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I
Vesztegetés.

A  nép közt n agy  m érvben  e lter
jed t erkö lcsi rom lottságnak  a  k öze l
múlt napokban ism ét e g y  szom orú 
je len sége  m erü lt fö l városunkban. 
E g y  bűnös em ber, a ki m int vád lott 
k erü lt a tö rvén yszék  elé, m eg akarta 
vesztegetn i a k ir. ügyészt. A  v ég tá r
gya lás t m ege lőző  napon zárt levé lben
50 Irt. >t csnsztatott a kezeihez, h ogy
elejtse a  vádat, v a g y  letgaláhb enyhébb
vádind itván y t tegyen . m in t a m inőt
megért (em elne. A  k irá ly i ügyész, tér-
mész.et esen ezen  u jaht) bűntény követ
keztél>ien elha lasztatta a v ég tá rg ya lá st
s m ost a v izsgá la t ki fo g  terjeszkedni
ezen  nja b b  büntényri*. a vesztegetés
k isérle téré is.

Ke ed k ivü l szom o rn állapot, h ogy
a nép annyira korrum pált, annyira
rom lo tt, h ogy  biineine k tetézésére m ég
vesztegetésre  is adja a fe jé t. S  a leg-
n agyo l )b  árnyat az a sajnálatoa kü-
rültnéniy veti ezen  bűntis cselekm ényre.
h o gy  ai vesztege tő  lev.elet. m e lyh ez az
50 Irt vo lt m e llék e lve : tanító —  nép-
n eve lő irta.

A népn eve lő  ellen is k iterjesztetett
a v izsg;álat.

Va lóban m egdöbben tő  esel

Ne in csodá lkozn iink an n y ira  az
eseten. ha csak am it iró l vo ln a  szó,
h ogy  eg v  p incze-betör ő  adta a fejét a
veszten;etés m egkísért ésére ; hiszen a
nép ki íz t á la lános fö ltogás. h ogy  az
urak mi 1 pénz és ajándék nélkül sem-
m ire  se mehet az ügyba jos  ember. A  
sok knputoB gazem ber annyira aláásta 
a közerkö lcsö t, b e g y  manap m ár a lig  
h isz a nép a  tiszta igazságban, az ön 
zetlenül m űködő  tiszta kézben.

A z  íig yb a jo s  em ber e g y  lépést se 
tesz üres k é z ze l;  mert azt hiszi, azt 
tudja, h o gy  kárba vész m inden  fárad 
ság. Csirke, liba, kacsa s több e fféle  
ap ró  lábas jó s zá g  nélkül nem indu l a 
falusi a tya fi iga zságo t keresni íg y  
látra, ig v  tanulta az ap játó l s k öve ti a 
példát, m aga is csak íg y  cselekszik . 
A  kapatos em ber aztán e zt a holm it, 
a m e lyh ez ig y  o lda lkost jut. á g y  h ívja , 
h o g y : m ellékes. S nem csak a szégyen- 
p irja  el nem futja, ha m egk íná lják  a 
potyával, a m e llék esse l; hanem, mi 
több. e lvá rja , m egk íván ja . N em  csuda

| tehát, lm  ezen  fé ls zeg  fe lfogás  hatása 
j alatt m ég  a k ir. ügyészt is m egkinál- 
| já k  e g y  kis „m e llék es " - sel. A z  a 

gy e n ge  eszii falusi gon osztévő  e l sem 
gon do lja  fö l sem éri a z  ö szűk korlá
tok  közé  szoríto tt szellem i tehetségé
vel, h o gy  m ilyen  súlyos beszám ítás 
a lá  eső bűnt köve t el, a m ikor a  saját 
gya lázatán ak  a tisztára mosásánál más 
em ber becsületét, más em ber le lk iis 
meretét, a je len  esetben az iga zság
szolgáltatást akarja m egvásáro ln i. A  
ki a p inczebetörésf sem tartja valam i 
n agy  le lk iism eretbe vágó  dolognak, 
sokkal k evesebb  súlyt fek tet a  veszte
getés büntéryére.

E lég  n a gy  baj ez. hogy ig y  van ; 
de m en ny ive l n agyobb , h ogy  ennek az 
erkö lcstelenségnek  szo lgá la tába áll a 
tanító, a n ép n eve lő !

M it várjon  a v iliá g  o tt a néptől, a 
hol a néptanító hozzá járu lásával kö- 
vettetnek e l bűnök ? Javulást, jo b b  er
kölcsöket aligha.

Nem  ismerjük a k ovaczen ai taní
tót. ki a leve le t irta, m elyhez az 50 Irt 
m e llék e lve  v o l t ; nem tudjuk m iféle 
em ber a kovaczenai tanító, azt hisz- 
szük azonban, h ogy  nem az újabb 
tan ító i-nem zedékhez tartozik. V a ló s z í
n ű leg  abból a d icső  korbó l va ló , m i
k or m ég  nem vo ltak  képzett, ok leveles  
falusi tanítók, hanem a  katonaságnál 
irn i-o lva sn i m egtanult s a  szo lgá la tbó l 
h azakerü lt obsitosokra b ízták  a tan í
tást, a népnevelést. N em  képzelhető, 
lega lább  a m i m eggyőződésü nk  szerint, 
nem lehet képze ln i egy m odern  m ű
veltségű , o k leve les  tan ítóról, h ogy  egy  
p in czeb etöröve l paktáijon , h ogy  neki 
az ö vesztegetés i szándékához Íródeá
kul. eszközü l szegődjék  s ez álta l bűn
részesévé váljék.

A  tanító, a népn eve lő  m agasztos 
h ivatása a népet neveln i. A  tanító a 
nép lelke, közvetlenü l s naponta érin t
kez ik  vele . együ tt vannak, e gyü tt é l
nek. A  tanítónak nem csak az „a-, b-, 
c " - r e  k ell m egtan ítan i a népet, hanem 
a tisztességre, becsületre s h ogy  tan í
tásának foganatja is legyen, legelső 
sorban neki k ell jó  példáva l e lü ljárni. 
N em  tanító az. a  ki m aga is a bűn 
posván yába merül, a ki m aga is hoz
zájáru l, e lősegíti a bűnös cselekm ényt

T A R C Z A.
A z  „Ünnepnapok -'-bó l.

Ha áldozol)* -Iliink napja 
s vérünk lassuld) ütem.# lejt.
Erőnk •Ipártol, ca.rbe hagyva 
S a aziv nem remél, caak felejt.
A bágyadt, félelme" napokban, 
Melyeknek súlya, kínja nagy.
Midőn állítunk egyre jobban :
Ó l.ten, latén el ne hagyj !

El ne tai*zita magadtól minket,
Ha kor “ ««•»« l, lény elhagyott,
S mit távol ifj.■"águnk hintett.
Minden virágún>k elfagyot:.
Ha száraíz kól ói lett képünk
S vad c. szél fenyeget,
Maradj *elünk, légy menedékünk,
0  mindénható iizeretet.

Maradi •retünk — ki.érj odáig,
Hol örök hajnal hazad,
Hol aki nyugalmat áhit, 
Megpihen védazárnyad alatt 
Ahol jutalmát megtalálja 
A küzdő é. a szenvedő,

Kiss József.

A  fa lu  árvá ja .
A biró lekónyitotta a fejét, a jegyző 

tillet vakarta, a harangozó nagyot ásított, 
a Jókli zsidó pedig Unuepies komolyság
gal legyeket tőgdosott.

Nagy dolog esett tueg Mucsán. Ember
fia ilyet még nem hallott soha.

—  Nagy sor, nagy sor, —  düunyögte 
a biró.

— Fura dolog biz e, — erösité meg 
a bírói nyilatkozatot a nagyes/U jegyző.

A Jókli zsidó épp most fogott össze 
vagy tiz legyet s összeszoritott markából 
egyenkiut ereszti ki őket. Nagy gyönyö
rűsége telett benue a tanács nagyérdemű 
tagjainak. Kac/.agtak, vihogtak örömükben.

—  Csöndet k érek ! —  kiálltotta a 
jegyző, s hogy a hatás nagyobb legyen,

akkorát ütött az asztalra, hogy Hártya 
János esküdtnek a pipa kiesett a szájából.

— Kezdhetjük! — rikkantotta a biró 
miután rövid lélóra alatt pipáját uieg 
tömte. Csend lelt. Csak a Jókli édesded 
s/.uszogása és az örökké náthás Haríj a 
esküdt tüsszentései zavarták a nagy tanács
kozás Ünnepélyes komolyságát.

A fáradt észnek pihenésre vau szük
sége. Mivé lenne az ember, ha munkája 
közben nem vigasztalná az a tudat, hogy 
nyolc/, órai kéjes alvásnak gyönyörei vá
rakoznak iá.

Jóklit türelmetlenné tette a hosszú 
hallgatás.

—  Kezdjünk a tárgyaláshoz! —  kiül 
tóttá, — nekem nincs érkezésem. Mig én

; itt pocsékolom az időt, a feleségemet bi
zonyosan rászedik. Szegény Kézi ! O még 
nem érti az üzletet.

—  Ne viczkándozz J ók li! —  bökte 
oldalba a mucsai bótost Hártya János.

A  jegyző nagyot csetteutett a nyel- 
j v é v e l; ez a csetteulés jelezte, hogy meg- 

foganizott már fejében a remeknél reme- 
kebb gondolatok bosszú sora.

—  Feukölt szellemű bírája községünk- 
uek, mélyen tiszteit Jókli zsidó, szeretett 
esküdtek !

A  tauács tagjai nyitott szájjal hall
gatták a jegyző gyönyörű előadását.

—  Azt tudják kigyelmetek foly- 
tatá a jegyző, hogy Castelloni Makkaróui, 
a balhatatlan kigyo-zelidilö és elefánttn- 
lajdonos fölszedte sátorfáját és néhány 
sikerült lopás alán odébb állott.

Ez még csak reudéu volna; de az 
állatsereglei tulajdonos a nyakunkon hagyta 
az eletántot. Az a kérdés, mit kezdjünk 
az elefánttal ?

—  M i-m it esi— in— aljunk az ele—  
cfánttal ? — tagolá a szókat Hárlya.

— Hm, hm! —  mosolyogta a biró.
—  Ab, bab, —  szuszogta Jókli.
A jegyző leült. Apró csillogó szemeit 

végig jártatta a falu bülcseiu, leste, ke-

k ivitelében . Nem  tanitó az, hanem la- | 
tor s m egérdem li, h ogy  a lehető  lég- | 
szigorú bb  e lb írá lás a lá  vonassák s | 
büntetése szo lgá ljon  e lrettentő  például 
m indazoknak, a k ikben  hasonló er
kö lcste lenséghez m eg van a bajiam .

A  tanító példás erkölcsű legyen .
H a  más k öve t el bűnt, másnál 

nem esik o ly  szigorú  e lb írá lás a lá  a 
bűnös cselekm ény ; de m ár a tanítónál 
a  legk isebb  bűn is n agy  árnyat vet, 
m ert a tanitó é lete  és erkölcse m in 
tául, példáu l szo lgá l s ha a  példaadó 
bűnös, az  nemcsak a saját rovására, 
hanem mások korrum pálására, m eg
rontására szolgál.

Csak a közelm últban  íté lt e l a b í
róság e g y  baranyau iegyei tan ítót o r
gazdaság miatt, ma m eg a  vesztege
tésben va ló  büurészesség m iatt indit- 
ta tik  m eg e g y  m ásik tanitó e llen  a 
v izsgá la t; ez rendk ivü l d em orá lizá ló  
hatással lehet a népre.

J ob b  e rk ö lc sö k e t!

Szendrei Gerzson
a baranyavári járás orazággyiilesi képviselő- 
jenek beszelte a kepviselöház keddi ülésén.

(Folyt, én vége.)

T . képviselőim'/.! Köviden még meg 
kell emlékezucui az ipar- és kereskedelmi 
törvény veszélyes voltáról a mi nemze
tünkre és a mi ucmzetüuk iparosaira és 
kereskedőire. Azt hiszem, helyesen jelzem 
tau nem is csalatkozom, ha azt mondom, 
hogy köziuuomasu dolog M agya ország 
iniudeu községében és városában az ipar 
minden agabau potom árért kiuáluak 
egyes ageusek ipái e/.ikkekct az iparosok 
és kereskedők nagy karára. De t. ház, 
csak az iparosok ea kereskedők kárara ? 
Nem, buucrn a tudatlan, uagy közönség 
karara is. ilogyau ? I gy, hogy kihozzák 
az áiuczikkeket egy csődtömegből, me
lyek megérnek 1(J0,0U0 forintot 10— 20 
ezer Írtért ; ezeket a gyárt vagy megren
delési árou alul eladjak most még öOu/0- 
kal és a mellett meg miudig uyeruek 
30"/0 ot a becsületes iparosok és keres 
kedok karára.

De nemcsak a becsületes, szolid, jó- 
ravaló iparosoknak és kereskedőknek vau 
karuk, hanem az egyesekuek is. Az egye
sek t. i. megrendeléseket eszközöluck es 
belemennek miudeuféle érthetelleu aláírá
sokba és többnyire el is küldik azt a 
8— 10 Irtot a mely uek erejéig vásárolták, 
posta utjáu Prágáim, Becsbe, Müucheube, 
Parisba, es nem tudom éu a külföld me
lyik uagy városaim. Mar most igazolják a 
kihűlést vevéuyuyel, de ezeu szegény

j reste a hatást, melyet szónoklata az ártat-
I lan lelkekben előidézett.

V'alami Lavater nevű úri ember, a 
| kiről azt rauudják, hogy nagy írástudó 

volt, azt állította, hogy a mélyen gondol
kozó emberek rendesen a körmüket rág
jak. Eddig nem hittem neki, de amióta 

j Mucsa községének bíróját ismerem, el
hiszem.

G.ibajdi Péter Illés községi biró alig 
öt perczig rágta a körmeit s már is löl- 
csillant fejében a nagyszerű gondolat. 
Igen, ö fogja megoldani a mucsai gór- 
diusi csomót.

Végig simította a baját, megigazította 
a nadrágját aunak rendje és módja sze
riül és előadta a tervét.

Nem fiskális ö, se képviselő, hogy 
bosszú lére eressze a semmit, hanem azt 
mouuta, hogy adott ö neki az Isten észt 
egy egész kaptárral. Se kér kölcsön más
tól, se ad másnak. O tudja amit tud. Az 
az elefánt árvaságra jutott j se apja, se 
auyja, még csak jó  barátja siucscu. Ár 
váu, gazdátlanul, ápolás, gondozás nélkül 
elpusztulna a szegény. Már pedig meg va
gyon mondva a szent könyvekben, hogy 
„szeresd felebarátodat mint magadat.“

— Nagy okos ez a biró —  súgta 
Jöklinak Hártya — még a szentirást is 
könyv nélkül tndja.

A tauács tagtaiuak arczára kiült a 
meghatottság; még Bürök Jani a haran
gozó is, a kiuek pedig annyi köze se volt 
az egész Ügyhöz, mint Tisza Kálmáuuak 
a külügyi politikához, még az is megtö- 
rülto ingujjával köunytöl ázott szemeit.

—  Szegény á rva ! —  sóhajtotta a 
jegyző. .

—  0  a szegény elhagyott! —  zeng 
ték kórusban a tanács többi tagjai.

| Hártya János iuditványára elhatároz 
| ták, hogy küldöttséget menesztettek az 

árvaságra jutott elefántért. Hadd lássák 
| színről színre.
I Hamar elterjedt a bir Mucsán. Ez is

áldozatok, ezen megrendelők mégis bepe
relhetnek a külföldi városokban.. Mit esi 
náljanak? Elmenjenek 10— 20 írtért, ha 
iiincs igaza felperesnek, a tárgyalásra, 
hogy a kifizetést a feladóvevényuyel iga
zolják ? Ez még többe kerül nekik. Ha 
esetleg elmegy millió eset közül valaki 
egy esetben, — s megnyeri a p ert! kin 
eszközöljön végrehajtást? Azon a felpe
resen, azon az ágensen, ki minden va
gyonát magával hordja. Ugyanazért czél- 
szerüuek tartanám, ba az ily áruezikk 
árulása törvényes utón beszüntettetnék, 
másodszor pedig a jelenlegi nemzetközi 
viszonosság megszüntetésével, a/, ily ügyek
ben külföldön hozott jogerős ítéletek vég- 
rehajtósága nálunk bírálat tárgyává tétet
nék. A  kereskedelmi szokásoknak félbizo- 
nyiték erejét és azokuak póteskttvel való 
kiegészítését, nem kereskedőkkel szemben 
eltörölném, —  mert e tekintetben is igen 
sok a visszaélés.

A napokban a közoktatásügyi minisz
ter úr szájából hallottuk, hogy az állam
nak semmi köze a lelkiismeretbez 
a valláshoz.

Ez nagyon helyes. Es mégis, mit lá- 
tuuk ? A törvényben az ellenkező van 
szentesítve: a mézes vallásnak saját val
lási meggyőződésük ellenére azon esküt 
teszik le, melyet a keresztény felekezet 
bez tartozók. Miud a keresztény — miad 
a nem keresztényfelekezetek helytelen 
alakliau teszik az esküt a bíróságoknál 
—  akár mint ügyfelek, —  akár mint ta
nuk, —  akár mint szakértők. —  En 
kinek a saját vallása szerinti esküformát 
Írnám elő, mert meg vagyok győződve, 
hogy ez esetben oly sok hamis tanuzás 
valószínűsége nem forogna fenn. Én meg
tudom magyarázni a következméuyeket, 
talán nincs is a t. háznak egyetlen egy 
tagja sem, aki nem érteué, hogy mik an
nak a következményei ? hogyha a mostani 
eskü analógiája akar lenni, aunak a va
lódi eskünek : a milyent a saját papja 
előtt tesz; de a közönséges embberrel 
megértetni senki sem fogja. Ezt a bosszú 
évi tapasztalat és gyakorlat bizouyitja. 
Igen eklatáns eseteket tudnék erre fel
hozni, de a t. ház becses figyelmét most 
már íárasztaui nem kívánom és ezzel a 
tbezisuél itt végezui akarok. Hanem egyet 
minden esetre meg kívánok jegyezui. Per- 
rendíink 64. §-ában igen belyeseu meg 
vau Írva : Nagy János felperes, milyen 
polgári állasa vau ? Földmives. vagy asz 
talos. Hol lakik ? Esetleg ki a képvise
lője ? Ugyanez a kérdés az alperesnél 
vagy alpereseinél Igen helyesen vau igy. 
Perendtartásunk 100. §-ábati ki van mondva, 
hogy senki saját vallásának Ünnepén meg 
nem idézhető polgári ügyben. Igaz, utána 
teszi azt is, hogy sürgős esetek kivételével.

Bármi uéven hangozzék a felperes 
vagy az alperes neve, perrendtartásunk
nak azou kellékei mellett, melyeket a 64.

mondta, az is mondta, hogy Mucsáuak 
elefántja lesz. így  határozta a tanács. Amit 
pedig a tanács tesz, az jól van téve.

A falu apraja, nagyja összegyűlt a 
községháza udvarára. Ozv. Kujtor Janiué 
azt mondta, hogy ö már küliiub elefántot 
is látott; Polilka Istváu meg megcsküdött, 
hogy az ö nagyapja a mucsai határban 
lőtt egy elefántot. Kicsiny volt a szegény, 
csak akkora, mint a hüvelykujja. Ha szop
tatták volua, még most is élue.

—  Az am, szoptatni kellett volna — 
ismédé Kujtorné —  hásze tudja azt min 
den ember fia, hogy az elefánt nem szo
pik, hanem rizskását, meg kukoriczát eszik. 
Polilka István arczát elfutotta a vér Már 
ö nem mondana igazat. Fussou ki a szeme, 
ha nem igaz. Irto tt ő már akárhány ele
fántot; nem beszél ö a levegőből, se nem 
szopta az ujjából.

Megkezdődött a vélemények rettenetes 
harcza. Az egyik Kujtornénak, a másik 
Polifka Istvánnak adott igazat. Már már 
élessé válik nézeteltérés a két hadakozó 
tél között, ba a Polifka István fia, a Gyuri 
el ucm rikkantja magát, hogy; „ehuu gyüu 
az elefánt!“

A nagy torzouborz állatot elővezették. 
Hártya Jáuos bökdöste vasvillával, a kis- 
biró vezette száritó kötélen. Köréje gyű- 
lemlett a férfi meg az asszony-népség.

Megbámulták, megcsodálták.
A  mészáros azt mondta, hogy ilyen 

vágómarhát szeretne ö látni.
Göböj Audris azt m<-sélte, hogy mikor 

ö Atrika városában harczolt a burkusok 
ellen, a bagnétjáral szúrt agyon egy ilyen 
forma elelántot.

E l is hitték neki, nem is.
Időközben a jegyző ráállt a kút ká 

vájára, odaszólitotta a községbelieket és 
tudatta velük, hogy az elefánt a községé, 
a falu árvája. Most pedig —  fejezé be 
meghatotságtól remegő hangon beszédjét 
fogadják meg kendtek, hogy örök hüség-

§.-ban elöir, a lelkiismeretes, becsületes, 
jó biró tisztelvén mindenkinek a saját val
lását, de nem tudja kinek-kiuek mi a 
vallása ? Az ügyvédet sem lehet meg
idézni vallásának ünnepén. Honnan tudja 
meg azt, hogy minő vallású ? Zsidó ? Az 
nem áll, mert a zsidók közt is van akár
hány keresztény. Hogy magyar? Van ná
lunk eset r á : Mészáros Jáuos telekkönyv- 
vezetü most 3 éve uiózes vallásuvá lett 
szerelmi dolgok miatt; ez nem tartozik 
ide, nem lett azért zsidó, hanem mózes 
vallásuvá lett. Tehát az a kérdés, hogy 
mózes vallásu-e, vagy pedig milyeu ke
resztény hitfelekezetü, hogy a saját val
lásának ünnepén meg ne idéztessék a 
a becsületes, jóakaratu biró által. Mert 
itt nem az a baj, hogy a biró megidézi 
és azutáu sértve érzi magat a megidézett, 
ho^y neki akkor ünnepe van ; hanem az 
a baj, hogy rendesen uem jelenik meg. 
Nagyon lermészetes dolog, hogy a meg 
uem jelenesből kifolyólag perrendtartá
sunk szeriül elfogadható indokból igazo
lási keresettel élhet. En tehát a 64. §. 
kellékei közé felveendőnek tartanám azt 
is. hogy a felperes úgy, mint az alperes 
polgári hivatásának kellékei mellett még 
az is kitüntetendő leune, hogy milyen 
vallásu ? és igy soha sem lógja a biró 
inegidézui az illetőt saját vallásának Uu- 
nepéu és ezáltal ueki költséget csinálnak, 
mert a mi perrendtartásunk szerint, még 
ha az igazolásnak hely adatik is, a költ
ségeket a pernyeiének kell fedeznie. Ezt 
t. ház jogtalannak találom. Eunek a tör
vénynek nem lehet az a czélja, hogy 
valakit a biró a legjogosabb indokok 
mellett a perköltségekben elmarasztaljon. 
Es mindjárt compiikáltabb lesz a dolog t. 
ház, az egyik fél megfelebbezi az Ítéletet 
és még eszébe jut valamely kir. tábla 
bírónak, hogy igaza vau ennek a feleb- 
bezónek, és még elmarasztalja a bírót is 
a költségekben ; meglehet azonban, hogy 
e 2-ik, 3-ik, 4-ik kir. táblai biró elfogadja 
az ítéletet. Éu tehát a mélyen t. igazság- 
Ugyminiszter úr figyelmébe ajánlani bátor 
vagyok, hogy terjeszsze a ház elé azou 
javaslatot, hogy a 64. §. csakugyau idő
szerűnek és szükségesnek látszik, hogy 
kiegeszittessék azzal, hogy az ügy lelek 
közül ,ki-ki milyeu vallásu.

T. ház! Én igazságtalanságot látok 
I a végrehajtási törvény túlszigoru biztosí

tási intézkedésében ; és még túlszigorúbb- 
uak látom a végrehajtási tiirvénybeu azou 
iutézkedé t, mely 1UÜ írtig megengedi a 
kielégítési végrehajtást. 11a most megvál
toztatják az ítéletei, igaz, hogy visszvég- 
lehajlásnak vau h elye, de kellemetlen 
költség okoztatik ezáltal úgy az egyik, 
uiiut a másik felnek. Éu tehat ezeu intéz
kedést miuden további indokolás nélkül 
törlendőnek tartom.

1 . ház! Semmi -em rontja meg az 
ember önállóságát úgy, mintha eladóso-

gel, szeretettel lógnak viseltetni a szegény 
állat iránt.

—  Fogadjuk, fogadjuk! — harsogta 
450 egészséges torok.

Egv esztendő pörgött le az idő soha 
meg uem álló orsóján Másképp beszélnek 
már, másképp szól a nóta Mucsa íalujábau. 
Az elefánt megbízott, a község lesoványo
dott. A mi csak termett Mucsán meg a 
határban, az elefánt gyomrában lelte ször
nyűséges halálát. Megevett ez az ártatlan 
jószág mindent; még a hogáucskórót, szerb 
tövist, boszorkánylüvet sem hagyta érintet
lenül.

Azt se vethetik szemére, hogy illem 
tudó volt. A nyitvahagyott ajtón bedugta 
rettenetes ormányát, feldfltötte a mosogató, 
víztartó kupát. Szegény Jókli ! ueki is volt 
két zsák kukoricza derezéje. Hel van ? Kér
dezzétek meg siránkozó feleségétől.

Kétségbeesés, jajgatás, siránkozás min
denütt.

—  Megmondtam kendteknek, hogy 
ue válalják a valaikra ezt a terhet —  
hápogta Hártya János.

—  Én is váltig mondogattam, —  kö
högte a jegyző — de ha kelmetek akarták.

—  Le kell c-apui a b írót! —  sipí
totta Kujtor Janiué.

—  Vesszen a biró, vesszen az elefánt !
—  ordított a harangozó.

Isten, ember láthatja, hogy Mncsáu 
forradalom készül. A (Ölkavart szenvedé
lyek, a fölizgatott kedélyek erősen lüktet
nek. Nevetséges volna az ellenállásra még 
csak gondolni is.

— Vesszen a biró, vesszeri az elefánt!
—  harsogta a község apraja nagyja.

— Vesszen a biró, vesszen az elefánt!
—  verődött vissza a hang a templom felöl.

Kellett ez neked Gabajdi Péter Illés. 
Te vagy az oka mindennek. Eladtad Mucsát 
az elefántnak !

Gabajdi Péter Illésm-k azért volt szive, 
hogy megiudnljon, azért volt szeme, hogy
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dik. (Derültség.) Én t. hát megmondom 
szabadon véleményemet, azért vagyok itt 
a törvényhozó testületben. Határozottan 
kinyilvánítom, hogy más egészséges álla
potot nem találok a jobb társadalmi hely
zet mepteremtésére, mint hogy ha az adó
sok börtönét üjra megnyitnók és ott ttltet- 
nök le velők adósságaikat. Szólni akarok 
még t. ház a névváltoztatásról és mási- 
tásról is. Én a névmásitásoknál azon kel
lékeket okvetlenül megkívánom, hogy bo- 
kéressenek a hivatalos adatok, milyen 
vagyoni képessége van aktívája és passi- 
vaja,  mert a uévmásitásokat rendesen 
csalásokra használják. De a költség te
kintetében megszorítanám a névmagyaro
sításokat. Én egy 50 kros bélyegU kér
vény mellett senkinek sem másítanám 
meg nevét.

Arra is figyelem volna fordítandó, 
hogy ba a névmásitónak ingatlan vagyona 
vagyon, a névmásitónak költségére bé
lyegkötelezettség kísérete mellett a telek
könyvbe megmásított nevét ex offo be 
kellene jegyezni. (Helyeslés balfelöl.)

T . ház! A büntető törvényt életbe
léptető igazságügy miniszteri rendelet egyik 
pontjában a legnagyobb jogsérelemmel 
találkozunk és ez az, hogy a mikor vala
mely vádlott vizsgálati togságban van, az 
ügyész tetszésétől lügg, hogy a védőügy
véd a vádlottal négyszemközt beszélhes
sen. Az engedély tehát attól függ, hogy 
milyen jó barátság, vagy elleuségeskedés 
van az ügyvéd és ügyész között. Nem 
tartom tehát helyesnek, hogy e rendeke- 
zés továbbra is tenntartassék.

A közjegyzői törvényt is feltétlenül 
revideálui kellene, mert egyes vidéki pa
naszosoktól hallottam, hogy a közjegyző 
három-négy szer ment ki tárgyalni és min 
dig több és több tárgyalást rendelt el, s 
eouek a közjegyző az oka, nem a felek, 
a közjegyző azután óriási magas dijakat 
szed, sőt azt is hallottam szám isoktól, hogy 
a közjegyző, mint a milyen a békés-csabai 
is, azokuak a szegény, elmaradott gyomai 
földmivesomberekuek nem igen szokott 
nyugtat adni a közjegyzői dijakról. Azután 
némely vidéken nagyban uralg a kö je g y 
zők és községi jegyzőknek huzavonája. A 
szegény embereknek, a kik hozzájuk fo 
lyamodnak, azt mondják: „Látod, ez az 
ügy ügyvédnél nem 30 írtba kerüli volna 
am, hauem 100, 150 frtba“ de nyugtat 
sohasem adnak arról a 30 - 40 Írtról és 
a mikor a panaszosok közül, egyik is, má 
sík is egyöntetűen állitja: „én ennyit 
fizettem, és eunyit fizettem, én meg ennyit 
fizettem,u tanú természetesen rendesen 
nincs jelen. A  mi vidékünköu, az én ke 
rületemben egy nehány községi jegyzőről 
csakugyan ilyet lehet hallani, hogy menuyi 
benne a valószínűség, az az összehordott 
bizonyítékok alapján volna megtudható 
egy elrendelendő vizsgálat mellett. De 
hogy e dologbau valami igazság van s 
több mint valószínűség forog fenn, arról 
magam is meggyőződtem.

T. ház! 11a valaki igazságtalanul vá- 
doltatik, panaszt adhat be a hamis vádló 
ellen. Ez all miuden magán emberre nézve. 
Hanem a t. miniszter ur és a ház t. tag
jai méltóztatnak-e gondolni arra, hogy, 
ba az igazságszolgáltatás közegei közül 
találkozik egy teljesen alaptalanul, hamis 
vaddal vádaskodó ügyész, —  és ezt a 
felső bíróságok is ilyennek, és teljeseu 
alaptalannak találják, —  ez esetben, azt 
kérdem: — nem volna-e annak alapja, 
hogy az igazságtalanul vádaskodó ügyész 
ellen, ba eljárása íolytau a vád alá he
lyezés elrendeltetik, hamis vád miatt vlzs 
gálát indittassék ? Hát annyira kivételes

könnyezem Sirt is, zokogott is, mint egy 
csecsemő gyerek.

— Végem van, agyon ütnek, eltemet
nek —  zokogta a megtört biró.

Hiába vigasztalta a felesége, haszta
lan mondogatta, hogy segít majd az isten.

Mucsának fölfegyverezett hadserege 
a biró lakása elé vonult. A  fegyelmezett 
csapatott Kuj törné vezette. A nagy had
vezér sűrűn csattogtatta a nyelvét és ret
tenetes erővel forgatta czirokseprü buzo
gányát.

— Veszszen a biró, veszszen az elefánt!
—  ordította az egész csapat.

De ni-ni mi az? A  felhős ég hirtelen 
kiderült jól eső fuvalom legyinté a felbe 
vült arczokat, a lombos akáczok között 
csiripoltak a verebek.

A z  imént még oly elkeseredett csapat 
kővé meredve állt meg, pár lépésre a biró 
házától.

Előttük állt Castellóni Makkaróui a 
megszökött kigyószeliditö és elefaut - tu
lajdonos.

Azt beszélte, bogj^ megtanult kötéleu 
tánczolni, bejárta a nagyvilágot, arauyat 
gyűjtött, sok kiucset. Eljött az elefántért, 
megfizeti a tartásdijat, meg még azt is, a 
mit ellopott.

Lett erre nagy örröm. Éltették a bírót 
meg a Makkaróuit.

Az állatszeliditö befordult a biró la
kására, négy ezer pengőt olvasott le Ga 
bajdi Péter Illés kezéhez.

—  Ugy-e, —  sunnyogta Hártya János
—  megmondtam én kelméteknek, hogy 
nagy okos ember ez a mi bírónk.
—  Éu is csak váltig azt montam —  állí
totta Polifka István.

A  falu árváját síppal, dobbal, muzsi
kaszóval, üvöltő, vihogó lelkesedéssel kisérte 
a mucsai intellegenczia egész a határig.

— Szegény falu árvája! — moczogta 
Gabajdi Péter Illés keszkenőjével türül- 
gette könybe lábadt szemeit.

Altsregé

I emberek azok az ügyészek ? Hát ott nem 
Indulnak ki jóbarátságból és gyűlölkö
désből ? Igenis kiindulnak, bizonyítékaim 

< vannak r á ! És vájjon arról mit gondol a 
miniszter ur, miként lehet azt kárpótolni, 
a kiről kiderül, hogy igazságtalanul Ítél
ték el, hogy ártatlan? Nem anyagi kár
pótlásról szólok, hanem arról, hogy az 
ilyet a lapok székiben hosszában meghur- 
czolják, a mit aztán többé vissza nem 
szívnak. Nem olyau kis dolog ez, hogy 
gondolkozni ne kellene rajta: goudolkoóui 
kell valami kárpótlásról, akár a magáno
sok akár az igazság szolgáltatás hivatal
nokai részéről jöjjön a vadaskodás.

Még egy szomorú körülményről aka
rok említést tenni, az egész országban 
vannak úgynevezett kölcsönös uépsegélyzö 
egyletek, melyeknek alapszabályait 1870- 
ben az akkori szerencsétlen törvénynek 
megfelelőleg az akkori belügyminiszter 
megerősítette, és az egylet hivatalnokai 
nem gondoskodtak arról, hogy az alap
szabályok az új törvénynek megtelelöleg 
módosíttassanak. Ez egyleteknél az eljá
rás olyan, hogy rosszabb, mint a Hay 
tíeruát uzsoráskodása.

Székesfehérváron létező u. n. „köl
csönös népsegélyző egylet- alapszabályai. 
Ez abból áll, hogy a kinek tetszik, belép
het, de vissza uem léphet szigorú kötele
zettség mellett; vannak okok, melyeknél 
fogva lehet visszalépni pl. a halálozás, az 
elszegényedés, de általában véve vissza 
nem léphet. Egy heti betét 10 krajezar. 
Ha a betevő tag két hétig uem fizet, ké
sedelem czimén kell neki fizetnie 1 kraj 
czárt; annak a szegény, elmaradott ern 
bernek nem drága az a krajezár, a mig 
krajezár, még kettő és barom sem, de a 
mi népünk eszejárása nagyon ki vau ak
názva, könnyen hagyja a dolgot és uem 
fizet 20 — 30 hétig. A krajezárt még könnyű 
kifizetni, de 30 hét után nem 15 krajezárt 
kell fizejni, hanem legalább 20 — 22 kraj
ezárt. És rendesen szegény emberek ipa
rosok, középmóduak mennek bele és nem 
egy heti 10 krajezáros betéteket válta
nak, hanem rendesen legkevesebb 5— 10—  
26 heti betéteket, és uem azért váltja 
voltaképen, mert ebből valami uagy haszna 
lenne, hauem mihelyt betett kétlieti beté
tet, a 6 évre kiszámított összeget meg- 1 
kapja kölcsönképen. Ma oly világot élünk, 
hogy uémely embernek mindeu baja ele
nyészik , mihelyt megígérik ueki, hogy 
kölcsönt kap. A  szegény ember is így van. 
Az ily eljárás t. ház az egyeseket tönkre 
teszi, javithatlau állapotba hozza a bete
vőket anyagilag, a betevő okvetleuül köl 
csont kap, de nem az ő fedezetére, ha
nem úgy, hegy oly betevő tagokat fog 
magának, kiknek már téuyleg aunyi ösz- 
szegük van, hogy a tényleg befizetett ősz 
szeg fedezi a kiadandó összeget. Mi 
következik be ? az, hogy a betevő a köl
csön összeg erejéig bepöröltetik, a tárgya
lási teremben védekezik az a tuduilau, 
elmaradott ember és felhozza, hogy ez a 
kölcsön összeköttetésben áll a betett ősz 
szeggel. Számoljunk le, hozzuk tiszába az 
ügyet, inkább most szabadulok meg keve
sebb áldozattal, mint később uagygyal. 
De nem igy történik ez t. ház, mert azt 
mondja a népsegélyző ügyvéd je: ezen 
betett összegnek és a könyvnek a kölcsön 
vett összeghez semmi köze. Erre az alpe
res, ha semmi köze a kettőnek egymás
hoz, haza megy és azt goudolja, hogy jó 
lesz az ügyet mégis rendezui és elmegy 
fizetni, de akkor az ügyvéd azt kérdezi: 
„Reudezve van-e a keud betéti könyve?- 
Azt mondja, nincs rendezve. Elmegy erre 
az egyletbe, hogy az ö könyvét rendezze. 
Most már perben is van, a könyvét is 
reudeznie lehetetlen. De ha köuyvét ren
dezi is, nem képes arra, hogy a perbeli 
követelési összegét kifizesse, meg a per
költséget is kiegyenlítse. Rá nézve tehát 
könnyebb, ha betéti könyvét nem rendezi 
nem veszi ki. Már most ezen az alapon 
lehetetlenség, hogy az a szegény betevő 
anyagilag meg ne rontassék, vagy épen 
tönkre ne weujeu.

Egy rendkívüli nagy lelkiismeretlen
séget kell még ezzel kapcsolatban felem
lítenem és ez az, hogy a betevők ily czi- 
mek alatt menuyire be vanuak csapva, 
mennyire meg vaunak csalva. S hogy en
nek tudomására ne jőjjeuek, késedelem 
czimén —  nem átu késedelmi kamat czi
mén —  soha sem kapuak nyugiát, hauem 
csak a köuyvbe írják be miudig a heti 
betéteket, ne hogy feltűnjék, hogy 8— 10 
hónapig, sőt egész cszteudeig is elmaradt 
az illető a befizetéssel és a dolog vége 
az, hogy 10 kr. betét után kés-delem 
czimén a kamatok kamatjait fs felszámítva 
30— 40 krt kéuytelen fizetui. Nagyon ter
mészetes, hogy a ki 5 forint betétet jegy
zett, annál inkább megromlik s tönkre 
megy anyagilag,

A mint említettem, a vizsgálatnál miud 
ez kiderült; de kiderült az is, hogy térit- 
vények, elismervéuyek nem adattak ezen 
összegekről s midőn azt kérdezte a biró, 
hová lettek ezen késedelem czimén be
szedett óriási összegek, azt felelte a ki 
hallgatott igazgató hivatalnok, hogy azok 
a tőkealaphoz csafoltatuak, még pedig oly 
feltétellel, hogy azokban a betevők arány 
lag osztozkodnak. Bedig a d,o!og uem igy 
van. A sok betevő közül, a kiket elma
rasztaltak, nem tudom, bogy egyetlenegy 
is kapott volna részt ezekből a betéti ké
sedelem czimén beszedett összegekből. 
Én, 1. igazságügy miniszter úr, legjobb meg
győződésem szerint mondottam el ezeket 
a dolgokat s ajánlom becses figyelmébe, 
hogy talán nem fogna ártani, ba a tisz
tességesebb takarékpénztárak érdekében 
is :utézkedés történnék, hogy az ily nyú- 
zások, csalások a törvéoynssóg köpönyege
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alatt ne tarthassák fenn magukat. (Helyes
lés a szélsőbaloldalon.)

Nézzük csak egy magán fél nyeresé
gét. Én adok valakinek 100 frtot kölcsön, 
mondjnk 8 százalékra. Én soha sem ve
szek kamat czimén többet; mit törődöm 
én vele, ha 10 évig marad is az adósuál 
a kölcsön, csak késedelem czimén tízes- 
seu minden hónapra csak egy pár forintot, 
s akkor én 100 írt utáu 10 évi Látványos 
emelkedés mellett meggazdagodnám. Ezt 
ha megengedi nekem egy miniszteri ren
delet, mert erre törvény uincs, s én épen 
ügy logom kiállítani a kötelezvényt, mint 
ezen hitelegyletek szabályai rendelik, csak 
hogy késedelem czimén valódi csalas, alap
szabály alá való buikolód/.as.

Erről sem a rnély-n t. igazságügy- 
miuiszter ur, sem előde uem tehet, mert 
nem tudott róla, senki fel uem emlitette. 
Mert a mint az időközi és ép azt az uzsora 
törvényt eltüntető törvény megalkottatott, 
az 1883. X X V I. vagy bauyadik, uagyou 
természetes, hogy miudazou alapszabályok, 
a melyek abban a szerencsétlen időben 
már megerősítve voltak, kellett volna, 
hogy módosulást szenvedjenek, most ide
vonatkozó tételes törvényeink alapján.

Mélyen tisztelt igazságügymiuiszter ú r! 
Egy esetet tudok, itt van a kezemben a 
hírlap. (Halljuk ! Halljuk !) Kubicza Ödön 
királyi tábla • bírónak a büuügye ez. E 
tekintélyes biró, mélyen t. biró úr, fel van 
mentve, fel a gaz feljelentő panaszosoknak 
önmaguk által való visszavonása alapjain 
Bizonyos, hogy nem volt igazuk azokuak 
a panaszosoknak. Mivel tudja tehát az 
igen t. igazságügy miniszter úr az igazság
gal összeegyeztetni, bogy rniutáu a panasz 
a panaszosok által visszavouatot, s az 
ügyiratok a királyi ügyészséghez tétetvén 
át, a királyi ügyészség iuditvauya folytán 
az eljárás beszüntetettuek uyilváuittatui 
inditványoztatoit —  gondolom a pestvidéki 
törvényszéknél — hogy akkor, bar más 
törvényszéknél soha feljelentés nem téte
tett, évek múlva hivatalból üldözendő büu 
cselekményt csiuáluak abból, még pedig 
állítólag csalas miatt.

Igaz, hogy a mélyeu t. igazságügy- 
miniszter úr határozatától függ még a do 
lóg, mert uem tudom, nem tudhatom, uem 
is akarom tudui, hogy mint akar az ira
tokkal ? De ha ezzel Kubicza Ödön nagyra 
becsült ueve meghurczo tátik. De ha tisz
tában leszünk azzal, hogy semmitéle büu- 
tető eljárásnak helye nincs, akkor azt 
kérdem: ugyan hat mar oda jutoltuuk ? 
mert mikor egy ilyeu tekintélyes, de uem 
a tekintélyre hivatkozom, hauem az em
berre és mivel biró, hat hivatkozom inkább 
a bíróra, ha tisztahau les/.Uuk ezen Ugy- 
gyel, hogy a vizsgalatnak most már nincs 
helye, azért mert biró, fegyelmi eljárás 
alá vouaudó ? kétszer ? jól van ez ? Hat 
kérem a suszter, a földmives, vagy akar 
mi állású polgár ember áltál állítólag el 
követett bünteteudö cselekmény iráut in
dított büutelö eljárás akar a járásbíróság, 
akar törvényszék által beszünteltetik, meg- 
indittatik az ellen meg egyszer az eljárás 
valamely más helyütt? Nem!  Hat több 
büntetésre méltó a bíró, hogy megbúrczol- 
tassék jó hírneve és megbecsteleuittessek.

Az egyszeri pap t. ház, bevádoltatott 
roszlelkü vagyonkezelés miatt, azonban 
kitűnt, bogy ott bizony miuden rendbeu 
volt. Báutotta a szegéuy főpapot az eset, 
a lapok róla beszéltek és mindennek el 
mondották, hogy egy ilyen főpaptól bizouy 
ez neui szép dolog st. A  pauaszosok mi
dőn észrevették tévedésüket, megbánták 
hibáikat és elmentek a szegény paphoz. 
Az beteg volt ennek az Ugyuek a nyomása 
alatt. Bocsáuatot kértek tőle, 8 a beteg 
pap ezt válaszolta uekik : Kedves bará
taim, a Krisztus is megbocsátott ellensé
geinek, én is megbocsátok nektek, azon- 
bau egy feltétel alatt. (Halljuk !) Itt van 
a fejem alatt egy kis párnácska, vegyé
tek ki, vigyétek fel a toronyba és eresz- 
szétek széluek a tollat, a mi benne vau. 
Azt hitték azok a pauaszlók „uunyira be
teg a szegény pap, hogy talán niucs is 
az eszén, taláu uiár haldoklásához köze
ledik. De megtették kívánságát, fel vitték 
a párnácskát a torony tetejébe és szélnek 
eresztették a tollat, azutáu bementek hozzá, 
hogy kívánsága teljesítve van. Ekkor azt 
mondta nekik : már most szédjétek össze, 
amit ottan szétszórtatok ! (Derültség)  Ez 
nem tetszett nekik, hiszeu ez leheletleu. 
No hát látjátok, a jó  hírnevét valakinek 
ellehet veuui és az ember hajlandó a rósz 
szat elhinni embertársától, mert hiszen 
tudjuk, hogy nincs ember, a kiben ue 
voluának hibák. A becsületemet elvetté
tek. Ha lesz is 1— 2 ember, a ki meggyő
ződik eljárásom tisztaságiiról, sokkal több 
lesz a ki nem fogja elhinni, hogy ártatlan 
lettem volna. Ilyen a becsület meghur- 
czolás t. ház. Még csak néhány perezre 
kérem a t. ház becses figyelmét. Az ügy 
védi rendtartásra vonatkozólag kénytelen 
vagyok kijelenteni az igen t. igazságügy- 
uiiuiszter úrnak, hogy az az ügyvédekre 
csak terhes kötelességeket és felelősséget 
ró, de őket a megillető jogukban még a 
védelemnél sem részesíti. Eltekintve attól, 
amit beszédem elejéu mondottam, csőd- 
tömeggondnokságok ég más jogi gondnok
ságok kinevezése körül mennyi igazság- 
talauság történt, mondom eltekintve ezektől 
az ügyvédet magasztos hivatásában a mi
dőn a maga ügyét védeni meri, vagy a 
másét önzetlen kötelességteljesitésével vé
deni még inkább meri, nemcsak hogy 
támogatásban nem részesíti, de bizouy 
nem egyszer megtagadja tőle még azon 
kötelességszerü védelmet is a melyben az 
atkoimpnyos állam mindeu polgárát része
síteni tartozik.

H iszen nálunk t. képviselóház meg-

I történhetik az, hogy a mikor egy ügyvéd 
beadványában a szolgabiróról azt mondja, 
hogy „gyenge eljárással bir“  a szolgabiró 

I zsaudárokkal kisérteti be, s mikor az ügy 
véd személyes szabadságának megviselése 
érdekében a büntető hatósághoz fordul ott 
niucs számára sem ügyész, sem biró es 
ba az a mindig pártatlan, igazságos curia 
nincs, ez az ügyvéd elégtételt máig 
sem nyer. ,

Mélyen t. képviselóház! En minden 
színezéstől menteu, ridegen, szárazon a 
tapasztalt tényekét kívántam ecsetelni. Nem 
tartozom azon kipróbált, jó parlamenti 
szónokok közé, a kik tudom nagyon jó, 
sokkal nagyobb lendülettel, sokkal ered- 
niényteljesebbeu bírták volna e/.en bajo
kat feltárni, sokkal több példával tudtak 
volna megvilágítani, sokkal csattanósabban 
ki bírták volna mutatni a bajok orvosié 
sáliak szükségét, do a kik erre vagy nem 
akarnak vállalkozni, vagy nem merik ma
gukat felvértezni azon erkölcsi bátorság
gal, bogy a mélyen t. igazsigiigymiuiszter 
urat első sorban figyelmeztessék; pedig 
meggyőződhetett mindenki, senki sem ké
telkedhetett benne, hogy a mélyen t. igaz 
ságllgyminiszter úr nem olyan kijelenté
sekkel foglalta el helyét, mintha a nép
szerűség pillanatnyi áramlataival törődnék, 
hanem az ö igyekezete az, bogy az igaz
ságügy körül tekiutet nélkül rokon vagy 
ellenszenvre, igazáu érdemeket szerezzen, 
s e szándékának keresztülvitelére bir elég 
erős akarattal, és kívánom is, bogy az 
Isten öt olyképen áldja meg áldásával, a 
miképen őrködik ueinzetüuk igazsága felett. 
(Minden oldalról általános helyeslés!)

E gy  b a ran y a i bűn rő l.
Lapunk múlt számában egy igeu ér

dekes hirt vettünk át a „Siklós és vidéke- 
czitn alatt Siklóson megjelenő társadalmi 
lapból, mely magzat-elhajlásról s szertar
tás nélküli temetésről szólott.

Ezen közleményre két levelet vettünk, 
melyeket közérdekű tartalmuknál fogva a 
legnagyobb örömmel közlüuk és az ezek
ben fnglaliakut ajánljuk ntegszivlelésre. 
Az egyik levelet dr. S e r l y  Sándor mo
hácsi orvos, lapunk derék barátja, a 
közügynek lelkes munkása irta; a mási
kai pedig Ambrus József köztiszteletben álló 
református lelkész.

Dr. Serly levele következőleg s zó l:
A „Péc-*i F igyelő" utolsó számában 

„Furcsa temetés- czim alatt azt olvasom, 
hogy január elején Lajosbáza pusztáról a 
siklósi zárdába egy újszülöttet vittek ke- 
resztelés végeit s bogy ott néhány órát 
kellett a miatt a nagy hidegben vára
kozni —  és bogy u csecsemő másnap 
meghalt; továbbá, hogy hasonló módon 
keresztellek olt az utolsó napokban is egy 
kisdedet.

A  „Siklós és vidéke,- honnét a köz
lemény átvétetett, azt is lölemliii, hogy 
az újszülöttet egyházi szertartás nélkül 
temették el . . . és leginkább ezen látszik 
megütközni.

Éu azonban az uj polgár elvesztésére 
fektetem a súlyt. Mert ez a tő!

Általános és indokolt a panasz, hogy 
hazánkban a nép szaporodása igen rósz 
lábon áll. Sőt azt is tudjuk, bogy a ha
landóság feltűnő nagy része épen a gyer
mekek első éveire esik : annál elszomorí
tóbb hát, hogy nálunk nemcsak Siklóson, 
hanem általábau az egész országban oly 
egészségelleues szokás, miiit a fent jelzett, 
még ma is uralkodhatik; holott e szokás 
évenként nemcsak száz, hanem bizonyosan 
ezerszámra is fogyasztja azon uj léuyekct, 
kiket épen a leginkább kellene megvé 
denünk.

Sok szenvedés árán a „teremtés re 
meke- alig hogy megszületik : az emberi 
könnyelműség és elfogultság már is kocz- 
kúra teszi az t!

Az egyház sietteti, hogy az uj tag — 
habár élete árán is — kebelébe minél 
előbb felvétessék. Az állam pedig, —  ho
lott annak az uj polgárhoz elsőbbségi joga 
és épen ezért auuak érdekében a legfőbb 
felügyelői kötelessége is vau —  ezt kö
zönyösen n éz i! . . .

Aunak, hogy egy pár uapos csecse
mőt keresztelés végett téli időben egy 
másik községbe vigyenek és azt ez által 
a meghűlésnek, sőt életveszélynek is ki
tegyék, —  ma már nem volna szabad tör
ténnie ! —  És azért ideje is lenne, hogy 
a kormány ezen igazi „barbarizmust- va- 
lahára megakadályoztatni igyekeznék !

A közegészségnek a legelső követel 
ménye is az, hogy a betegség okait el
hárítsuk. N o s ! az újszülöttet az időjárás 
és az emberek szeszélyeinek kitenni bi- 
zonyosan oly ok, melyet határozottan és 
okvetlenül el kell hárítanunk!

Nemcsak az államnak, hanem az egy
háznak is érdeke és azért kötelessége is 
lenne ez. —  Mert mit ér az, ha az nj 
embert kebelébe felveszi és —  mielőtt az 
még „h ivő-  és az egyházuak javára is 
lehetné —  ismét elveszti ? !

Én ugyan nem vagyok az ellen, hogy 
akár az egypár uapos gyermeket is, télen 
szintén a levegőre v igyék ; de ezt csak 
nagy óvatosság mellett, kedvező idöbeu 
és rövid időre helyeselhetem. Aunak sem 
vagyok hát ellene, ha a keresztelést télen 
is végzjk, de csak úgy, ba azt a gyermek 
községében és várakoztatás nélkül eszkö 
zölik.

Azt azonban, hogy a csecsemőt ily 
czélból más községbe vigyék, mint azt 
jelenleg általában teszik, aunak egészsége 
és élete elleui merényletnek tartom.

Ha a megkereszteléssel tavaszig várni 
nem akarnak: úgy a gyermek lakóhelyén 
kell azt elvégezni! Mert a legtöbb szükség
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az, hogy az uj ember egészségben ma- 
radjón és felnövekedjék, a mennyiben 
úgy az ország, mint az egyház csakis g 
felnőtt tagjai által gyarapodhatik.

A második levél tartalma pedig a kö
vetkező : , •

A  mi azt a magzat-elhajtást illeti, ha 
nem mondom is, jó l tudja mindeuki, hogy 
a mi vidékünkön is oly elharapódzott lap
pangó sötét bűn, mely nemzeti létünket, 
tehát életünket a legnagyobb veszéllyel 
fenyegeti. —  Nem kell több, csak egy 
pillantás különösen pár évtized óta a nép 
számlálások eredményére s menten látnánk 
kell sajnosán, hogy mi magyarok uem sza
porodunk, de sőt napiól-napra fogyunk, 
hogy nemsokára majd oldott kéveként 
szélhalljunk. —  És a mi legborzasztóbb! 
uem is külső nyomás, nem is kül-ellenség 
a pusztító gyilkos, de önmagunk közül, 
saját fajunkból valók a gyilkosok, kuruzsló 
banyák és lelkiismeretlen anyák szemé 
lyében. —  És kérem, hova fejlődött az 
ördögi mesterség! Nem is kell mar sok 
helyt vasorru bába, elvégzi a műtétet a 
lelkiismeretlen nő egy maga, holmi fehér 
és vörös balzsam, hegyes uyárs es tudja 
a jó  ég miféle eszközök segélyével.

Oh Istenem, de hát mit is beszélek 
én ! ? Hogy merek a vádakkal ennyire 
menni ma, a becsületsértések irgalom és 
kegyelem nélküli megtorlásának, eme na 
gyou müveit korszakában ? Nem jobb volna-e 
hallgatuom, közpéldaszóvá vált jó tanácsra : 
„ne szólj uyelvem, ne fáj fejem.- Nem ! 
azért is beszélek! Hazám, iiemzetem érde
kében fájó szívvel megmondom, bogy a 
gyermek elhajlás főben járó biiue, be ette 
uiár magát mint rákfene, a társadalom 
miuden rétegébe. —  Úri és pórnö —  ter
mészetesen csak a magyar fajból való — 
egyaránt gyakorolja a gonosz mesterséget. 
Nem goudolja meg, bogy c tett, teljeseu 
egy toka, az előre megfontolt száudékkal 
elkövetett gyilkossággal; a szándékos mag 
talanuá tétel teljesen egynemű büu a haza 
árulással s miud egyik az auyai szép ne
vezet elvesztésével, ellentétben áll az élet
nek legszentebb, legmagasztosabb czéljával, 
mert Isten is azt mondá: „gyümölcsözzetek 
és sokasodjatok.“

Anyák! Nem riadtok-e vissza a sötét 
bűn halmazaitól? Nem néztek-e rettegve 
a sötét jövő  e lé?  Nem borzadtok-e gou 
dolatától is annak, midőn az Ur számou 
kéri tőletek a magzatokat, de ti uem 
mondhatjátok: „Iuihol vagyok uram éD és 
a kiket uekem adtál, csak egy is azok 
közül el uem veszett.- Nem, ti ama büu- 
ben lélek/.ök ezt nem uioudbatjátok, de 
sőt eme szomorú önvallomással kell meg- 
állnotok: Imhol u am vagyok én, a büuös 
anya, de az ártatlau gyermeket, kit nékem 
adtai, be uem matathatom, mert azt a 
nélkül, hogy nekem vétett volna, már mé- 
heuiben meggyilkoltam; anyai hivatás he
lyett, életemet e sötét büunel örökre be- 
szennyesztem; hazámnak, nemzetemnek 
csak karara törekedtem; a földnek, melyet 
bűnös lábaimmal tapostam, csak egy ha
szontalan, érték nélküli terhe voltam; nem 
is vagyok méltó a te kegyelmedre, íme 
ítélj engemet éu Istenem !

Igen, ez a szomorú vallomás lesz a 
ti büuös éltetekuek sötét képe, gyermek 
elhajtás és száudékos magtalanság büué- 
ben lélekzö n ők !

És most te felvilágosodott s magadat 
műveltnek keresztyényi erényekkel ékesl 
kedőnek valló modern társadalom! Mit 
szóljak te hozzád ? Különösen hazám t 
nemzetem! Mit szóljak te hozzád, kive! 
ten fiaid és leányaid ekként állnak felvont 
íjjal szemközt? Hisz te vagy az érdekei- 
fél ; téged fenyeget a veszély legközelebb
ről ? Mi a te teendőd ? Meggátolni a ve
szélyt, a pusztulás veszélyét minden áron. 
De hogyan ? Ez a kérdés !

E kérdésre megfelelhetünk igen egy
szerűen. —  Ha tekintetbe veszszltk a gyer- 
mek-elbajtás, téves felfogásokon és szív- 
teleuségen alapuló sötét iudokait, azt 
moudhatjnk, hogy ez iudokok 3 csoportra 
oszthatók általában, ugyauis:

1. Anyagi tekintetre.
2. A sok gyermekkel való vesződség- 

tőli félelemre és
3. A  három, négy, öt stb. gyermek 

szégyeulésére.
Mindhárom involvál egy csomó gyáva

ságot és iszonyú lelketlenséget, de bizo
nyára mondhatom, hogy minden gyermek 
elhajlás és magtalanná tételnek, e bárom 
közül egyik az indoka. —  Év ba már 
valaki azt hiszi, bogy e bárom indok bár
melyikének helytelensége és bűnös volta 
telöl hamarjában meg lehet győzni az illető 
gyáva és szívtelen nők közönyét, nagyou 
téved, mert morális leczkével e téren czélt 
érni lehet ugyan, de Oly sokara, bogy ak
kor már minden késő lesz s félő, bogy 
iszonya kárán lesz kéuytelen tanúim a 
magyar.

A törvény szigorának alkalmazása kell 
ide, de rögtön. Büutetni a kuruzsló, gyér- 
mek-elkenö banyát legalább is élethosz- 
sziglau fogsággal! Elteuui, bogy ne lásson 
napvilágot az, ki anuyi gyermeknek nem 
enged látni napvilágot. Úgy hiszem a fél
rendszabályok mellőzésével csak egyetlen 
ily példaszerű büntetés, meghozná az üd
vös eredményt s megteremne a hasznos 
gyümölcsöket

Ha egy rablógyilkost halállal büntet
nek, kérdem, mivel külömb a rablógyilkos
nál az, ki jó péuzért, előre megfontolt 
szándék és tervszerint, az anyából kira
bolja a gyermeket s egyúttal a társadat 
mát rabolja meg s mely műtétnek sok 
esetben két élet esik áldozatai, mint azt 
legközelebb a terehegyi eset is oly meg- 
döbbentöleg igazolja.

Hasztalan beszélek én is ex catbedra,
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e bűn ellen, akár az angyalok nyelvén, 
ennek ugyan kevés a foganatja, mert a 
közönség illető részének nem én adtam a 
gonosz irányt (különben az én községem
ben nincs baj, van gyermek e lé g ); hanem 
igenis, mikor egy gyanús nőnek viselős 
állapotát konstatállatom —  mint ezt leg
közelebb a magam községében tettem —  
tessék akár kérdőre vonni becsületsértés 
czimén — ennek már meg van a maga 
toganatja s ba én ezt egközelekb nem 
teszem, bizouyára ma egy szép és egész
séges gyerm kkel kevesebb van a világon.
— Méltóztassék hát kérem szigorú utasí
tást adni a községi birák és elöjáróságok- 
uak, hogy az általam utóbb említett hasonló 
esetekben, a lelkészeket =  felelősség terhe 
alatt — hathatósan támogassák.

Hát a tévelygő bűnös anyák és bűn
részes apák, illetőleg térjek büntetéséről 
mit szóljak? Ezt most mellőzöm, de leg
közelebb rátérek.

Hátra van még a siklósi és gyüdi 
barátok esete, vagyis: „temetés egyházi 
szertartás nélkül.a Azt méltóztatik a közle
ményben kérdezni: „kérdjük, szabadé és 
tcbet-e ily temetés megengedve?“ Felelet: 
Hogyne, sőt még kell, hogy dicsérjük érte 
a gyüdi barátokat, kik ezen eljárásuk által 
úgy tiinuek töl elöttüuk, mint e vidéknek 
ujabbkori legliberalisabh reformátorai, kik 
az egyház közbejötté nélkül, „polgári te
metéstu rendeznek — -------ad majoréin.
Dei glóriám! Vannak ám ennek az irány
nak — nazarenusokon kívül is —  hívei 
Európában elegeu; miért kárhoztatnák hát 
érte épen a jó gyüdi barátokat. — Kü
lönben, hogy a törvényben való járatlan
sággal ne vádoltassunk, hát mondjuk meg 
nékik, hogy a tisztességes temetést seuki- 
töl megvouni nem szabad.

Hanem az már más kérdés lett volna, 
hogy szabad e a megkeresztelés végett 
hozzájuk vitt ártatlau kis gyermeket órákig 
kinn a metsző hidegben várakoztatni s e 
meg varak őzt atas utáu Gyttdre utasítani s 
ott ismét metsző hidegben várakoztatni a 
gyermeket? fe le le t : .Semmi körülmények 
közt sem szabad! Mert ez mig egyrészről 
papokhoz nem illő lelketlenség. úgy más 
részről oly hivatalos kötelesség mulasztás, 
melyért az illető saját egyházi hatósága 
iráuyában, a legszigorúbb felelősséggel 
tartozik. —  A katbolikus egyházjog vilá
gosait rendeli: „a  szülök tartoznak szüle
tett gyermekeiket mielőbb megkeresztel
teim,- miből önként következik, hogy a 
lelkész miudeu varakoztatás nélkül köteles 
azounal keresztelni. Nem lehet egy lel
késznek oly sürgős teendője, még a gyüdi 
barátok nagyszerű traktája sem, minek a 
sakramentom kiszolgáltatását csak leg
csekélyebb mérvben is akadályozni sza
bad volna. —  Hát ha még ebhez tekin
tetbe vcszszUk azou dogmatikai álláspontot, 
melyet a rom. kath. egyház a keresztelés 
nélkül elhalt gyermekre nézve elfoglal, — 
mert bizony az a gyenge kis csecsemő ott 
a nagy hidegben akar meghallhatott volna: 
minthogy . . .

No de hagyjuk a többit s vonjuk le 
röviden a következtetést s állapodjunk 
meg abbau : hogy ha a „Siklós és Vidék "- 
ben felhozottak csakugyan igazak, akkor 
a gyüdi barátok a legsúlyosabb beszarni- 
tá- ala eső mulasztást követték el úgy 
egyházi mint világi tekiuteibeii. kivált ha 
az ártatlan kis gyermek angyallá tételének 
oka is, annak reudje és utódja szerint 
konstatálva lett volua.

Kíváncsiak vagyuuk rá, vájjon kér
dőre vonjak-e őket ?

Jelentés B aran yam egye  1889. évi
népoktatási á llapo tá ró l.

'.Folytain'.)

2. A t é n y l e g  i s k o l á b a  j á r ó k
v i s z o n y a i .

at elemi népiskolába járt: tiu 17598, 
leány 1Ö770, összesen 343t»8.

b) ismétlő iskolába (ideértve az iparos 
é '  kerrsk. tanulókat) fitt 7394, leány 6359, 
összesen 13753.

c) felső nép- és polgári iskolába: tiu 
69, leány 110, összesen 179.

d) magán intézetbe (de csak elemibe): 
tiu 19, leány 231 összeseit 250.

c) középiskolába (gymuásium s reálba) 
9— 15 éve* tiu 598.

Tényleg iskolába járt tebat 49198.
Vallás szerint: róni. kath. 37481 gö

rög kath. 3, gör. kel. 2068, helvét bitv.. 
5740 ágost. hitv. 2544, izraelita 1337 
összesen 49148.

Anyanyelvűk szeriut: magyar 23327
— 98'44 százalék, német 19642 =  97 96 
százalék román 1 =  100 százaié., tót 367
—  100 százalék, szerb 2034 =  96 07 szá
zalék, horvát 3777 ~  98 82 százalék üsz- 
szesen 49148.

Iskolába nem járt 461 tiu és 444 
leány, összesen 905 tanköteles

3. A z  i s k o l á z á s  e g y é b  v i s z o n y a i .
Tényleg iskolába járt 49148. Leg

alább 8 hónapig járt 45393. Eunél keve
sebb ideig járt 3755.

A  tanu’áshoz szükséges könyvvel birt 
47020. Tanköynvekkel sto. nem birt 2128.

Az iskolából kilépett 4967 tanuló 
közül csak olvasui tudott 77, Írni és ol
vasni 4890.

4. A z  i s k o l á k r ó l .
Jelleg és fokozat szeriut volt: a) 

állami — ; b) 52 községi és pedig 50 
elemi és 2 polgári, —  42 vegyes, 5 fi, 5 
leányiskola, c) 223 r. k. elemi; 220 v. 1 
f. 2 I. d ) 28 g. k. elemi, vegy. e) 83. b. 
bitv. ref. elemi, vegyes, f) 20 ág. hitv. 
ev. el. vegy. g ) 6 izr. fel. el. 4 vegy. 1 
f. 1 |. h) 8 mag. engedélyezett el. 2 f. 6 I.

Összesen 420 iskola, köztük 418 elemi,

2 polgári, 399 vegyes, 7 fi, 14 leány- I 
iskola.

Uj iskola létesült és illetve a mull , 
tanévben szüneteltek újból ténykedtek: I 
Kárászpusztáu (uj), Frigyestöld-puszta, Ilor.- 
Hertelenden, Sálukon, M.-Bolyban, Tar 
róson, Pécsett, Villányban (uj mag.); a 
szünetelők közé estek Bezedeken és R.- 
Görcsönybeu a g. k., Beremeudeu (meg
szűnt egy mag.)

5. A z  i s k o l á k  t a n í t á s i  n y e l v é r ő l .
Az 52 k ö z s é g i  iskola közül ma

gyar volt 30, német 3, német-magyar 16, 
horvát-magyar 1, bor. n. m. 2 ; 223 rk. 
iskola közül magyar 88, német 40, horvát 
1, német magyar 64, horvát magy. 12, bor. 
uém. magy. 17, ném. hor. 1; a 28 g. kel .  
k ö z ü l  szerb 20, szerb-magy. 8 ; a  83 ev. 
r e f .  k ö z ü l  magyar 82, német 1 ; a 20 
á g  o 81. h i t v .  ev. közül 10 német, 10 
ném. m agy.; a 6 i z r .  f e l e k e z e t i  és 8 
m a g á n  i s k o l a  t a n í t á s i  n y e l v e  
magyar volt.

Ezek szerint a 420 iskola közül ma
gyar tannyelvű volt 214, német 54, szerb 
20, horvát 1, német-magyar 90, szerb-ma
gyar 8, horvát magyar 13, horvát-német- 
rnagyar 19, uémet-horvác 1.

(Folyt, köv.)

Különfélék.
F ö lh ívás  Pécs város hazafias 

ifjúságához! A pécsi jogakadémi polgár
sága tisztelettel tülkivja Pécs város iutel- 
ligeus iljuságát, a nagyhazáukfiához —  
Kossuth Lajoshoz —  uieueszteiidö küldött
séghez való csatlakozásra. —  E czélból 
f. hó 16 áu (vasárnap) d. u. 3 ’/„ órakor 
a Sillay-vendéglöben általános ifjúsági 
gyűlést tart, melyen a részletes programul 
előterjesztése után, az aláírások eszközöl
tetnek. Magyar ifjak ! Testvérek! Ne kés
lekedjetek, siessetek ama zászló alá csat
lakozni, melyre a hála és kegyelet, szent 
szavak vannak írva ! Mutassátok meg, hogy 
még tud lelkesülni, uemes elvekért, hogy 
uiég tudja méltányolni nagyjainak halha
tatlan érdemeit a magyar! Keressük föl 
s üdvözöljük magányában az eszményi 
alakot, ki — föláldozva töldi boldogságát 
—  félszázadou at uemzetének elvitázhatat- 
lan jogaiért —  oroszlán módra —  küzd! 
Tiszteljük meg az ideális aggastyánt, e 
lánglelkü szónokot, — mint a rómaiak 
Cicerójukat egykoron —  a „haza atyja" 
szép je lzőve l! Legyen Turiu a magyarok 
Mekkája, hova egy szabad nemzet lelkes 
ifjúsága kegyeletes zarándoklásban siet 
leróni háláját, a legmélyebb tisztelettel páro
sult szeretet adójat a szabadság szent 
apostola iránt! A pécsi jogakadémia pol
gársága.

—  F ő is p á n !  t i t k á r .  Kardos Kál
mán Baranyavarmegye és Pécs szab. kir. 
városa főispánja mellé titkárul: dr. F e 
h é r  v á r y  Imre báró, a houvédelmi mi
niszter fia neveztetett ki. Az uj foispáni 
titkár, kit látásból ismerünk, a mennyiben 
a megye gyűléseken, mint a megye volt 
tiszteletbeli aljegyzője gyakrau megfordult, 
rokonszenves, megnyerő külsővel s a 
mint halljuk, ritka szép tehetséggel s kép
zettséggel bir. A  vizsgáit kitüutctéssel 
tette le.

—  K inevezés. Dr. A  r g a y Béla 
győri törvényszéki jegyző, Pécsre alügyész- 
szé neveztetett ki. — M a r j o v s z k y  
István pécsi törvényszéki aljegyző, Sasdra 
aibiróvá s J o b s z t  Béla pécsi törvény
széki joggyakornok ugyancsak a helybeli 
törvényszékhez aljegyzővé neveztetett ki.

—  A  nem zeti casino bá lja . Az 
idei larsanguak legnépesebb bálja volt a 
szombaton megtartott casiuo-bal. A nagy 
pompával s unom Ízléssel disziteít bálte
rem zsúfolásig megtelt. A z első négyest 
70 pár lejtette. A táuczosnök közül a kö
vetkezőket jegyezte föl tudósitóuk. Asszo
nyok : Bólitsné, Borsitzky lm:éué, Czvet- 
kovitsué, Egry Béláné, Egry Dezsőire, 
Engel Gyuláné, Berbert Jánosáé, dr. Jobszt 
Lászlóué, d r  Krausz Jeuöué, dr. Löwy 
Lipótné, Lutz Istváuué, Maudékné (Sásd), 
Meininger Péterné, Mergeutbaleruc, Lud- 
wigné, Scheuerué, Scholtz Gyuláné, Stan- 
kovits Györgyné, Szuly Jánosué, azigriszt 
Lajosné. Leáuyok ; Beretz Klotild, Bogyai 
Emma (Leugyeltót), Bodó Ilka, Bólits 
Martba (Varga), Budai nővérek, Doruer 
Hedvig (Barcs), F.hn Antónia, Gálovits 
Elvira, Gilming Hermio, Gózou Margit, 
Hoffer Mclauie, Kallivoda Ilka, Kelauer 
övérek, Kovácsics Mariska, Kovácsién 
Paula, Krausze nővérek, Littke Zseni, Lits 
Irma (Fehérrn.), Lukrits uövérek, Miller 
Melanie, Nagy Flóra, übetkó uövérek, 
Petrách nővérek, Pfeffer Ilka, Kásky 
Mariska, Ratkovits Ilka, Ribnier Ada (Sásd), 
Rihmei Margit (Szigetvár), Sillay Mariska, 
Schmidt nővérek (Föherczeg-Lak), Scbne- 
kenberger Julcsa, Szalay Erzsi, (Simon 
tornya), Szekrényesy Mariska, Szeghö 
Margit, Scblauch Irma, Takács Zseni, Tál 
lasi Inna, Tailián Zseui, Tarafás Ilona 
(Ercsi), Tbaly Olga, Váry Piroska, Végei- 
sebeuer Berta (Bécs), Wertheimer Gizella, 
Zöld nővérek. A bál késő reggel ért véget.

—  A  „Pécsi d a lá rd a " szerdán 
tartotta meg a „Hattyú" termeiben -  
mint a meghívó szólt, —  „táuc/.czal össze 
kötött alapszabályszerü dalestélyét", mely 
tulajdonkép nem egyéb, mint —  alapsza- 
bályszerü dallal egybekötött tánczestély. 
A bangversenyi rész műsora a következő 
vo lt: „Nyitány" zenekarra —  Foronitól; 
„Viharba!)-* férfikar —  Dürnertöl; „N ép 
dalok" férfikar —  Morvái Ákostól; „G'a- 
vatina" zenekar —  Suppetól; „Sajkadal" 
férfikar —  Commer F .-tö l; „Epilog" fér
fikar — Gaál Ferencitől. — A zenekari 
réfgt az 52. |z. gyalogezred zeuekara ját

szotta. —  Fölöslegesnek tartjuk kiemelni, 
a dalok szép, egyöutetü előadását, ezt a 
nagyhírű pécsi dalárdától másként oem is 
várhatjuk. Miudeu tekintetben kiválóau si 
került azonban a tánczestély, mely feszte
len jókedv, kedélyesség és mulatság dol
gában az idei farsang eddigi mulatságai 
közt az első helyet vindikálja magauak.
A négyeseket két kolouneban mintegy 80 
pár tánczoltas Ott voltak a leányok közül: 
Árontfy Riza, Angster nővérek, Bayerlein 
Katinka, Bokor nővérek, Budai nővérek, 
Cziegler Maliid, Dobszay Mariska, Eötvös 
Ilka, Erdössy Kamilla, Farkas Irma.Forray 
Agatha, Giauone Malvin, GindI Mariska, 
Go8/.tonyi Irma, Greksa nővérek, Ilaksch nő
vérek,Hitre Ilona,Ilofmeistcr Auna, HöHer Er
zsiké, Horváth Ilka, Horváth Mariska, Ivics 
nővérek, Kaiser Ilka, Karsch Ilona, Kis- 
asszoudy Autonia, Kieseti Mariska, Koszér 
Mariska, Krausze uövérek, László Mariska, 
Mestrics Mariska, Martiuecz Karoliu, Náray 
Vilina,NeudtvichVilma,Obotkó uövérek, Pét 
rovicsTerka, Pillér uövérek, Piutér Torka, 
Platz Paunika, Plecker Auguszta, Repics 
Etelka, liácz Matild, Hibás Mariska, liibics 
nővérek, Schefter Mariska, Scblauch Irma, 
Scbultz Mariska, Sillay Mariska, Soóstó 
Mariska, Stangl Auna, Szvacsek Irma, 
Tbaly Olga, Váry nővérek, Weidinger Ilka, 
Weidinger Sarolta, Zsillé Etelka. — Asz- 
szonyok: Egerszeghy Kálmaniié, Egry Bé 
láué, HotVmauu Sáudorué, Kiss Józsefné, 
Kobáricrné, Holferné, Szigrisztué 8 mások. 
A társaság reggeli fél 5 óráig a legjobb 
kedvvel mulatott.

— A  kom páuisták. Grüu Bér- 
nát jó nevű pécsi szabó társul vette bor- 
üzletéhez Weisz Mihályt, a Weiier-lóle ter
mény és borkereskedés volt könyvveze
tőjét. Grüuuek volt péuze, Weiszuak volt 
furfangos esze s most Weiszuak vau pénze 
s Grüuuek szomorú tapasztalata. Addig 
bonyolódott a kompáuisták üzlete, mig 
most egymás elleu hüutöljeleutéseket tet
tek. Az elmaradhatatlan váltó játsza ter
mészetesen a főszerepet s a hol váltóról 
vau szó és az Úgy annyira komplikált, 
hogy a kir. ügyésznek a hozzájárulása 
uélkül nincs megoldás, ott okvetlenül sze
repelnie kell Steril Mórnak és dr. Fürst 
Győzőnek. A uevezett urak a jeleu eset
ben is tungaluak. Teguap péutekeu már 
utczai, illetve „udvari" botránynya fejlő
dött ki a kompáuisták közti viszály. Weisz 
Mihály 100 s egyueháuy hektoliter bort 
adott el Steru Mórnak, Gritu Bernát kiját
szására. Steru a bort Scbwabachuak adta 
át. Teguap elmentek a borért. Grün ma 
gáboz véve egy izmos fütyköst, a pincze- 
legényekkel elleutallt karhatalommal. Ek
kor uagy per palvar tauiadt s következett 
a rendőri beavatkozás. A  bor átvétele 
függőben mar.idt. A  per folyamatban van 
s a büuföljelentések újabbakkal szaporod 
tak. Ezzel egyidejűleg fölemlítjük, hogy a 
pécsi kir. törvényszék a béteu hirdette ki 
az ítéletet, melyszeriut a „W eisz 1. Mihály 
és társa" ezégü közkereseti társaság üzlet- 
vezetésére vonatkozó s Weisz Mihálynak 
adott megbízás visszavouatik, a közkere
seti társaság töloszlattatik s Weisz a föl
számolás eltűrésére küteleztetik.

—  M eghívás. A „Pécsi dalárda" 
f. hó 22 ikéu évi rendes közgyűlését tartja, 
un lvr-> az egyesület tiszteletbeli és működő 
tagjai, valamiut a pártoló tagok közül vá 
lasztott valasitmáuyi tagok tisztelettel meg 
hivatnak. Tárgyak: 1. Évi jeleutés; 2. az 
évi számadások és költségelőirányzat be
terjesztése ; 3. tisztujita8 ; 4. iuditváuyok.

— F a rsan g i estély. A pécsi da 
lárda f. bú 18 áu, társaiig keddjén a „Haty- 
tyu" termeiben láuczczal eg> bekötött tar- 
saugi estélyt reudez. Műsor: 1. Nyitváuy, 
„Rablókalandok" ez. miiből, zenekarra 
Soupe. 2. Borsszem Jankók, tréfás férfikar, 
zongora kísérettel Nedwich. 3. Egy zong ra 
öuéletleirása, quartett solo Luckenbacher.
4. A  szép Adelheid, couplet (közkívánatra) 
Heunig. 5. Három arszláu, hármas Gencc 
R. 6. Borzalmas történet, hajmeresztő ma- 
gánjeieuet. 7. Állatkert, bum. egyveleg ze
nekarra Scbreiiier. 8. llyes csak ualunk 
esketik meg, Millökker. 9. Nagy állatido- 
mitás. Több állaton beaiutaja a tulajdonos 
— Mucaroui Brixuer. 10. A balaton tavai), 
keringő, férfikarra zenekisérettel Gakiback 
F. Belépti dij szc mélyen kiút; előreváltva 
I fr t ; este a pénztárnál 1 frt 20 kr. Je
gyek előre válthatók Valentiu Károly fia 
és Doiojáu Izidor könyvkereskedéseiben. 
Az estély alatt az 52. sz. gyalogezerd ze- 
uekar játszik. Az ételekről és italokról 
áadria Vilmos jónevü vendéglős gondosko
dik. Kezdte esti 8. órakor.

— A z  új színház ügye vasár 
nap délutáu a szili ügyi bizotsag ülésén 
került ismét tárgyalásra. A  bizottság, mely
nek eluüke maga Kardos Kálmán vojt, 
beszámolt az eddigi gyűjtés eredményével, 
A számvevőség kimutatása szerint 1889-ben 
aláirás folytán 9974 frt 01 kr. jegyezte
tett, 1890-ben pedig 2902 Irt 57 kr., ösz- 
«zeseu tehát 12.976 frt 58. kr. Tényleg 
készpénzben betolyt 1889-beu 6714 frt 71 
kr., 1890 ben 957 frt 99 k r.; összesen 
7722 Írj 70 kr. A küulevö hátralék e 
szerint 5250 frt 88 kr. A befolyt összeg 
a következőleg lön gyümölcsöztetöleg el
helyezve : a pécsi takarekpéuztarban 2772 
frt 33 kr., a központi takarék pénztárban 
1993 frt 22 kr., a kölcsöusegélyzö egylet 
ben 2775 frt 65 kr., készpéuzmaradvány 
181 frt 50 kr. A megye alispáuja bejelen
tette, hogy a megyében indilott gyűjtés 
eredménye 543 frt 96 kr., aláírás folytán 
biztosítva van még 500 frt tehát a me
gyei gyűjtés 1043 frt 91 krr eredménye
zett. A  gyűlés elhatározta, hogy a gyűjtés 
ez évi julius bó végéig folytattatni fog ■ 
a megye törvényhatóságát pedig föl fogja 
kérni, hogy a gyűjtést sziutéu tovább foly

tassa; s ba ez kellő eredményre nem ve
zetne, ügy intézkedjék, miszerint közigaz
gatási utón legyen megteremthető az az 
összeg, melylyel a megye az üj színház költ
ségeihez járulni óhajt.

—  H y m e n .  Andrits Tivadar mo
hácsi ügyvédjelölt eljegyezte Uronszky Ilona 
kisasszonyt Mohácson. Az eljegyzéssel egy
idejűleg a menyasszony áttért a gör. hit
vallásra, melynek a vőlegény is hive. —  
Kedden tartotta esküvőjét Kletzár Lajos 
pécsi kir. törvényszéki gyakornok meny
asszonyával : Dévényi Gábris kisasszony
nyal. Az esketési szertartást —  a belvá
rosi plébánia-templomban — Zalai Mihály 
cist. r. áldozár, pécsi fögimnáziumi tanár 
végezte, ki az egyházi kötés után besze
det is intézett az egybekelt párhoz. Az 
esküvőnél Kraszuay Mihály kir. tanácsos 
és Bogyay Pongrác* törvéuyszéki biró mint 
nászuagyok voltak jeleu.

—  Z e le s n y  u j  m űterm e. A mi 
kiváló jó hírnévnek örvendő fényképészünk, 
Zelesny Károly, kit a fényképészet terén 
kifejtett sikereiért újabbnál njabb kitün 
tetések érnek, most ismét jutalmat nyert, 
a Bécsben tartott fényképészeti kiállítá
son a Voigtlánder-féle alapítványi érmet 
kapta kitüntetésül. Ennek előre bocsátása 
utáu megemlítjük az örvendetes újítást, 
melyet Zelesny a néhai Exner-íéle, majd 
lda-téle elhanyagolt műterem díszes át
alakítása által eszközölt. Az ujonau be
rendezett műterem olyan mint egy kis 
tündér kastély ; pazar elegaucziával, meg
nyerő kedvességgel berendezve. A fő pe
dig a kényelem. Nem kell a közönségnek 
ezeutul a Loewy-palota tetejére fölfára 
dozui, hanem itt lesz kéznél, úgy szólván, 
miudcukiuek útjába esik az uj műterem.

— O dasajnálta  az araknak . 
Érdekes tárgyalás volt a héten a helybeli 
törvényszék büutetö termében. Rigacz Jó
zsef és társa állották a bíróság előtt be
töréses lopás miatt. A múlt év julius ba- 
vábau követték el a pincze-betörést s 
ugyanakkor emeltek el 2 akó bort. Ez 
magában véve uagyon miudeuuapi eset. 
De annál ritkább s annál gyalázatosabb 
az a körülmény, mely ez esetből folyólag 
kövétkezett. Zsolnay György, kir. ügyész, 
mint közvádló elfoglalva helyét a büntető 
teremben, közvetlen a tárgyalás megkez
dése előtt, odafordult Augyal Pál biró, 
miut a tárgyalást vezető elnökhöz a ötveu 
forintot adott át neki a következő szavak 
kiséretébeu: „ ím e , togadja tekintetes
séged az 50 frtot s mint a pécsi rab- 
segélyzö-egylet pénztárosa, legyen szives 
az alaphoz osatolui; az adakozót a tár
gyalás folyama alatt majd meg fogom 
nevezni!" Képzelhető a hatás. Megkezdő
dött a tárgyalás. Zsolnay egy levelet vett 
elő 8 vádlott Rigácz Józsefet magához 
intve, kérdést intézett hozzá: „Ismeri ezt 
a levelet?" —  „Igen, ismerem.' Válaszol 
a vádlott, —  „Maga irta?" — „Nem ."
—  „Hát k i?" —  „A  kovaczéuai tanító."
—  „Mi volt ebben a levélben?" — „Egy 
kis pénz." —  „Mennyi?" — „Ötveu fo
rint.." —  „Mi czélból küldte ezt maga 
nekem?" —  „Hát könyörgöm alássau, 
o d a s a j u á l t a m  az uraknak, hogy ja 
vamra legyenek". Ezzel a vesztegetesi 
száudék koustatáltatváu, a tárgyalás el- 
bulasztatott s a vizsgálat a vesztegetés 
ügyében is megindittatott.

—  A z  orosz da ltársu lat. Az 
oroszok által tartandó hangverseny e bó 
vegefelé, vagy a jövő hó első hetében 
lóg megtartatni. A jegyek alig egy két 
hely kivételével mind elfogytak mar. A 
miut értesülünk, a hangverseny nem a 
„Hattyú".bau, hanem a torua-csaruokban 
fog megtartaná.

—  Jegyzők gyűlése. A báránya- 
vármegyei községi és körjegyzők Pécsett 
folyó hó 24-én reggeli 10 órakor a vár
megyeház kis termében közgyűlést tarta 
uak. Tárgysorozat: l . A  magyarországi 
községi és körjegyzők országos központi 
egyletének emlékirat tervezete a községi 
közigazgatás államosítása, jegyzők kine
vezése, s. a. t. tárgyában. 2. A számadási 
ügy. 3. A folyó ügyek elintézése. A gyű 
lést megelőző napon, azaz február 23-án 
délután 3 órakor választmányi ülés tarta- 
a „Vadember" szállodában.

—  Szo lgab iró i preszszió. Szer
dán biró- és megye-bizottsági tag-választás 
volt Ráczpetrén, mely alkalommal a szolga- 
biró állítólag oly preszsziót gyakorolt, hogy 
ezt szó uélkül hagyui nem lehet. Ulricli Ke- 
resztély mogyei bizottsági tag két tauuval 
megjelent szerkesztőségünkben s a követ
kezőket beszélte el. Polgár Jenő szolga- 
biró, a bírói állásra oly egyént kaudidált, 
a ki már vizsgálat alatt állott, a ki elleu 
ismét egy uj bünvizsgálat iudittatik meg; 
ezen egyén neve Wittmann József. A 
megye - bizottsági tag - választassál pedig 
Németh Ignácz megyei tiszti főügyészt 
akarta beeröszakolni Vajay segédlelkész 
ellenében. Tanuk állítása szerint azzal fe 
nyegetözött, hogy a ki nem szavaz N é 
meth Ignáczra, be ne merje tenni a lábát 
a szolgabiróságboz, mert megkeserli. Va
jay segéd-lelkészt kiutasította a községi 
jegyzői lakból. Szóval oly basáskodást 
vitt véghez, a  minőt még a ráczpetreiek 
ueui értek, pedig már „volt szerencséjük" 
többször a szolgabiró urboz. Ottocska Géza a választási elnök, többször tiltakozott Polgár szavazlólap becsnsztatasai elleu, 
miut a tanuk mondják, a legnagyobb föl- 
indulással fakadt k i : „Megbocsáss Jenő, 
de ezt nem fogadhatom el, nem enged
hetem meg !" Egyébként lapunk jövő szá 
mában részletes és kimerítő tudósítást fog 
közölui a „közönség köréből" Wittmann 
Józset megye-bizottsági tag. Valószínűleg a segédlelkész ur is nyilatkozik.

— A z  irga lm as-rend  pécsi 
kórházának üeteglorgalma. Az irgal- 
mas-reud pécsi betegápoló intézete kibo
csátotta az 1880. év kimutatását az ott 
ápolt betegekről. E kimutatásból kivesz 
szűk a következő adatokat: 1888-ról visz- 
szauiaradt 34, 1889-ben fölvétetett 718, 
üsszcseu 752, elbocsáttatott 694, meghalt 
27, 1890-re visszamaradt 31. Az ápolási 
napok száma 11.070, átlagosan ápoltatott 
egy beteg 14'7 napig, legtöbb beteg volt 
ápolás alatt január 5-éu (34), legkevesebb 
volt julius 11-én (14). A z ápolták közt 
volt nemzetiségre néz ve 645 magyar, ausz
triai 5, bajor 2, bolgár 1, cseh 11, gács- 
országi 2, horvátországi 7, krriuthiai 2, 
k.iajuai 2, morva 6, olasz 5, porosz 3, 
slavoniai 12, stájer 6, sziléziai 2 ; vadasra 
nézve róm. kath. 620, gör. katholikns 6, 
gör. keleti 2, evangélikus 25, református 
47, izraelita 18; állapotra nézve: nőtlen 
460, nős 218, özvegy 40. A rend magyar- 
országi összes kórhazaiban ápoltatott 8517 
beteg. A pécsi, a betegek szamát tekintve 
a harmadik helyen áll.

— Dem entálás. .Siklósról a követ
kező sorok közlésére kérettünk f ö l : A  
„Siklós és v idékéiben  a közelmúlt na
pokban megjelent a „Pécsi F igyelő" és a 
„Pécsi Hírlap" által is átvett keresztelési 
és temetési küzleméuyt reánk vonatkozá
sában kénytelen vagyok ezúttal demen- 
tálni; amcuuyibeu Lajoskaza puszta uem 
tartozván a siklósi plébániához, ott sem
miféle egyházi tuukczióuk uem volt s uem 
is lehetett. A  kötelesség-mulasztás vádja 
tehát, melyet a tendeueziózns közlemény 
involvál, tőlünk önkényt elesik. —  Euuyit 
az igazság cs erkölcsi reputációnk érde
kében közölui kötelességemnek tartottam. 
Siklós, 1890. febr. 12. Nitb Norbert.

H alálozás. Freyler Károly sik
lósi kir. járásbíróság: a ljegyző hosszas 
betegség és sok szeuvedés után f. bó 12 éu 
életeuek 31 ik évében jobblétre szende- 
í'Ult. Érdekesnek tartjuk megemlítem, hogy 
a gyászjelentést barátai adták k i; uem 
volt senkije, az egész családot kipuszti- 
totta a tüdövész, ez vitte sírba a jobb 
sorsra méltó derék fiatalembert is. llült 
teteme nagy részvét mellett tetetett örök 
nyugalomra Pécsett. —  Béke poraira !

— Jankovics Dénes volt mohácsi 
kir. járasbiróuak péutekeu hirdette ki a 
szegzárdi törvényszék a kir. kúria marasz
taló ítéletét. Jaukovits ugyau előzőleg 
perujitási kérvéuyt nyújtott be, melyben 
egyúttal azt is kérelmezte, hogy a per
ujitási kérvény jogerejü eldöntéséig sza
badlábon kagyassék; a törvényszék azon
ban a perujitási kérelmet mint idöelöttit 
visszautasította, őt magát pedig az ítélet 
kihirdetése alkalmával letartóztatta.

— A  legnagyobb  áruház. L e 
velezőnk a következőket írja : A napokban 
jutott kezeim közé Storch Emil hazáuk- 
tiauak a Bécsben I. Salzthorgasse 1- sz. 
a. létező hírneves aruszállitó-czég tuladouo- 
sanak uj nagy és kepes árjegyzéke. Habar 
e uagy aiuház óriási kiterjedéséről és sok 
oldaluságárúl mar gyakran halottam, mégis 
elamultaui e kathalógus gazdag tartalma 
bámulatos olcsó arai, reális üzleti evlei és 
szolid szállítási feltételei fölött. E kataló
gus még érdekes olvasmánynak is mond
ható, fiatalunk és üregűek, szegénynek és 
uraknak és hölgyekuek. A z egyszerű pór, 
a szegény rnuukas épugy megtalálja ott 
szükségleti czikkeit kellüeu megmagya
rázva, miud miudeu állásn jómódú polgár 
és a föur. Ez a sokoldalúság valóban 
uagyszerü, és ez a katalógus több miut 
ÍOU.OOO példányban küldetik szét és bár 
kinek ingyen és bérmentve bocsáttatik ren
delkezésére. Itt találhatók üveg, porczelán- 
és majolicaáruk, úri- női- és gyeruiekruhák, 
ilyenek gazdák, munkások és munkásuök 
számára, úri,- és nöiruhaszövtek, Creton, 
atlasz, vászon- és fehérnemű, úri,- női- és 
gyermekfehérnemü, háztartási tárgyak, úti-, 
dohányzó és vadászeszközök, kézi táskák, 
Itinmzü munkák, gyapjukendők tricot-áruk, 
úri- és hölgykalapok, sapkák, czipök, tértí- 
és mii harisnyák, Jáger-féle áruk, gallérok 
cs kézelők, asztali készletek, ágyteritök, 
lótakarók, keztyük, illtatszerek és szapa- 
uok, kelengyék újszülöttek számára, kosUi 
mek, tavaszi- és nyári ruhák, ezérna és pa
mut, dcrékfUzö, bútorszövetek, bútorok, szivar - 
kahüvelyek, evő eszközök, esöküpenyek, 
szőnyegek, tü/.meutes kazetták, plaidek, 
kálóküutüsük, nap- és esernyők, ablak 
fügöunyök, nyakkendők díszműáruk, gyer
mekjátékok, fali- és zsebórák, még pótkávé, 
thea, rum, cognuc és jó  valódi palaczk- 
horok is, és mintán ez áruház zseniális tu
lajdonosa c nagy fogyasztásban keresi 
hasznát, mindezen áruk szolidak és bámu
latos olcsók. Azt hiszem mindenkinek szí
vességet tettem, midőn ez árjegyzékre fi 
gyelmeztetteui. Egy levelező lapba kerül 
s a ki kívánja azonnal megkaphatja.

KÖZGAZDASÁG.
A  rizsterm eléshez még; valam i.

A gazdasági lapok 1889. deczeuiber 
15 ik száiaáhau megjelent uj rizstermelő 
telep Magyarországom

Bizonyos, hogy a rizstermelésnél jöve
delmezőbb gazdasági növény nem igen 
létezhet, ha ahhoz a tő szerepilö a v i z 
ueiubiáuyzik, de csak akkor kell és addig 
a pár uapig, még azt a rísz kikelése meg
kívánja, mar ezeutul miudeu pillauatbau 
eltávolítható, leereszthető legyen. Az ilyen 
víz rendelkezésre all bármily meuyiségbeu 
a Drávából, mely a lakocs i uradalomat 

' mossa uapoyugati oldalán.
| Hosszú idők folytán a lakoesai ura-
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dalomban jön felülről Koreáinknak nevezett 
vadvíz, mely innét drávafoki batárba ipar
kodott, belebb a Cyönpyös, Almás Ókor 
vizek helyett Fekete viz néveu egyesülve 
Vaiszlón alu' a Drávába folynak, mely vi
zek lapályai ezredek óta várják a felsza
badító kezeket, hogy aranybányává ala
kuljanak.

Ilyen rizstermelésre alkalmas birtoka 
van a kir. közalapítványi lakocsai urada 
lomnak 4— 500 h- drávafoki Bittó és Fo
dor birtokosoknak 3 — 400 h. gróf. And- 
rássy Aladárnak 4— 500 b. pécsi kápta
lannak 4— 500 b. Biedermann testvéreknek 
7 _8 0 0  b. a sellyei uradalomnak 5— 600 b. 
végre vaiszlói és más uradalmak sok száz 
holdakra terjedő területeik csekély költ
séggel atalakitbatók rizstermeléshez. („D e 
ehbez a mivelethez nem a Korcsiua vize 
szabályozó mérnöke hanem ügyes, tudomá
nyos képzett szakember alkalmazandó.“ )

Én ki már 57 év óta Somogymegye 
alsó déli részén lakom tapaszolásból isme
rem e vidéket, s bosszú évek során ezen 
eszmével foglalkozom, de csak napról 
napra tovább, most azonban 77 éves agg 
létemre ezen birtokosoknak nagy jövedel
met biztositó, de eddig elrejtett kincset, 
arany bányát, felfedezem as ország díszére, 
a vidéknek paradicsommá lehető átváltoz 
tatását kézzel fogbatólag megmutatom, ki
lépek a köztérre és fölhívom az illető nagy- 
birtoku urakat társasaggá alkulni („D e nem 
olyanuá mint a mint a Lakocsa Korcsiua 
vize lecsapoló társulata volt") és ezen 
csekély költséggel iáró, de igen nagy jö
vedelmet biztositó művelet felkarolására.

Viz rendelkezésre áll bármily mennyi
ségben a Drávából, a lakocsai uradalom 
Lankának nevezett részénél, hol midőn 
1872-ik évben a Dráva rendkívüli nagy 
áradásává Laukának nevezett pontual el
szakította a Dráva töltését; a fentebb 
megjelölt ponton tódult ki a viz a dráva
foki batárba, innét az elősorolt vizek lapá
lyain Baranyamegyébe.

Hol azou évbe kiöntésével 72 falut 
tett tönkre, ezen utón lefolyó Dráva vize, 
év mivel ezen pusztító ár Lankánál tör
tént töltés elszakitasa következtében tódult 
elő a baranyai uép nem azt mondta hogy 
Dráva vize, hanem a Lanka vize ölt meg 
bennünket, panaszolták ok.

Erre vagyok bátor tigyelmeztetui az 
illető birtokos urasagokat, egy összejőve- | 
telt kitűzni, társasággá alakulni, ezeu völ- | 
gyet aranybányává varázsolni törekedjünk. |

Kelt Fenékpusztáu, 1890-ik. február j 
15-én.

Fodo r An t a l
földbirtokot.

ilt-tér.
Külön meghívó kibocsátásának mellőzésével 

tudatják

eljegyzésüket

S C H Á F F E R  IL K A
és

S T E R N  M Ó R
Pécsett.
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laptulajdonos.
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lapvezér. felelős szerkesztő.
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Árverési hirdetmény.
A dárdai kir. járásbíróság mint telek

könyvi hatóság közhírré teszi, hogy Düru 
bach A io ll bellyei lakós végrebajtatónak 
Angyal Andrásné laskói lakós végrehajtást 
szenvedő elleni 238 frt tőkekövetelés és 
járulékai iránti végrebájtási ügyében a 
dárdai kir. járá-biróság területén lévő las
kói községben fekvő a 121. sz. tehkjegy- 
zökönyvben lelvett 170b brsz. 107. sz. 
házra és belsőségre 235 frt, az ugyanottani 
535. sz. íjkvbeu felvett, jelenleg Vajda 
Sándor tulajdonát képezi, 170» brsz. fek- 
vöségre tartozékkal as árverést 475 frt 
becsárban mint ezennel megállapított ki 
kiállási árban elrendelte, és hogy a fen- 
uebb megjelölt ingatlan az 1890. é v i áp ril 
hó 1-sö napján d. e. 10 órak o r Laskón 
a községi b iró  házában megtartandó 
nyilvános árverésen a megállapított kikiál
tási áron alól is eladatni fog.

Árverezni szándékozók tartoznak az 
ingatlanok becsárának 1 0 #/,-át vagyis 
készpénzben, vagy az 1881. évi LX . t. ez. 
42. §-ában jelzett árfolyammal számított és 
az 1881. évi november hó 1-én 3333. 
sz. a. kelt igazságügyminiszteri rendelet 
8. § ában kijelölt óvadékképes érték
papírban a kiküldött kezéhez letenni; 
avagy az 1881. L X . t. ez. 170. § a értei 
mében a bánatpénznek a bíróságnál elfi- 
leges elhelyezéséről kiállított szabályszerű 
elismervényt átszolgáltatni.

Kelt a dárdai kir. járásbíróság mint 
telekkönyvi hatóságnál 1889. évi január 
hó 27-ik napján.

Fekete Gyula. !
kir. elbíró. j

Árverési hirdetmény.
A pécsi kir. törvényszék, mint telek

könyvi hatóság közhírré teszi, hogy Kiss 
Jáuosué szül. Tóka Katalin végrehajtató- 
nak Tóka József végrehajtást szenvedő 
elleni 909 frt tőkekövetelés és járulékai 
iránti végrehajtási ügyében a pécsi kir. 
törvszék területén lévő a berkesdi 70. sz. 
tljkvben foglalt 171. hezsz. alatti 106. sz. 
ház, udvar, kert és '/a teleknek B. 9. alatt 
Tóka Józsefet '/,-ed részben megillető jn 
talékára 439 frt 50 krbat, az ugyanezen 
tjkvben foglalt 3015, 4280 és 3946,56. 
bszsz. alattr ingatlanok B. 9. alatti tulaj
donos Tóka Józsefet '/« részben megillető 
jutalékára 46 frt 75 krban, a berkesdi 
569. sz. tjkvbem foglalt 2146. bszsz. ingat
lannak ugyancsak Tóka Józsefet */, 'ész
ben megillető jutalékára 233 írtban végül 
a berkesdi 370. sz. tikben foglal' 2010. 
bszsz. ingatlannak Tóka Józsefet ‘/« r®8Z 
ben megillető jutalékára 155 fr'ban az 
árverést elreudelte és hogy a fentebb meg
jelölt ingatlau az 890. évi m árezius hó 
7-ik napján d. e. 9 ó rak o r Berkesd 
községházában megtartandó uyilvános 
árverésen a megállapított kikiáltási áron 
alól is cladatni fog.

Árverezni szándékozók tartoznak az . 
ingatlau becsárának lO°/0-át vagyis 4.3 \ 
frtot, 95 krajezárt, 4 forint 67 krt, és | 
15 frt 50 krt készpénzben vagy az 1881. t-0. 
t. ez. 42. §-ában jelzett árfolyammal szá
mított és az 1881. évi november hó 1-m 
3333 sz. a. kelt igaiságllgyimiuiszleri ren
delet 8 § ábau kijelölt óvadékképes ér
tékpapírban a kiküldött kezéhez letenni 
avagy az 1881. 60. t. c*. 170. § értei 
mében a bánatpénznek a bíróságnál cb>- 
leges elhelyezéséről kiállított szabályszerű 
elismervényt átszolgáltatni.

A pécsi kir. törvényszék mint jtclek- j 
könyvi hatóság.

Pécsett, 1889. évi deczeinber hó 10-ik 
napján.

Fráter Pál,

«  Az kétségtelen, hogy gyakran egészen egy-1 
I  szerű, könynyen beszerezhető háziszer »"'K- ■ 
I  lépőén gyors gyógyulást ,/.erz-tt. ..A Beteg- 
I  barát" czíraű kis iratban meg bizonyítékokat I  
I  is találunk arra nézve, hogy még hosszas, I  
I  reménytelcnn k nevezett esőtekben is. gyógyu- I  
I  lás állott be. Minden betegnek el kellene l  
(olvasni azon kcjitfvet; Richter kiadóintezete | 

Lipcsében ingyen megküldi.

K itU nő  m inőségű

kapható a  legjutányoaabb  áron

Pintér Józsefnél
I, ooooooocoooooa
* Van szerencsém t. ez. becses X
\ tudomására hozni, hogy több évi *  
I  buzgó tanulmányaim után, miket W  
| a legelső mestereknél szereztem, V  
| jelenleg itt Pécsett

} szoba-, dísz- és (Élteti
t üzletet nyitottam. 
i  Minthogy üzletemet a legújabb

kor kivált i Imáihoz képest rendez-
tem be, k épes vagyok i» legké-
nyosebb és legkövetelől ,b igé-
nyéknek a legjután.vosali,l> áron
megfelelni és fötörekvése■ni arra
|«.g irányul ni, hogy becseii i/lését
tökéletesen kielégítve, 1valamin1
munkául tartossága által nagyra
becsült biz:almát kiérdeme Ijeni.

[ sek Tausz tözsdéjébeu (fő- 
' utcza 3 sz.) ■ Ilögndtati.ak.

\ CSERTA DEZSŐ,
\ suta, dia- ts riiulfslö.

■OOOOOOOOCOOCC ü

U J U l l ü U a ü Ü t í t i t t L i L t i

E l s u d . 0  m a d a r a i d !
ti 
t i

..............  t i
Várady Ferencz magánjellegei ornythológiai gyűjte

ményében több fölös számú példány eladó.
1 vörhenyes  begyU  S ándor kajdács . . 10 írt.
1 n ym p h a -k a jd á cs .................................................. 8 frt.
1 szürke begyU  S á n d o r - k a jd á c s ................................8 frt.
1 pár japán i k ék  z e n é r .................................................. 8 frt.
1 pár chinai f ü l e m ü l e .................................................. 8 frt.
1 csacsogó k a r i c s ........................................................ 8 Irt.

1 b raz ília i f é r .y s e r e g é ly ................................................. -1 frt.
1 t r ú p i á i .................................................................. 6 frt.
2 japán i pásztor seregé ly , darabja . . . .  4 frt.
1 ahessziniai s z ö v ő ..................................................4 frt.
1 ausztráliai k ék  s z a j k ó ............................................7 frt.

A  m adarak m egtek inthetők

P écse tt. János-u tcza  8 . szám  a la tt
a délutáni órákban. M i

i í í i 3n s s s í* i 'f ® i í -

Egy vidéki
élénk helyen levő — jé forgalmú

vegyes  üzlet,
kényelmes lakással és szántófölddel elő

nyös föltételek mellett bármikor

é,t-vreii.ető-
Értesítést ad a lap kiadóhivatala.

Asztalosok figyelmébe.
A m bru st J á n o s  31 év óta (enuálló

asztalos üzlete
MOHÁCSON

haláleset miatt kiadó vagy eladó. 
Bővebb fölvilágosiiást uyujt özv. Am 

j brust Jánosné Mohácson.

Eddig még fölülmulhatlan 
M A A  G E R \Y . -féle

va lód i tiszta

Csukamájolaj
MAAOER VILMOSTÓL BECSBEN.

A z orvosi tokintelyek által megvizsgáltatott és könnyen 
em észthetősége  folytán gyermekeknek is ajálhatö, mert a leg
tisztább, legjobbnak elismert szer: m ell- és tudóba jó k ,  gö rv é ly , 

daganatok , k elések , bőrk iü tések , m ir ig y ek , gyen geség  síb. ellen -  egy 
üveg ára 1 frt — kapható gyári rak tarban ; B é cs b en , H eum arkt 3. sz. alatt, 
valamint az Osztrák-Magyar birodalom legtöbb s jobb nevű gyógyszertáraiban.

Pécsett kapható : Sipöcz István. Zsiga László, Erreth János é« az Irgalmasok 
gyógyszertárában; Reeh Vilmos Spitzer fia és Koszt János kereskedésében
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] >  0 0 1  í  I  > I  A
e lső  pécs i te m e tk e z é s i vá lla la t

STis-téx s z á m .
Van szorencsénk a u

a Irgváltozatosiabb ravatalozó
úgy a halottal , szállítására 1
denucniit igén veknek megtel
rendező alkali na/ása tolytau
tálvu temetkez.csőket —  úgy

'inti közönség tudomására hozni, mis ei 
láiiitására —  temetések rendezésére, 

létesített üzletünket njjabb átalakítások, —  m 
(elszerelések beszerzése, valamint tapintat 
ileg oly helyzetbe hoztuk, hogy minden oi 
■ben mint a vidéken

te m e tk e z é s i vá lla la tn á l

■ m 30 ka i d ís z ese b b e n  é s  o lc sób b an
agyunk képesek kiszolgáltatni.

Maradunk kiváló tisztelettel

O O N C O K D I A “  e lső  p écs i te m e tk e z és i v á l la la t  tu la jd o n o l 

T in im  Yenczel, K ris ztiá n  József. Svtiiibárski/ János. 
I I  van itsch Győrt/ff.

m

i: f/abona tisztitők- 
tiszt oszt áh/ózó lton-

o m b e re n d  ezest gépeket-. nevezetesen 
m it , 'o n t  t r i r a i • ő k .  b e n t/ e rs z é k e k ,  
(/ e rek . f 'c ü t o n f ó k ,  ( h i n t  t i s z t i t ő -  
ijé  p é k  és m a lo m  v a s  ré s z e  k é t ;  
ly u k a s z t o t t  r o s tu l e m e z e k  és á l t a 
lá b a n  m in d e n n e m ű  g a z d a s á g i g é 
p e k  és e s z k ö z ö k e t  legolcsóbb árakon 
és legkedvezőbb fizetési feltételek melleit.

Árjegyzékek bérmentve küldetnek.

Répavagó.

Lisztosztályozó henger. Malomtriei
s z e r s z . i.M ii f im :  n . 

szerszámok és eszkö
zök gépészek, kovácsok 
és lakatosok számára.

E L  V Á L L A L
mindennemű malom  
felszereléseket bárrn ily 
_____ erő hajtásra.______ Őrlőmalom.

Fükaszálógöp. <2 ratogóp. Szónagyüjt< S orvetoga ,

.'■zecskavágó.

Nyomatott Taizs József könyvnyomdájában.


