyorsan kellett lön ; és — puff! 
bukfenczet hányt az éu nyulam ; de tel 
kelt újra és támolygott tovább; én pedig 
megfeledkezve, hogy még egy lövésem 
vau, s arról is, hogy helyét elhagynia seu* 
kinek sem szabad, szaladtam utánna mind
addig, mig csak el nem fogtam. Mire 
visszaértem vele nagy diadallal, már vége 
volt a hajtásnak. Megdicsértek, gratulál
tak, de azért Müller bácsi megczibálta a 
fülemet is, tudtomra adván, hogy „kopó- 
nak nincs helye a hajtóvadászaton."

Mikor nyulamat átadtam egy bajtó
nak, előbb még behasitottam a fülét, hogy 
megismerjem.

Pár hajtást még tettünk, ezek egyiké
ben még egy nyulra lőttem, persze siker 
nélkül; s aztán elfáradva, megéhezve fel 
kerestük a tauvát, hol vígan lobogtak a 
tüzek, s várt már benuünket az ebéd

Ebéd után javában járt a kulacs és 
folyt a tréfa, mikor egyszer csak azt vet
tem észre, hogy hason fekszem és érzem, 
hogy ütnek. Müller bácsi mért rám hár
mat a puskavesszövel. Fel voltam avatva 
vadásznak.

Fájt ugyan ez a felavatás, de annyira 
korántsem mint az a szívtelen csíny, hogy 
mikor uyulamat, az éu nyulamat, ki akar 
tam a többi közül választani, azt láttam, 
hogy miudeu nyúlnak be van hasítva a 
füle !

— Soha se busulj fiam — vigasztalt 
az erdész, majd fogod te azt még tapasz
talni többször is, hogy egyik nyúl anuyit 
ér, mint a másik.

Ez a nap elvetette a koczkát is sor
som tölött: később csakugyan az erdé
szetet választottam életpályámnak ; az 
akkor érzett gyönyört azonbau többé soha 
se találtam tél Kehol !

Tanos Pál
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Gabona-árjegyzék
Pécs HZ. k. városábau 1888. évi októb. G-án

tartott heti asárról.
) őszi . 100 kg.
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) uj . .
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la p tu la jd o n o s.

K I S  J Ó Z S E F ,  V A R A D ! FE R E X C Z .
lapvezér. felelő* szerkesztő.

Hirdetések.
12215

tk. 188*. “

Árverési hirdetmény.
A pécsi kir. törvényszék mint telek

könyvi hatóság közhírré teszi, hogy Grei- 
ner Sámuel szt.-királyi lakós végrehajtat
nak Katona Teréz férj. Farkas Ferenczné 
és társai végrehajtást szenvedők elleni '332 
írt 3 kr. tőkekövetelés és járulékai iránti 
végrehajtási ügyében a pécsi kir. törvény
szék (a szt.-lörinczi kir. járásbíróság) te
rületén levő Szt.-Király község határában 
fekvő a szt.-királyi 203. sz. tjkvben fel
vett A. I. a 651, 1215, 1878, 2051, 2865, 
3589 és 3821. bszsz. fekvöségekböl álló 
nemesi birtokra az árverést 734 írtban 
ezennel megállapított kikiáltási árban el
rendelte és hogy a fennebb megjelölt in- j 
gatlanok az 1888. évi november hó 20 | 
napján d. e. 10 órakor Szt.-Király 
község házánál megtartandó nyilvános át
verésen a megállapított kikioltási áron alól 
is eladatni fognak.

Árverezni szándékozók tartoznak az 
ingatlan becsárának 10*/o*át vagyis 73 frt 
40 krt készpénzben, vagy az 1881. LX. 
t. ez. 42. §-ában jelzett árfolyammal szá
mított és az 1881. évi november hó 1-én 
3333 sz. a. kelt igazságügy-miniszteri ren
delet 8 . §-ában, kijelölt óvadékképes ér 
tékpapirban a kiküldött kezéhez letenni, 
avagy az 1881. LX. t. ez. 170. §-a értel
mében a bánatpénznek a bíróságnál elő 
leges elhelyezéséről kiállított szabályszerű 
elismervényt átszolgáltatni.

Kelt Pécsett, 1888. évi julius hó 28-ik 
napján.

A pécsi kir. törvényszék mint telek
könyvi hatóság.

Váry Gyula kir. törvényszéki biró 
helyett:

Lukrits István,
k ir . tö r v é n y sz é k i b iró .

2312 (4816)
1888 1887. ik t '

Árverési hirdetmény.
A dárdai kir. járásbíróság mint telek- 

könyi hatóság közhírré teszi, hogy Schvartz 
Jakab végrehajtatónak Gettó Mátyás vég
rehajtást szenvedő elleni 200  trt tőkekö
vetelés és járulékai iránti végrehajtási 
ügyében a dárdai kir. járásbíróság terü
letén levő Kisfalud községben fekvő az 
ugyanottani 643. sz. tjkvben felvett 6 a 
hszsz. 6 . sz. házra 746 írt, az ugyanottani 
714. sz. tjkvben felvett jelenleg Szeifert 
Miklós tulajdonát képező 6b hszsz belső
ségre 168 frt, a kisfaludi 579. sz. tjkvben 
felvett -\- 1532. hszsz. fekvőségre prés
házzal az árverést 284 írtban ezennel 
megállapított kikiáltási árban elrendelte és 
hogy a fentebb megjelölt ingatlanok az 
1888. évi október hó 30. napján dél
előtt 10 órakor megtartandó nyilvános 
árverésen a megállapított kikiáltási áron 
alól is eladatni lógnak.

Árverezni szándékozók tartozóak az 
ingatlan becsárának 10%-át, vagyis 74 
frt 60 kr., 16 frt 80 kr. és 28 frt 40 krt 
készpénzben, vagy az 1881. LX. t. ez.
42. § ában jelzett árfolyammal számított és 
az 1881. évi nov. 1-én 3333. sz. a. kelt 
igazságügy miniszteri rendelet 8 . §-ában 
kijelölt óvadékképes értékpapírban a ki
küldött kezéhez letenni, avagy az 1881. 
LX. t. ez. 170. §-a értelmében a bánat
pénznek a bíróságnál előleges elhelyezé 
séröl kiállított szabályszerű elismervényt 
átszolgáltatni.

Kelt Dárdán a kir. járásbíróság mint 
telekkönyvi hatóságnál 1888. augusztus bó 
2 -ik napján.

Decleva Béla,
hír. Kibíró

10810
tk». 1888. “ •

Árverési hirdetmény.
A pécsi kir. törvényszék mint telek 

könyvi hatóság közhírré teszi, hogy Szaut 
tér Gusztáv pécsi lakós végrehajtatónak 
Veizl György és neje szül Kém Magdolna 
olaszi lakós végrehajtást szenvedő elleni 
162 frt 52 kr. tőkekövetelés után 1885. 
évi márcziu8 hó 19 tői járó 8 '/. kamatok 
és járulékai iránti végrehajtási ügyében a 
pécsi kir. törvényszék területéu lévő Olasz

ban fekvő az olaszi 16. sz. tjkvben fel 
vett 23., 27. és 34. bszsz. a. kerteknek 
VctzI György és nejét szül. Rém Magdolna 
illető */3 részére 149 frt becsárban; a 47. 
hszsz. a. 7. sz. háznak ugyanazokat illető 
*/, részére 400 frt becsárban az árverést 
ezennel megállapított kikiáltási árban el
rendelte és hogy a fennebb megjelölt in- 
gatlau az 1888. évi október hó 24-ik 
napján d. e. 10 órakor Olaszon a köz
ségházánál megtartandó nyilvános árve
résen a megállapított kikiáltási áron alól 
is eladatni fog.

Árverezni szándékozók tartoznak az 
ingatlanok becsárának 10°,-át vagyis 14 
forint 90 krajezárt és 40 Irtot készpénz 
ben, vagy az 1881. évi LX. t. ez. 42. 
§-ában jelzett árfolyammal számított és 
az 1881. évi november hó 1-én 3333. sz. a. 
kelt igazságügy miniszteri rendelet 8 . § ában 
kijelölt óvadékképes értékpapírban a ki 
küldött kezéhez letenni; avagy az 1881. 
LX. t. ez. 170. § a értelmében a bánat
pénznek a bíróságnál előleges elhelyezé
séről kiállított szabályszerű elismervényt 
átszolgáltatui.

Kelt Pécsett, 1888. évi julius bó 5-ik 
napján.

A pécsi kir. törvényszék mint telek
könyvi hatóság.

Váry Gyula,
kir. törvényszéki biró.

Hirdetés.
Ezennel kö'hírré teszem, hogy 

GHÜNBAUM ALBERT közadós csőd
választmányának határozata folytán 
a csődtömeghez tartozó s Pécsett a 
Király-utcza 15. sz. alatt levő árurak
tár, mely a csődleltár 35 — 853 tétel 
számai alatt felvett s 4314 frt 85 krra 
becsült bolti czikkek. nevezetesen: 
nürnbergi áruk, kosarak, ládák,

I utazó-táskák, ingek, ezipés/.-eszkö- 
• zök stb. úgy a bolti fölszerel vények

ből áll, ajánlati utón eladat ni fognak.
Ajánlattevők 431 frt 50 kr. o. é. 

bánatpénz letétele mellett ajánlataikat 
f. évi október hó 20-ik  napjá
nak déli 12 órájáig alulírottnál 
(Neponiuk-utcza 23. sz.) benyújthat
ják, — a később beérkező ajánlatok 
azonban figyelembe vétetni nem fog
nak. — A választmány fentartotta ma
gának a korlátlan jogot az ajánlatok 
el- vagy nemfogadása felett, még f. é. 
október bó 20-án d. u. 3 órakor tar
tandó választmányi ülésen határozni.

Kívánatra az eladás alá kerülő 
tárgyak megszemlélése közbejöttöm 
mellett eszközölhető.

Pécsett, 1888. október bó 7-én.

Erössy József
ü g y v é d , m int G rű n b a u m  A lb e r t  k ö za d ó s  

csiíd  tö m e g go n d n o k a .

10600
1.88 ik^ "

Árverési hirdetmény.
A pécsi kir. törvényszék mint telek

könyvi hatóság közhírré teszi, hogy Stcrn 
Pinkász bonyhádi lakós végrehajtatónak 
Lehu Konrád hidasi lakós végrehajtást 
szenvedő elleni 30 frt 13 kr. tőkekövetelés 
és járulékai iránti végrehajtási ügyében a 
pécsi kir. törvényszék (a pécsváradi kir. 
járásbíróság) területéu lévő Xádasdon fekvő 
a uádasdi 320. sz. tjkvben felvett 1110. 
hszsz. szőlőből Lehn Komád tulajdonát 
képezett tele részre az árverést 559 írtban 
ezennel megállapított kikiáltási árban el
rendelte; és hogy a fennebb megjelölt 
ingatlan az 1888. évi október hó 22 
napján d. e. 10 órakor Nádasdun a 
községházánál megtartandó nyilvános ár
verésen a megállapított kikiáltási áron alól 
is eladatui fog.

Árverezni szándékozók tartoznak az 
ingatlanok becsáráuak 10 #/,-át, vagyis 
55 frt 90 krt készpénzben, vagy az 1881. 
évi LX. t. ez. 42. §-ában jelzett árfolyam

mal számított és az 1881. évi nov. bó 
1-én 3333 sz. a. kelt m. kir. igazságügy- 
miniszteri rendelet 8 -ik § ában kijelölt óva 
dékképes értékpapírban a kiküldött kézé 
bez letenni, avagy az 1881. LX. t. ez. 170. 
§-a értelmében a bánatpénznek a bíróság
nál előleges elhelyezéséről kiállított szabály- 
szerű elismervényt átszolgáltatni.

Kelt Pécsett, 1887. évi jnnius hó 28-ik 
napján.

A pécsi kir. törvényszék mint telek
könyvi hatóság.

Bogyay Pongrácz,
kir. törvszéki biró.

10883 
tk. 1888.

Árverési hirdetmény.
A pécsi kir. törvényszék miut telek

könyvi hatóság közhírré teszi, hogy Szaut- 
ter Gusztáv pécsi lakós végrehajtatónak, 
Kóra István nyugoti szent-erzsébeti lakós 
végrehajtást szenvedő elleni 77 frt 67 kr. 
tőkekövetelés és járulékai iránti végrehaj
tási ügyében a szt. lörinczi kir. járásbíró
ság területén lévő nyug. szt. Erzsébet 
község határában tekvö a nyűgöt szent 
erzsébeti 282 sz. tjkben felvett ’/« telekre 
legelő és erdőilletményre 848 frt kikiál
tási árban és a nyűgöt szent erzsébeti 
381. sz. tjkvben felvett 8 . számú házra 
160 írt kikiáltási árban az árverést elren
delte ; és hogy a fennebb megjelölt ingat
lanok az 1888. évi október hó 26. nap
ján  d. e. 10 órakor nyugoti szent Er- 
zeébet községházánál megtartandó nyil
vános árverésen a megállapított kikiáltási 
áron alul is eladatni fognak.

Árverezni szándékozók tartoznak az 
ingatlan becsárának 10%*át, vagyis 84 frt
80  ki t és 16 irtot készpénzben, vagy az 1881:
LX. t. ez. 42. § ában jelzett árfolyammal szá
mított és az 1881. évi november bó 1-éu 3333. 
sz a. kelt igazságügyminiszteri rendelet 8 . 
§-ában kijelölt óvadékképes értékpapírban a 
kiküldött kezéhez letenni, avagy az 1881 : 
LX. t. ez. 170. §-a értelmében a bánat 
pénznek a bíróságnál előleges elhelyezé- 

i séröl kiállított szabályszerű elismervényt 
átszolgáltatui.

Kelt Pécsett, 1888. évi július bó 6 -ik 
napján.

A pécsi kir. törvényszék mint telek
könyvi hatóság.

Bogyay Pongrácz,
kir. törvszéki biró.

10809
tkv. 1888.**'

Árverési hirdetmény.
A pécsi kir. törvényszék mint telek

könyvi hatóság közhírré leszi, hogy Kis j 
Gadó Jáuos és társai püspökbogádi lakó
sok végrehajtatóknak, Rali János dcnczai 
(Slavonia) lakós végrehajtást szenvedő el- | 
leni 80 frt tőkekövetelés és járulékai iránti 
végrehajtási ügyében a pécsi kir. törvény
szék (a pécsi kir. járásbíróság) területéu 
lévő Püspökbogádon tekvö püspökbogádi 
93. sz. tjkvben felvett A. I. alatti */s te* 
leknek Báli Jánost B. 5. alatt illetett 1 4 
részére az árverést 471 írtban ezennel 
megállapított kikiáltási árbau elrendelte 
és hogy a fennebb megjelölt ingatlan az 
1888. évi október hó 23. napján d. e. 
10 órakor Püspökbogád községházá
nál megtartandó nyilvános árverésen a 
megállapított kikiáltási áron alul is el- i 
adatni fog.

Árverezni szándékozók tartoznak az iu j 
gatlau becsáráuak lO°/0-át vagyis 47 trt 10 
krt készpénzben, vagy az 1881. évi LX. t. ez. 
42. §-ában jelzett árfolyammal számított 
és az 1881. évi november bó 1-én 3333. 
sz. a. kelt igazságügyminiszteri rendelet 8 .
§ ában kijelölt ovadékképes értékpapírban 
a kiküldött kezében letenni, avagy az 1881. ! 
év 60. t. ez. 170. §-a értelmében a bá
natpénznek a bíróságnál előleges elhelye
zéséről kiállított szabályszerű elismervényt 
átszolgáltatni.

Kelt Pécsett, 1888. évi julius bó 5-ik 
napjáu.

A pécsi kir. törvényszék mint telek
könyvi hatóság.

Nyomatott Taizs József könyvnyomdájában.

Váry Gyula,
kir. törvényszéki biró.

Van szerencsém a tisztelt helybeli, valamint a vidéki nagyérdemű 
hölgyközönségnek becses tudomására hozni, hogy a bevásárlási utamról 
megérkeztem és a bevásárolt kalapok P á r i s z b ó l ,  valamint B é c s b ö l  
szinten megérkeztek.

Osmerve a nagyérdemű közönség igényeit, nem sajnáltam a költ
séget, valamint a fáradságot, hoztam oly kalapokat, hogy határozottan 
mondhatom, miszerint a legmagasabb igényeket kielégíthetem, különben 
Ízlésemet a kiállításon is már bemutattam, mert kiállított kalapjaim igen 
nagy tetszésnek örvendettek, a melyek közül egyet n a g y s á g o s  P á lm ai 

e  Ilka urnö szintén vásárolt.
U Dús választékot tartok a legújabb kalapmiutákbau, hozzá való

díszekben, csipke, szalag és toliakkal.
Végül vagyok bátor megemlíteni, hogy üzletemet egy ú j o n n a n  

é p ü l t  t e r e m m e l  megnagyobbítottam és kényelmesen berendeztem.
A nagyérdemű közönség becses pártfogását és tömeges megrende

lését kérve
maradtam kiváló tisztelettel

Kohn  Kat icza
diratárasnő,

Széchényi té r 8. sz a nemzeti kávéházzal szemben.

V id é k re  re n d e lé s e k  p on tosa n  te lje s itte tn e k .

T .  c .  (3— 1)

Denaturált szeszünk
(nem élvezetre szánt, haiiem házi én ipari 
czélokra alkalma", fogyasztási adómentes 
szesz) részlet eladás czóljából egy kizáró

lagos főlerakatot létesítettünk

Brázay Kálmán
nagykereskedő úrnál, Budapesten,

Muzeum-kőrut 23-dik szám aiatt,
hová minden 100 lit-rt meg nem haladó 

rendelvényt intézni kérünk.
Első magyar szeszflnomitógyár

L IN Z E R  K Á R O L Y  é s F IA.

Eredeti Rauschenbach-féle

13  © x  s  a j  t ó i d a t

1
kettős emeltyii8zerkezetteí a legnagyobb
nyomás kifejtésére, a torkol utánsajto- 

lására is igen czélszerüek ; továbbá

S Z Ö L Ö Z Ú Z Ó K A T
gyárt és legolcsóbban •sá lllt

G ro s s m a n n  és R auschenb ach
első magyar gazd. gépgyára

Budapest, külső váczi-út 7.xxxxxxxxxxxxxxx  

f i  t é ü  !
JjjV Van szerencsém a nagyérdemű közönséget értesíteni, hogy W

n o v e m b e r  l - t ő l  k e z d v e
J  háziasán  é s  kitünően főzött ízletes é t e l e k e t ,  különösen 
S t  finom és közönséges tésztákat, valamint húsnemüeket l e h e tő l e g  
É, n a g y  v á lto za to ssá g g a l  házon kívül kiszolgálok.

Egy külön étkező szobát is berendezek az olyan t. ez. egyénisé
gű, gek részére, kik családdal nem bírnak, vendéglőbe nem akarnak járni 
^  s háziasán óhajtanak étkezni.
^  Azon t. ez. úrhölgyek, kik a kitűnő főzést elsajátítani öhajt-

ják, jutányos díj mellett fölvétetnek.
Félhavi és havi előrefizetéseket vagy előjegyzéseket már most.

elfogadok ó-posta-uteza 4. sz. lakásomban.

f
§

*

Kiváló tisztelettel &
!gj, özv. Takácsy B.-né. jf

Eddig még fölülmulhatlan 
M A A G E l t  W .  - f é l e
cs. kir. szabadalmazott, valódi tiszta

Csukamáj-olaj
MAAGrER VILMOSTÓL BECSBEN.

A* orvosi tekintélyek által megvizsgáltatott és könnyen 
emészthetősége folytán gyermekeknek is ajánlható, mert a leg- 
t sztább, legjobbnak elismert szer: m ell-és tüdöbajok, görvély, 

daganatok , kelések , bő rk iü tések , m irigyek , iryenceség sfb. ellen — egy 
üveg ára 1 Irt kapható gyári raktárban: B é c s b e n , H eum arkt 3 . s z .  alatt, 
valamint az Osztrák-Magyar birodalom legtöbb s jobb nevtl gyógyszertáraiban.

P é c s e t t  k a p h a t ó : Erreth János. Sipöcz István. Zsiga László gyógyszertárában ; Reeh 
Vilmos és Spitzer fia kereskedésében.

♦  
♦  
♦

!!! Etablissement Reutter!!!
Budapesten a magy. kir. operaszinharzal szemben

a m. kir. államvasutak palotájában levő, volt R U S C H E R

I f tr  vendéglői összes helyiségeket bérbevettem
és ott elagáns berendezéssel, minden igényeknek megfelelő

♦  ahol tinón
vendéglőt nyitottam,

♦
*
♦

♦
♦
♦

Ízletes ételek síit

♦ kis adagu pecsenyék és ételek is kiszolgáltatnak, ♦

♦
♦
♦
♦
♦
♦

he

hogy ez által az étkezést minél olcsóbbá tegyem.
Az összes vendéglői helyiségeket — melyek a tágas ó stvlü pinczei 

söresnrnokhól és az I emeleten levő termekből allanak — újból kitataroz- 
tattam és töldiszittettem. Miután e helyiségek eddig is a külföldiek és az  
id e g e n e k  t a lá lk o z á s i  é s  g y ü lh e lyét képezte küiöuösen ajánlom tehát vendéglő
met - ahol kipróbált szakácsokat alkalmaztam — a  v id ék i ven d ég ek  
f ig y e lm é b e . S z ín h á z i e lő a d á so k  után mindig frissen készült ételekkel 
szolgálok. D réh er sö rt és legjobb borokat mérek. Kisebb társaságoknak 
külön kis termek (cbambre separee) állnak ingyen rendelkezésre.

Tisztelettel
<3_,> Reutter Nándor.

 ̂ ! Csak 3 frí 30 kr.!
( h i v a t a l o s  T o u d a p s s t l  á. r  f  © 1 y  a  xaa. s z e r i n t )

ü  az ára  e g y  e r ed e ti

* „Jé szív" sorsjegynek,
mely évenként 3-szor huzatik.

E ls ő  h ú z á s  o k tó b e r  15-é n .
Főnyeremények:

2 0 , 0 0 0 ,  3 0 , 0 0 0 , 1 5 , 0 0 0  frt stb.
Ugyanezen sorsjegyek havi részletfizetésre kaphatók, és pedig: 

1 0  drb. 24 részletben Á 1  frt o O  kr.
2 0  drb. 30 részletben á 3  frt 0 2  kr.

■k " C J l lx x x a x x x x  l E á r c l j s r
^  bank- és váltó-üzlete Pécsett.
* * * * *  * * * * * * * * * * * * 3


