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K iadóhivatal :

Szar*észtől Irodai

PÉCSETT, Széchenyí-íér 12. s t .
hová a lap szellemi részét 

illető minden közlemény intő'
zendő.

Kéziratok vissza nem adatnak.
PÉCSETT, Széchenyi-tér 12. sz.
(N á d o s y -fé le  h ó z )

hová az előfizetések és a lap 
szétküldésére vonatkozó felszó

lalások mtézendők.

( P é c s i  H í r l a p . )
Megjelenik hetenként kétszer: szerdán és szombaton.

Hirdotósok
a kiadóhivatalban vétetnek föl. 
Előfizetések elfogadtatnak meg 

valamennyi könyvkereske
désben.

_ v ‘■ ' - " ' A számok kaphatók:
Weldlnyr N. ntóda Dómján I., Valentin K fia íSzéchenyi-tdr). * ngéi Lales% -Á cz a ), Hochrdn József és fial (Széchenyi-tér). Böhm Manó (fő-utcza) papir- és könyrkereakedéseiber

I
tisztviselők flzetésjavi- 

tása.
Wekerle pénzügyminiszter —  mint 

az ,Egyertértés* Írja —  megerősítette a 
tavalyi expozéjában tett Ígéretét, hogy 
még ez év folyamán előterjeszti törvény- 
javaslatát a tisztviselők fizetésének javítá
sáról. Az állam e kötelességének teljesí
tésére senki sem lehet hivatottabb, mint épen 
Wekerle, a ki maga is államhivatalnok volt. 
Neki alkalma volt saját szemeivel meg
győződni úgy a tisztviselők szomorú anyagi 
helyzetéről, mint arról a szorgalomról, ön
föláldozó tevékenységről és szakismeretről, 
mely sokat szidalmazott és ritkán méltatott 
állami tisztviselői karunk oly számos egyé
nénél föltalálható.

Nagy tévedés volna az állami tiszt
viselők anyagi helyzetének javítását a hu
manizmus nevében kérni. A humanizmus 
alamizsnát osztogat, de a munka megfelelő 
és megérdemelt diját igényelheti s a szent- 
irás szava szerint minden becsületes mun
kás megérdemli a bérét.

Nem azért kell az állami tisztviselők 
anyagi helyzetét javítani, mert megkönyö
rülünk nyomorúságukon, hanem azért, mert 
ezt a magyar állam érdeke követeli s mert 
érdemesek rá. Nagyon el van terjedve az 
a szűkkeblű fölfogás, hogy minek javítani 
a tisztviselők fizetését, a midőn a mai fi
zetések mellett is csak úgy tódulnak az em
berek a hivatalba. Igaz, hogy alig ürül meg 
valamely apró hivatalocska, már tömegesen 
jelentkeznek a hivatalkeresők. Az is igaz,

hogy a hivatalos lap pályázati rovata 
egyik legkeresettebb olvasmány. De mit 
bizonyít mindez? Sem többet, sem keve
sebbet, mint azt, hogy Magyarországon 
a foglalkozások egyoldalúságánál fogva 
hiányzik a kenyérkereseti pályák változa
tossága. Magyarország ipara és kereske
delme el van maradva. Nem azért, mert 
nincs arra való elleniünk, vagy hajlamunk, 
hanem azért, mert viszonyunk Ausztriához 
meggátolja ipari fejlődésünket. Pedig mennyi 
tanult és eszes ember találna kenyérke
resetet iparban és kereskedelemben !

A hivatalkeresők száma azért oly 
nagy, mert a magyar intelligenczia, a meny
nyiben nem él saját vagyona után, főkép 
arra van utalva, hogy az állam után éljen 
S ehhez járul még egy másik ok is. Ez ok 
az, hogy sok tönkrement ember, a hiva
talos pályához kívánt ismeretek, tehetség, 
sőt hivatottság nélkül, minthogy élni csak 
kell valahogy, hivatal után jár és gyak
ran kellő protekezió mellett kap is. Ez a 
körülmény veszedelme és szerencsétlensége 
a tiszti karnak, ez az a mi tekintélyét leg
inkább aláássa, sőt már meg is ingatta.

A  pályatévesztett ember, kinek min
den áron élnie kell, persze minden áron 
szolgálni is kész. A pályatévesztett embe
rek versenye rontja meg a tisztviselők ál
lását, ezeknek fölös kínálata —  közgazda- 
sági kifejezéssel élve — nyomja le a tiszt
viselői munka értékét.

A gazdasági téren mindig a mi jobb, 
az drágább, mint a mi rosszabb. Az ál
lamtisztviselői pályán szomorú egyenlőség

uralkodik. A gyenge helyett dolgozik az 
erős ; a hanyag helyett a szorgalmas és a 
a tudatlan helyett az, a kinek ismeretei 
vannak. A jó és a rósz munka, sőt a tel
jesített és a nem teljesített munka dija 
gyakran egy és ugyanaz. Sőt mi több, 
gyakran megelőzi előmenetelben, fizetésben 
és rangban az érdemeden az érdemest.

Ilyen viszonyok közt az nem lehet érv a 
tisztifizetések javítása ellen, hogy jelentkezik 
elég ember a mai fizetés mellett a mun
kára. Az állam és főkép a polgárok ér
deke azt kívánja hogy képzett és értel
mes tisztviselők intézzék ügyeiket é őr
ködjenek érdekeik fölött. Tehát nem az a 
fizetés lehet irányadó, még a verseny 
szempontjából sem, a melyért a legselej
tesebb munkaerő kapható, hanem oly árt 
kell a munkáért fizetni, a mely vonzerőt 
gyakorol a jóra és a legjobbra s mely 
igy az arra termett egyéneket nyeri meg 
az államszolgálatnak.

A tisztviselők fizetése alacsonyabb, 
mint Ausztriában, pedig ott is a megél
hetést a mai fizetések mellett lehetetlen
nek tartják. A magyar tisztviselő fizetése 
24 év óta nem változott. Németországban 
azóta kétszer emelték a már azelőtt is 
magasabb fizetéseket. Az állam 24 év 
óta semmit sem adott a tisztviselőnek, de 
sokat elvett tőlük. Fölemelte az összes 
közvetett adókat, megdrágította a m 'gél- 
hetest, fokozta — a haladó kultúrával —  
a tisztviselő igényeit az élethez s a társa
dalom igényéit vele szemben, munkáját 
pedig sokszorosította.

A „Pécsi Figyelő’1 tárczája.

Az én regénye:
— Irt»: Aggteleki U. Ferenc* —

Szigorú telünk szoba-fogságra ítélt hennUn 
két. Sem vadász, sem játékos nem vagyok, egy 
Önmagára utalt remete, de olyau, a ki unatkozui 
nem szeret. S miután a kártya és az állat-irtás 
neui tartozik amaz élvek közé, a melyek kedé
lyemmel rokouulnának, vagy lelkemet kielégíte
nék : pipaszó mellett elkészült a regény-vázlat, 
N én fölcsaptam regény írónak. A mig ezeu iro
dalmi faj az újdonság ingerével bírt, addig folyt 
>h a munka szorgalmasan, de a miut a sokszor 
áttanulmányozott auvag az ő apró részleteiben 
megszokottá vált, s mióta a tavasz föloldá szoba
fogságom lánezait, azóta hűtlen lettem a tolihoz 
és alakjaimhoz.

A fővárosi irók folylon a falu csendjét em
legetik. Ab ! mily üde ott a kedély, a természet 
közvetleu hatása alatt mennyire megifjul a lélek, 
üsztuluak az Ítéletek, — a néma cseudben az 
elme zavartalanul tör a bonyodalmak mélyére, a 
képzelet magas szárnyakat ült, az irmodor fen

ségesebb stb., mint az örök zajos fővárosban.
I Xem szabad túlbecsülni a falu csöndjét! E tár- 

czáuak tulajdonképeni föladata, apróbb képek
ben bemutatni, hogy miként lehet falun regényt, 
vagy bár mit Írni.

„ . .  . Nem ismerem elveidet — folytatá az 
anya -- de azt tudom, hogy szereted a leányt. 
Ha nem szeretnéd: egy szóval sem mondanám, 
hogy vedd el. Fiain ! meg ne csald a szivedet, 
mert magaddal hordod azt a sírig; pedig a meg
csalt szív egy nagy darab fájdalom ! Arra azután 
nincs orvosság a gyógyszertárban." . . .

Eddig nagy nehezen eljutottam. De lélek
szakadva tör reám a cseléd azzal a kellemes 
újsággal, hogy a ludak a virágos kertemet tönkre 
tették. — Jaj neked regényírás! Futok ki esze
veszetten, hogy agyonverjem a ludakat, de a kis I 
ezukros feleségem túljár az eszemen : mire én a 
botomat megkeresem, addig ő kizavartatja a 
ludakat az utczára, jól tudva, hogy oda úgy sem 
megyek utánok. Hát kérem folytathatnám én a 
regényírást, de tessék ily fölkorbácsolt kedély- 
lye), ily indulatos állapotban alakjaim szerepéhez 
mérten, a helyzetnek megfelelőleg beleélni ma- I 
gamut abba a hangulatba, a melyet a részlet I 

I természete megkíván. Alakjaimat a szerelem lágy | 
I szaván kell megszólaltatnom, s éu az ajkaimat |

harapom tehetetlen haragomban. Az összeolvadó 
sziveket kellene örömsirásra és boldog nevetésre 
késztetnem, s az éu kedély-világom a széttépett 
rózsákon kesereg. Hozzá sem nyúlok a tolihoz, 
a mig csak el nem felejtem rózsáim halálát. És 
ez nem kis időbe keríti !

n . . .  Fiam! — válaszol az anya — te 
folyton elveidre hivatkozol. Hát a szív? — Lá
tod, én tudom, hogy te nagyon szereted Gizel
lát! Hisz oly szórakozott, oly elmélázó vagy. 
Nincs uap, hogy vele ue mulatnál. A múltkor azt 
is láttam, hogy az aVózsa, melyet kabátod gomb
lyukában viseltél, később Gizella haját ékesítette, 
s a midőn tréfásan értésére adtam a galambom
nak, bogy azt a rózsát délelőtt te viselted, hát 
szegényke a nyakamba borult, össze-vissza csó
kolta a kezeimet, fölig pirult, de egy szót sem 
válaszolt. — Hanem az ő künyüi mindent meg
mondták nekem! Fiú! ez a köny oly drága lehet 
még neked, hogy aranyuyal is megfizetnéd ! . . . “ 

Kopogtatás zavar meg a munkámban. Sza
bad ! — Egy földműves lép be és nagy kertel- 
getés után elővesz egy nagy csomó írást, — 
azután elbálálkodik, bogy olvassam el neki, írjak 
iostáncziát a főbíróhoz, alispánhoz, miniszterhez, 
meg a „császárhoz," mert a jegyző nem tudja 
megírni. — Nem lehet elutasítanom, sem eloa-
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A tisztviselők megelégednének azzal, 
ha az állam egyaránt emelné fizetésüket, 
a mennyivel megterhelte megélhetésüket a 
lefolyt 24 évben. Nem csak megelégedné
nek vele, de azt hiszszük, ily vérmes remé
nyeket táplálni sem mernek.

Nincs is szándékunk bennük vérmes 
reményeket kelteni. A magyar állam áldo
zatképessége nagyon is szűk határok közt 
mozog. Az államháztartás egyensúlyát sem 
polgári, sem katonai igényeknek megza
varni nem szabad. De viszont, ha polgári 
igények oly gyakran háttérbe szorultak a 
katonaiak mellett, most az egyszer nem 
szabad bevárni, mig a katonai igények 
jogosult óhajtásaik teljesítését lehetet
lenné teszi.

A tiszviselő helyzetét azonban nem 
csak fizetésben kell javítani. Vissza kell 
adni a tekintélyét. Nem kell nekünk gőgös 
bürokráczia, de még kevésbbé a hatalma
sok szemhunyoritása előtt görnyedő szol
gahad. A fizetésjavitás mellé szükséges a 
szolgálati pragmatika. Ki-ki ismerje köte
lességeit, de ne legyen jogtalan pária, 
hanem ismerje jogait is, s e jogok legye
nek a mennyire lehet, biztotitva. A többit 
magának a tisztikarnak kell elvégezni, 
az által, hogy —  a szó nemes értelmében 
—  saját körében magasabb karszellemet 
ébreszszen és föntartson. Akkor lesz az 
országnak független, nemzeti és önérzetes 
tisztikara. Pedig a szabad ember munkája 
mindig ezer annyit ér mint a szolgáé.

:* E C ï' I  I* ! G Y F~ O.

A  helyzet. Két foutos politikai mozzanat 
tartotta 8  tartja még most is izgatottságban a 
politikai köröket és a közvéleményt. Az első 
nagyobb port fölvert ügy a Ko c h me i s t e r é k  
fölségfolyamodványa, mely oly méltó íölhaboro- 
dást keltett uemcsak a fővárosban, hanem or
szágszerte. A sajtó pártküiönbség nélkül elítéli 
e gyalázatos merényletet a magyar állameszme 
és nemzeti kultúra ellen. Sajátságos, de jellemző 
jelenség az a magyar sajtóban, hogy ámbár 
pártkérdésekben végletekig tudja vinni a küzdel
met, ha a magyar allameszme, a nemzetiségi 
érzelem vagy a legnagyobb kincs, az anuyira 
féltett n y e l v  aláásására irányul valamely el
lenséges törekvés, egyszerre megszűnik az ellen 
tét s csodálatos egyértelműséggel küzd vállvetve 
a nemzet ellenségei ellen. A sajtó együttes rósz- 
szalása mar megtermetté üdvös gyümölcseit. Az 
egyik fölségfolyamouó, S i n g e r  Zsigraoud már

polcom, mert annyira tud könyörögni, meg az
után elkezdi élűiről a már jól ismert ügyet és 
elmondja ugyanazt tizféle vanáczióban. A hajam 
az ég felé mered. Adok neki egy pár szivar
darabot, hogy mulassa vele magát, a mi magya
rul annyit jelent: hogy hallgasson már. Megírom 
a fölebbezési kérvényt a törvényszékhez, jól 
beporzóm (a hatás kedvéért) s azutan a markába 
nyomom, hogy menjen. De nem úgy van az! El 
is kell azt olvasni. De hát még a viczispánhoz, 
miniszterhez, meg a „császárhoz1* is kell ám Írni. 
Elfut a szent Antal tüze; de azért nem mutatom. 
Kiutasítani nem akarom, szólok tehát a felesé
gemnek, hogy jöjjön be, s mikor megérkezik, én 
suttyomban odább állok. Várhat azután a pa-f
raszt, a mig én a gazdaságból hazavetődöm. Es 
az én regényem marad a kezdet kezdetén !

„ . . .  Igaza van Irma, — a női szív ta 
lány! Sir, zokog örömében: majd egy szétfoszlott 
illúzió, egy kettétépett remény, egy elfutó áb 
rándkép, egy fájó csalódás, majd egy lesújtó 
tragikum fölött. Kaczag, örüietesen kaczag fö
lötte. .

A szolgáló jelenti, hogy egy utazó „Za- 
cherlint* árul. — A mióta a regényemen dolgo
zom, ez volt a legkellemesebb félbeszakítás. 
Rendeltem egy métermázsát. Az utazó eltátja a

kilépett a szabadelvű párt klubbjából s kilépett 
az írók „Ottkouu egyesületéből is, mielőtt onnan 
szégyeuleteaen kidobták volna. K o c h m e i s t e r 
szintén kénytelen lesz lemondani az öt immár 
meg nem illető méltóságokról s L e s s e r  Sta- 
uiszló hir szerint más kezekbe akarja adui a 
uémet szinház — erősen hiszszük vesztett — 
ügyét. Szerdán a képviseíőházbau is szóba ko 
rült az ügy. K a a s Ivor báró és U g r ó n  Gá
bor interpelláltak uagy és mély hatás mellett ez 
ügyben. A szabadelvű párt részéről Fenyvessy 
Ferencz fog e tárgybau interpellálni. Nem lehet 
kételkednünk abban, hogy a kormány válasza a 
germauizálókra végzetes lesz.

A másik, még c*ak küszöbön álló, de nem 
kevésbbé fontos esemény: F e j é r v á r y  báró 
l e m o n d á s a .  Jól értesült politikai körök vé
leménye szerint ez már csak napok kérdése. A 
honvédelmi miniszter ugyanis az Ugrón Uzselác 
ügyben a parlamenttel s az egész józanul gon
dolkodó közvéleményuyel ellentétes fölfogást ta
núsított. Szerinte Ugronuak meg kellett volna 
verekednie Uzseláccal, mert az elégtétel meg 
tagadása által a közös hadsereg egész tisztikara 
8  ö is, a m a g y a r  h o n v é d e l m i  mi n i s z 
te r , meg vau sértve. Fejérváry feledi, hogy ö 
magyar miniszter s a magyar parlament tagja s 
inkább ezzel jő ellentétbe, csakhogy büszkén 
vallhassa magát osztrák katonának. Kiváncsiak 
vagyunk, vájjon az egész hadsereg, vagy csak 
a Jellasics ezred Uzseláccal szolidaritást vállalt 
tisztikara követi-e a miniszter példáját, s lemond-e 
szintén ? A miniszter lemondása küiünbeu még 
függ a mentelmi bizottság határozatától, mely e 
napokban fog dönteni a kényes ügyben. Ha a 
határozat Fejérváryra kedvezőtlen lesz, akkor 
megy, mi által régi óhaj teljesül. Fejérváry 
egész minisztersége alatt bebizonyította, hogy 
annak tartja magát, a mi előbb volt: osztrák 
katonának. Népszerűségének utolsó nyomait a 
véderöjavaJat tárgyalásakor s mostani schwarz- 
gelb fölfogásává! tette tönkre. Esetleges utódjára 
nézve eddig még nem történt megállapodás.

A  gazdatisztek helyzete.
A gazdatisztek országos kongresszusa ki

mondotta, hogy szükségesnek tartja oly tö vény 
alkotását, mely a gazdatiszti osztály elméleti és 
gyakorlati kvalifíkáczióját megállapítván, a gaz
datiszti és az ezzel roson természetű hivatalos 
állások betöltését e kvalifikáczió megszerzésétől 
teszi függővé.

Éppen ebből az okból ki akarják közösí
teni kebelükből mindazon elemeket, melyek a 
gazdatiszti czimet jogtalanul viselték és igen 
gyakran csak árnyékot vetettek az egész kar 
intelligensebb részére, megakadályozva egy
szersmind, hogy a maguknak megfelelő állast 
kivívni törekvő elemek czéljuk elérésében ered
ményhez juthassanak.

főül. augusztus 1  éa
így fölállítva a tételt, az nemcsak helyes, 

hanem méltányos is. De mint mindeu éremuek, 
úgy ennek is két oldala vau. Nemcsak arról 
van ugyanis szó, hogy mi a gazdatisztek, hanem 
arról is, mi a földbirtokosoknak érdeke ? A 
kettő összeegyeztethető, de nem a kvalifikáczió 
imperativ kimondásával. Haladó gazda, a föld- 
birtokosoknak túlnyomó zöme ma kvalifikáczió 
nélküli egyéueket nem fogad el gazdatisztekül, 
de törvényben kimondani, hogy minden földbir- 
tokos csak gazdasági végbizonyitvauynyal cila 
tott ifjakat alkalmazzon, bizonyos tekintetekben 
veszélyt rejt méhében.

Igeu sok birtokos van és pedig a legte
vékenyebbek és leghaladóbb irányt követők kö
zött, a kik jobban szeretik az első béresből 
előléptetett botos ispánt, miut reudeleteik vég
rehajtóját és mellőzik a tanult gazdakat. Miért? 
Először, mert a birtokosnak sajat érdeke azt 
kívánja, hogy a kor mindeu haszonnal kecseg
tető vívmányát kipróbálja, azokat sajátos viszo 
nyaihoz mérve alkalmazza, szóval, hogy folyio- 
uosau tanuljon és godolkozzék, mig ellenben a 
gazdatiszt megkapva képesítési bizonyítványát, 
többnyire ritkán foglalkozik szigorúan szakszerű 
kérdésekkel, vagy ha ezt mégis teszi, azoknak 
alkalmazásúban oly elövigyázattal ritkán jár el, 
mint a birtokos. Közöttük sokan annyira el van
nak telve önmagukkal, hogy azt hiszik, misze
rint nincsen a gazdaságnak olyan pontja, mely
ben teljes jártassággal nem biruak s nincsen az 
az újítás, melyre saját józanságuk rá nem ve
zette volna. És éppen ez az elbizakodottság 
teszi őket a kisebb gazdaságokban, a hol a 
birtokos maga vezeti saját ügyeit, hasznavehe
tetlenné, sőt valóságos nyűggé.

A dolgozni, fölügyelni, uj eszméket föl
tárni és ajanlaui hivatott közeg, mely 1 0 0 0  hol
das birtokig, főleg mint rendelkező és a reude- 
leteket életre hivó egyén találja meg rendelte
tését, igen sok esetbeu foutosságána.. félreisme
résében és elbizakodottságáuak mértéktelen föl- 
csigázásában hozzászokik az urhatnamsághoz, 
megtölti magát az elégedetlenség csirmagvai- 
val és oly elem tagjává válik, melytől várui 
keveset lehet, de a mely hanyagsága által sok 
bajt okozhat.

Az okleveles gazdászoknak kötelesség- 
szerű alkalmazasa a fölhozottak mellett még 
más bajoknak is lehet kútforrása. Ezek ugyanis 
mint müveit emberek, legalább 1 0 0 0  frtot érő 
évi fizetésre okvetlenül számítanak, de nem ta
gadjuk, számíthatnak is, mig az önmagunk által 
kitanitott egyének 500 írt fizetéssel ugyauazt 
épp oly pontossággal végezhetik el, mintha ok
levéllel bírnának, a meunyiben itt csak mint 
végrehajtó közegek jöhetnek tekintetbe. Hasonló 
viszonyok között 500 írt nagy különbség; oly 
különbség, mely teljes mértékben csak akkor 
lesz érezhető; ha a szakképzett elemek békét 

I leukedési hajlamaik és igényeiknek növekedésé- 
I vei e javadalommal be nem érnék és összeallva

száját. „Taláu kereskedui akar vele urasagod ?“ 
— Nem ! — válaszolám — hanem behinteni a 
házam környékét jó vastagon, hogy az alkalmat- 
laukodókat távol tartsa a házamtól. — Volt a 
zsidóban annyi diplomaczia, hogy nem vette ma*
gára a ezélzást.

• •
„ . . .  On nagyon elméláz — monda őszinte 

részvéttel Irma — ne kínozza magát tartalék
gondolatokkal ! Nyugodjék meg Béla, — lássa, 
fontos dolgokat akasztanak meg sokszor a ne
vetségig apró tényezők; de mégis tényezők, me
lyek a gépezet összmüködését megzavarják...*

A szomszéd szobából fülszakgató gyermek- 
sirás tölti be a házat. írok tovább, nem hagyom 
magamat zavarni.

„ . . .  És én a semmittevés átkát hordozzam 
magammal? — kérni Béla.

— Csalódik barátom — válaszolt Irma — 
öné a türelem és várakozás nagy munkája, — 
az önmérséklés erős tusáját viva, — cselekvési 
vágyát kell elfojtania, — a tetterőt békóba ver
nie, önmagát legyőznie, s ez nagyobb munka, 
mint a mennyit magamra vállalék ! Nagy erőt 
tételez föl, — méltó kísérlet az ön nagy lei
kéhez ! . .  .M

A kis leánynak síró trillái már az egeket 
ostromolják. Mi lesz ebből a kis teremtésből!

Alig pár hónapos és ily hatalmas hangja van! 
Ha ily arányban fejlődik a hangerő, akkor sok 
szerencsét kívánhatok leendő férjének. Kilármázza 
még a világból is, ha nem lesz kedve szerint 
való. Én is egy egy kiló pamutot dugok a fü
leimbe, azután bekötöm négyszer összehajtott 
flanellal ; de írnom még igy sem lehet. Lemegyek 
a kertbe, szövöm tovább regényem meséjét, s 
csak uagy későn veszem észre, hogy a szomszéd 
kerítésről nevető arezok vigyorognak reám. Ne
vették az én kitapaczirozott fejemet. A gyermek- 
sirás elmúlt: folytattam tehát a munkát. De 
hányszor zavartak meg benne! Jelentik, hogy 
az aratók elvégezték az aratást. Le kell tenni 
a tollat, kimenni hozzájuk, áldomást adni nekik 
és meg kell hallgatui a sok jó kívánságot, hogy 
esztendőre milyen termést adjon az Isten.

„ . . .  Nos ! — válaszolt Béla — a virágok 
királynéját, a rózsát letörjük, s legföljebb egy 
égető szúrással nyerjük el; mig a nefelejtsért 
messze utat megteszünk, meredek partokat meg
mászunk, s nem ritkán akaratlanul is meglUrdünk, 
mire csak egy szálacskának a birtokába jutunk. 
A rózsa díszes kertjeinkben kaczérkodik velünk, 
s e kihívó tündért könnyű lélekkel letépjük, mig 
a szerényen elbuvó nefelejtset remegő kézzel 
érintjük, mintha félnénk a szentségtöréstől! Ha



a birtokos osztályt magasabb évi járadék ki- 
szolgaltatasara kéuyszeritik.

A törvény által biztosított kvalifikáczioná- 
)ia föltételek ily módon egy uj osztályt teremte
nének meg, welylyel egy új kérdés, a gazda 
tiszti kérdés kerülne állaudó polgárjoggal a sző
nyegre.

Teljes meggyőződésünk, bogy miodeu gazda 
első sorban a tanintézetet végzett egyéneket 
fogja figyelembe venni és igy uein kell tarta
tunk a gazdatiszteknek attól, bogy azok az ele
mek, melyek ma árnyat vetnek működésűkre 
és állásukra, idővel ki nem kopnak, de mind 
ezek daczára ezt a kérdést törvénybozásilag a 
gazdatisztek előnyére és a löldbirtokos osztály 
eoiaiinens hátrányára oly módon szabályozni, 
mint a kongresszus föntközlött pontja óhajtja, 
oly veszélyeket rejt magában, melyeket mellőzni 
nemcsak a földbirtokos osztály szempontjából, 
hanem szocziális szempontból is szükségesnek 
tartunk.

Egészen más elbírálás alá esik a határo
zati javaslat azon pontja, melyben a gazdatisz
tek és szolgálatadóik közötti szolgálati jogvi
szonynak törvényes szabályozásáról van szó, 
megjegyezvén, bogy ezen szabályok külön szer
ződés biányábau mindkét félre kötelező erővel 
biruának. E javaslatnak, úgy a mint a kon
gresszus tagjai óhajtották eleinte csak első ré
szét fogadták el; inig későbben egy magasabb 
rangú miniszteri tisztviselő közbeszólására, a 
második rész is megmaradt. Nagyon aprecziál 
juk a kongresszus említett eljárását, mert a 
szolgálati jogviszony szabályozása kizárólag a 
törvény utján nem felelhetett volna meg a bir 
tokos osztály igényeinek és talán a gazdatiszti 
osztály egyes tagjai követelésének sem, holott 
ha — mint a mostani javaslat kontemplálja — 
a szerződési szabadságnak lehetősége niucsen 
kizárva: mindkét fél oly szerződést köthet, mely 
czeljainak teljesen megfelel és a törvény szigo
rának bélyegét még sem hordja magán. Ily mó
don a gazdatiszt oly dolgokat is követelhet, 
melyeknek helye a hozandó törvényben talán 
nem lett volna és másrészről a birtokos is mél- 
tányosabb lehet auuál, mint a mennyit a több 
oldali megfontolások után hozott törvény előírhat.

Ebben a fölötte fontos kérdésben a fő az, 
hogy a gazdatiszti osztályúak helyzete javittas 
sék, de csak annyiban, a meunyibeu általa az 
adófizetők zömét képező földbirtokosoknak élet- 
föltételei niucseuek megtámadva.

3z. H.

1H91. augusztns 1 én.

— (Hivatalvizsgálat.) K a r d o s  Kál
mán, Baranyauiegye főispánja titkárával, F e- 
je r  vár y Imre báróval jnl 30 áu kezdte meg 
a baranyaniegyei föszolgabiróságok vizsgálatát. 
E nap egész folyamán a pécsi föszolgabiróság 
hivatalos helyiségeiben tartott vizsgálatot s a 
tapasztalt rend és Ugybuzgalom miatt teljes el
ismerésének adott kifejezést.

egy csokorba kötjük e két virágot: a rózsa il
latánál elkábuíunk, a nefeh-jts ünnepi egyszerű
ségénél megnyugszunk, s a inig a rózsán szemünk 
megittasul, addig a szeudeség virágánál a lélek 
emeJkedettebb hangulatba jő ! Csakhamar elbul 
latja a rózsa pompázó lepleit, s a széthulló di
csőségűéi elosziik illúziónk is, mig a szende 
tieteiejts haldoklásában is ünnepi és kegyenczünk 
marad Î

— Költői lélek! — Monda gúuyuyal Irma.u
Kitka eset, hogy ily apróságnál többet meg

tudjak irni egy búzámban. Most is a kis feleség 
Jön be hozzám, karjau hozva kis leányunkat A 
his aranybaba a hajamba kapaszkodik és iucsel- 
11 dik velem. Éu leteszem a tollat, ölembe ülte 
te,u a kis aranyomat és elgyöuyürködöm beszédes 
8ötét kék szemeiben, bohó csacsogásában, s 
dyeukor elfelejtem, bogy a regény előttem fek- 
8z'k az asztalon. Az én gyönyörködésemet csak
hamar kellemetlen intermezzo váltja föl. A kis 
leány a nnut bajuszom után kapott, íöldüutötte 
* tiutat, s a fekete lé végigömlütt vadonatúj 
perczellánnadragomon. De tiutás lett az aranyos
haba is, meg a regényem is Ezen idő szerint

— (Kinevezés.) Ô felsége a király igaz- 
ságügyminis/tere előterjesztésére J o b s t Béla 
pécsi kir. törvényszéki aljegyzőt a dárdai kir. 
járásbírósághoz albiróvá nevezte ki.

— (Áthelyezés.) Az igazságügymiuiszter
V a r a d i János szigetvári kir. járásbirósági al
jegyzőt a kaposvári járásbírósághoz helyezte át.

— iSzomorú statisztika.) Lapunk 
minapi számában irtuk, hogy Kökény és Hidor 
községekben mar egy év óta umcs tanító, most 
pedig azon szomorú értesítést kapjuk, hogy a 
pécsi járásban lévő T ö t t ö s községben ma 
holnap fölösleges lesz a tanító. Tizenöt-húsz 
évvel ezelőtt az ottani iskolát 80— 100 gyermek 
látogatta, ma pedig alig 14— 2 0 . Olvasóink bi 
zonyára kérdezni fogják, hogy mi lehet a visz- 
szaesésnek oka, talán a nagyobb halálozások? 
Nem, ennek a szomorú statisztikának az ott 
lábra kapott bűnös rendszer az oka, mely ott 
mar szokássá vált. Erre hívjuk föl az illetékes 
körök figyelmét, kik hivatva vannak megaka
dályozni ezen Szodomái büut, mely a társada
lom legszentebb érdekeit ássa alá.

— (Öngyilkossági kísérlet.) U d*
v a r d y  János nagy-vátyi illetőségű pásztoréin 
bér, ki két évvel ezelőtt nősült s ez év április 
kavabau szabadult meg a katonaságtól, tegnap
előtt a fölötti bánatában, hogy gyógyíthatatlan 
betegségben szeuved, leitta magát. Ittasságában 
egy pisztolylyai kiment a katonai lövölde mögé 
és magára lőtt, anélkül, hogy talált volna; 
csak kabátját horzsolta a golyó. A lövésre a 
közelben levő katonák odasiettek s megakadá
lyozták a további kísérletet. Az öugyilkosjelöltet, 
a kiu elmezavar uvornai vehetők észre, a ren
dőrség vette gondjai alá.

— (Szörnyszülött.) Herczeg-Márokou 
szerdán egy uapszamos felesége szörnyszülöttet 
hozott a világra, mely azonban már meg volt 
halva. A szerencsétlen szülött tnlajdonképen iker, 
a mennyiben a fölső teste két gyermeké, az alsó 
test ellenben közös. A vállról kiuövő két külön 
nyakon két tökéletesen elválasztott fej nőtt, a 
többi testrész korcsfejlödésü. A természet szeszé
lyének e szomorú játékszerét két falu csodálta s 
valóságos bucsujárás volt a halottas háznál. Az 
anya, kinek ez volt első szülöttje, súlyos bete
gen fekszik.

— (A  temesvári kiállítás.) Lapunk
egyik baratja, ki jelenleg Temesvarott időzik, 
fölkeresett benuünket levelével, melyben Írja, 
hogy a temesvári kiállítás fényesen sikerült. Kö
zel 3000 kiálldó vau s a közönség tömegesen 
keresi föl s látogatja a rendkívül ízlésesen ren
dezett kiállítást. Az esti villanyvilágítás egész 
tüudérkertté varázsolja az amúgy is szép terüle
tet, mely egy nagy ligetből áll. — A „Délma
gyarországi tanitó-egyesületu jubiláns ünnepét 
szintén Temesváron tartotta meg, melyeu az 
ország minden részéből jelentek meg tanítók, 

' ni utegy uyolczszázan. Baranyából in részt vet- 
I tek neháuyau, köztük S a l a m o n  József kir. 
I tanfölügyelö és L i eb b a l d  Béni Pécs bánya- 
J telepi tanító.

__ _________ P E C 3 I F I G Y E L Ő

Tálán soha! Az könnyen meglehet. Egy hónap 
alatt kétszer lettem már megmérgezve. Egy he- 
lyeu veudégségbeu voltam es ott a gomba ártott 
meg. Komolyabb bajom nem lett. A napokban 
meg egy másik háznál kovászos uborkát talaltak 
föl a pecsenyéhez. Kék-kő volt benne. Mind 
rosszul lettünk. Nekem még legkevésbé ártott, 
de szegény teleségem még most is, midöu e 
sorokat iroui : betegen fekszik. Csoda volna e 
tehat, ha az éu regényem halva szülött lenne? 
— Nos, fővárosi Írók, a kik irigyelitek tőlünk 
az üde levegőt, a madarak dalat, a kolornp 
bugását, az estharang csengését, a szaharai por- 
felleget, az aruyas lugast, a békés magányt, a 
gólya kelepelését, a korányával ébredő harma
tot, a szántó-vető dalát, az ébredő és az el
haló napot, miut a melyek az ember fantáziájára 
és kedélyére kellemesen hatnak, s mindenek 
fölött a temetői cseudet, mely lehetővé teszi, 
hogy a mit a képzelet teremt, azt az értelem 
földolgozni képes legyen: fővárosi kollegák , 
jöjjetek falura, s ha tudtok, ám írjatok nyugod
tan, békébeu ! Jöjjetek, itt nem fog benneteket 
zavarni semmi sem.

3

kész 98 írott oldal. Mikor lesz ez befejezve !

— (Az aratás megyénkben.) Mo
hács vidékén a búza aratását bevegezték, sot a 
a cséplést is megkezdték. A szemek kifejlettek 
és pirosak, súlyra nézve is kielégítők, de néhol 
üszkösek. A terme^eredmény kataszt. holdau- 
kint 12— 16 kereszt, vagyis átlagban 14 kereszt 
( 2 0  kévés) és igy a magtermés 1 2  méterma- 
zsára tehető. A rozs ritka és gazos volt, e 
miatt a termés kataszt. holdaukint 8— 14, vagyis 
átlagban 51 keresztre rúgott. A magtermést 
6  métermázsára becsülik. Az őszi árpa adott 
12— 18 keresztet, melyből átlagban 1 0  méter
mázsát remélnek. A tavaszi árpát most kaszál
ják, a vetés szép magas volt, szeme jól kifejlett, 
hihetőleg jól fog fizetni. A zab a sok esőzés miatt 
megdőlt, különben elég szép feje van. Kapás
növények nevezetesen tengeri, káposzta, burgo
nya kitünően állauak ; hüvelyesek és kerti vete- 
mények is nagyon szépek. — L o v á s z b e -  
t é n y  vidékén a búzát már learatták, a termés 
eredménye középszerű. A rozsot is betakarítot
ták, gyönge közepes eredménynyel. Az árpát 
már javában aratják, minőségre és mennyiségre 
középszerűen fizet. A teugeri kitünően nő, az 
időjárás kedvező rá; a burgouya, répa és zöld
ségfélék is nagyon jól gyarapodnak, jó minősé
get fognak nyujtaui.

— (A bar anyamegyei tani tó egy
let) évi közgyűlését — az utolsó három ev 
előtti közgyűlés határozata értelmében í. é. 
szeptember havaban tartja meg Siklóson. A köz
gyűlés napja még niuc» kitűzve az egyleti el
nökség által. E közgyűlést Salamon József kir. 
tanfölügyelö fogja vezetni.

— (A  németbólyi országos vásár),
mim levelezőnk írja, hétfőn tartatul: meg. A 
vasárt igen sokan látogattak, uemcsaa a közel 
környékről, hanem Székesfehérvárról, Tolna és 
Bácsmegyéböl is. Az állatok (ngy lovak, mint 
szarvasmarhák) igen jó árakou keltek, sőt még 
az ipari készítmények is nem várt mennyiségben 
fogytak. Egyúttal megemlíti levelezőnk, hogy az 
aratást nagyrészt befejezték. A termett gabona 
minőségre kielégítő, de mennyiségre — miut a 
megyében általábau — a tavaliuak alig fele. 
Egyáltalán magas gabona-áraink lesznek s ua- 
gyou jól teszi az, aki gabouája eladásával le
hetőleg vár.

— (Olcsó ürgeirtó szer.) Múlt szá-
inunkban említettük, hogy Siklós vidékén szén- 
kéueggel sikerrel irtják az annyira ártalmas 
ürgéket. Most Mohács vidékéről kapunk tudósí
tást ugyanilynemü eljárásról. Itt azonban neui 
volt kéznél szénkéuegzö-gép, hanem egy kis 
óufecskendö segélyével fecskendezték a szenké- 
neget az ürge-lyukakba. Több helyen való rög
töni utáná8 as folytán — mely alkalommal az 
elpusztult ürgéket meglelték — a legjobb ered
mény konstatáltatott. Egy 5 holdas táblán 200 
Urgeiyuk befecakeudezéséhez 4 kiló széukéneg 
kellett, melyuek jelenlegi olcsó ára folytán a 
legolcsóbb és legbiztosabb szernek bizonyult.

— (Lajos napja.) K o s s u t h  Lajos
neveuapját az idén a tövárosbau nagyobb fény
nyel készülnek megülni. Ez ünnepélyt a jelen
leg teljes számban ott időző függetlenségi párti 
képviselők fogják rendezni. Ez alkalommal a 
városligetben nagy népgyülést is fognak rendezi)!-

— (Hazafias alapítvány.) Baranya-
vármegye tskolatanacsa 765 frt 32 kr. alapít
ványt tett, melynek kamataiból évenkint 30 frtot 
fognak adui a megye területéu működő azon 
tanító jutalmazására, ki a magyarnyelv tauitá- 
sábau és a hazafias szellem ápolásában a leg
több eredméuyt tudja fölmutatni.

— (A keszüi búcsú.) Múlt vasárnap 
tartották meg a keszüi búcsút, melyre Pécsről 
is számosán raudultak ki. Szép társaság gyűlt 
össze a plébánia lakhau, hol diszebed volt. A 
vendégek délután a tősgyökeres magyar nép 
mulatságában és tánezábau gyönyörködtek.

— ( Katonaszökevény.) K o z j á k
Károly katonaszökevényt, kit a múlt héten Sze- 
rajevoban sikerült elfogni, e napokbau szállítot
ták Kanizsára. 1883-ban szökött meg, s azóta 
majd Boszniában, majd Törökországban csavar 
gott, mig végre mégis a hatóság kezébe került.

— (öngyilkos leány.) 1 f s i c s Mari
baranyaniegyei születesd 16 éves leány a Muraba 
ölte magat. Egy ottani lap szerint a leány titkos 
szerelmi viszonyt szőtt, a miért rokonai folyton 
üldözték. Egy szép uyári reggelen az elkesere
dett leányzó búcsút vett kedvesétől azon ürügy 
alatt, mintha ö baranyaniegyei rokonait akarná 
meglátogatni, ö azouban nem jött haza bánén
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utközbeu a Mura hullámaiba vetette magát, s igy 
vetett véget tragikus életének.

— (Áttérés •) V a d  István bonyhádi 
pústa- és távirdai segédtiszt a református hitről 
áttért a rom. kath. vadasra.

— (Községek zár alatt.) A földmi- 
velésügyi miniszter a pécsi járás S z e u t-K u t,
K ő v á g ó - S z ö l l ő s  és M a g y a r - Ü r ö g h  
községeinek határait a phylloxera miatt zár ala 
vetette.

— (Fegyvergyakorlat.) Az 1884 és 
1886-ban a közös hadseregbe sorozott tartalé
kosoknak aug. 19-éu 16 napi íegyvergyakorlatra 
kell bevouuluiok. A honvédek gyakorlatai aug. 
18-an kezdődnek s 35 napig fognak tartani.

— (Halálozás.) S a á g h i Sáudorné 
szili. Sülle Paulina — Saághi Sándor városi 
alerdész neje — hosszas betegség után elhunyt 
e hó 29-én, életének 52*ik évében. Temetése 
tegnap d. u. 5 órakor ment végbe.

— (Uj ispán.) N á r a y Géza bánkuti 
segédgazdatisztet, N á r a y Gyula megyei fö- 
számvevő fiát, ipánuá nevezte ki József főher- 
czeg az aradmegyei kisjeuöi uradalom J ó z s i  
pusztájára.

— (M egvadult lovak.) Egy bouyhádi 
polgár hétfőn délután, midőn Pécsről haza felé 
indult, a vámházon túl lévő „Amerikádhoz czim- 
zett korcsma előtt leszállt kocsijáról s bement, 
hogy egy-két pohár bort igyék. A jókedvű pol
gár azonban elfeledte leoldani a lovak istráugját, 
s ez csak akkor jutott eszébe az atyafinak, mi
dőn már egy negyed órai idözés után jó bete
kintett a pohár fenekére. Nagyot nézett, mikor 
kijött s lovait, kocsiját sehogy se tudta megta
lálni. Jajgatni kezdett, midőn tudtára adták, hogy 
lovai egy cséplőgéptől megijedve futásnak ered
tek, s hogy az arra jövök sehogy se tudták 
azokat megállítani. Utánuk szaladt a szegény 
atyafi, s csak este sikerült megtalálni azokat a 
hirdi korcsma előtt. A megvadult lovak a kocsit 
darabokra törték, az egyik ló pedig a ballabán 
erős sérüléseket szenvedett.

— (A  piacz hősnői.) Jót mulatott 
csütürtüköu a áispiaczon az arra járó publikum. 
Két kofa ugyanis valami csekélység fölött össze 
veszett, s annyira mentek a nyelvelésben, hogy 
körülöttük egész embertömeg sereglett össze. 
Mikor már a szó nem használt, üres kosarakat 
dobáltak egymásra. Hiába igyekezték kibékíteni 
az ott levők a heves vérü matrónákat, az mind 
nem használt semmit, sőt még a békítőkkel is 
összekoczczantak. A harcznak csak egy élelmes 
suszterinas vetett véget, a ki azalatt, mig ők 
veszekedtek, jól megtörnie a zsebeit. Persze mi
kor ezt a két pörlekedő kofa észrevette, rögtön 
abbahagyta a pörlekedést s futott az inas után, 
ez azonbau csakhamar eltűnt a látóhatárról.

— (A katonatiszti fizetések föl
emelése) ügyében, mint annak idejeu irtuk, a 
közös hadügyminiszter javaslatot dolgozott ki. 
Erről most az egyik félhivatalos lap azt Írja, 
hogy ezen javaslat a hadsereg jelenlegi budget- 
vÍ8 zonyai miatt nem fog keresztülvitetni, miután 
nagy lenne a tfilkiadás, melyet ezen fizetésföl
emelés okozna.

— (ÚJ egyenm házat a pósta és 
távírda hivatalnál.) A kereskedelmi mi
niszter új egyenruha viselésére kötelezi a pósta 
és távirda tiszteket. Az új egyenruha sötétkék 
szinü arany sujtással skárlát piros szinü hajtó
kákkal s rang szerint ezüst és arany rózsákkal.

— (Sürgönyök küldönczdija.) Ba
ross Gábor keresk. miniszter újabban rendeletet 
bocsátott ki, mely szerint a vidékre kiviendő 
sürgönyök küldönczdija, ha a sürgöny föladás
sal egyidejűleg lefizettetik, a k á r m i l y  t á v o l  
l e g y e n  a c x i m z e t t h e l y  a távíró-állo
mástól csak 40 kr. fizetendő. De ha a föladó 
ezen 40 krt le nem fizeti, akkor a czimzett kö
teles a régi tarifa szerinti dijat megfizetni.

— (Tűz a Dunán.) M o h á c s o n  
Mérey Sándor és Marion Károly közös dunai 
malma a napokban leégett. Odaveszett az összes 
búzakészlet is, melylyel együtt a kár megha
ladja a 3000 irtot. A tűz úgy keletkezett, hogy 
S a p k á r Lajos molnárlegény elaludt az égő 
gyertya mellett, melynek lángjától valamely kö
zeli tárgy tüzet fogott.

— (A  m&nipulánsok táskája.) A
gyalogságnál és a vadászcsapatoknál, mint a 
katonai lapok írják, a számvevő altisztek a töl
ténytáska helyett irományoknak való táskát kap
nak, melyben irományaikat fogják tartani.

— (A  kolera) terjedéséről mindegyre 
aggasztóbb hírek érkeznek. Mekkában, a hiva
talos jelentés szerint, a múlt héten 2 0 0 0  ember 
halt meg kolerában, Aleppobau pedig naponkint 
átlag 30 ember esik áldozatul a rettenetes járvány
nak. Alepponak helyzete veszedelmes, mert fek
vése is olyau, hogy a kolera könnyen terjedhet 
benne, a város igen piszkos, ivóvize alig van, a 
fertőtlenítést csak immel-ámmal végzik. A jár
ványnak elterjedését az idén észak és nyugat 
felé nehezebb lesz megakadályozni, mint a múlt 
években. A nemzetközi egészségügyi bizottság 
ülésében elhatározták, hogy az alexaudrettei ki 
kötő hajóira vetett vesztegzárt kiterjesztik a Mész 
szína és Tripoiisz közötti tergerpartra is. Kis-
Ázsia déli partvidékeiről Messziua és Adalia 
valamint a syriai partokról Tripoiisz és Jaffa 
felöl jővő hajókat is egy alkalmas kikötőben 
egészségügyi vizsgálatnak fogja alávetni. Kairó
ból jelentik, hogy eddig 4200 ember halt meg 
kolerában.

— (A páriák.) A vasárnapi munkaszü 
net áldását kiterjeszti az iparos és kereskedő 
osztályra. A nemes törvényhozás azonban el 
feledett ama lényekről gondoskodni és rájuk is 
kiszabni a pihenés napját, kik a hivatalokban, 
vagy ügyvédi irodákbau görnyednek a munka 
alatt vasár és ünnepnapokon is. Hazánk, mely 
igyekszik a müveit nyugat rohamosan fejlődő 
kultúrájával, fejlett intézményeivel lépést tartani, 
e téren nem követi a szomszéd államokat ; mert 
pl. Angliában általános vasárnapi muukaszünet 
van, mindenkire kötelező. Mikor könyörülnek e 
modern páriákon ?

— ( Kereskedelmi középiskola 
Nagykanizsán.) Nagykanizsán eddig csak 
kétosztályu kereskedelmi iskola volt. A tanulók 
létszáma azonbau évről évre növekedett, s nem 
csak a városból, hanem a vidékről is mindinkább 
sűrűbben irtakoztak be a tanulók. A kanizsaiak 
ez okból folyamodtak a közoktatásügyi miniszter
hez engedélyért, hogy a két osztályú kereske
delmi iskolájukat három osztályú kereskedelmi 
középiskolává alakíthassák át. A miniszter öröm 
mel adta meg az engedélyt, s igy a jövő tanévtől 
kezdve már megnyitják az intézetet, mely egyen
rangú lesz a pécsi kereskedelmi középiskolával.

— (Adakozás.) A bakóczai körjegyző
ség 2  frt 2 1  kit küldött be szerkesztőségünkbe 
a „dunántúli közművelődési egyesület javára. 
Az összeget, mely a búcsú alkalmával ott egybe 
gyűlt, vendégek között gyüjtetett, rendeltetése 
helyére juttattuk.

— (Tűz.) Tűz volt tegnap d. u. 3 órakor 
Cs ő g l  Janos kádármester Indóház-utczai há
zában. Az udvarban álló istálló teteje gyulladt ki 
ismeretlen okokból s a műhely tetejének kis 
részével le is égett. Az ott termett tűzoltók 
gyorsan lokalizálták a tüzet. Az épület bizto
sítva volt ; a kár mintegy 300 frt.

— (Rövid hírek.) Az Ugron-Uzsclác 
ügy és a honvédelmi miniszter. Az Uzselác 
atfairenek Budapesten is meg lesz a maga utó- 
jatéka. F e j é r v á r y  báró honvédelmi minisz
ter ugyanis abban a véleményben van, hogy az 
elégtétel megtagadása által az egész hadsereg 
meg van sértve s kijelentette, hogy e miatt 
kész  l e m o n d a n i .  Lemondása már csak idő 
kérdése. — A germánt/,alok nyilatkozatai. 
A nagy port fölvert fölségfolyamodvány ügyé
ben oly súlyosan kompromittált három főkolom
pos, K o c h m e Í 8 t e r  Frigyes báró, S i n g e r  
Zsigmond és L e s s e r  Szaniszló nyilatkoztak a 
budapesti napilapokban. Védekezésük a lehető 
legügyotlenebb kapkodás s csak súlyosbítja 
helyzetüket, melyet a sajtó folyton tartó egy
hangú támadásai már-már lehetetlenné lettek. 
Szerdán a képviselőházbau interpellálták a mi
niszterelnököt ez ügyben. — Nagy vasúti ka
tasztrófa történt a Paristól nem messze fekvő 
s a i n  t-m a n d é i pályaudvarban. Egy ott vesz
teglő s utasokkal túltömött személyvonatba be
leütközött egy teljes gőzerővel érkező másik. 
Az összezúzott lokomotivból kiömlött a láng s 
kiket megkímélt az összeütközés, azok az ebből 
keletkezett tűzvész áldozatai lettek. A hivatalos 
jelentés szerint a h a l o t t a k  s z á m a  43, a 
s e b e s ü l t e k é  1 0 2 , de azt hiszik, hogy még 
sokkal többen vannak. — A kolera. A keres
kedelemügyi miniszter a fiumei tengeri hatósá
got táviratilag utasitotta, hogy az egyptomi ki
kötőkből érkező hajókat vesse szigorú orvosi 
vizsgálat alá.

VEGYESEK.
— Agyonágyu/ott óriáskígyó. A |eg . 

kövérebb amerikai hírlapi kacsaval vetekedik 
az a gyorsröptü hir melyet igazáu mulattató 
komolysággal Írnak az „Egyetértésinek Nap- 
rádfáról s mely egy óriáskígyó kalaudos szerep
léséről és kivégezteféséröl szól. Olvasóközönsé
günk mulattatására mi is adjuk a különös hirt a 
következőkben : „Méltán keltett feltűnést Zalarne 
gye egész területén az a külöuös hir, hogy Búcsú- 
Szt.-László küzségbeu e 21-éu egy óriáskígyót ver
tek agyon, melynek a hullája nem kevesebb, mint 
128 klgmot nyomott. Meg nem fejthető, hogy uhut 
tévedt oda e ritka állat, mely sok ideig meg
tudta őrizni „inkognitójatu s utoljára is rablasai 
miket a vidék apróbb marhái (kutyák, disznók, 
ludak, juhok stb.) között vitt véghez, árultak el 
jelenlétét. Föltűnt, ugyauis az rejtélyes sorozata 
a „lopásoknak,u mely a gazdákat éber őrködé
sük daczára érte, összebeszélt tehát uéháuy bá
tor legény s napokon át éjjel is lesben álltán. 
Egyik nap, délután ugyaucsak elszörnyüködtek 
ám, a mint a bokrok közt legelésző nyájra vigyáz
nák, észreveszik, hogy egy rettenetes nagy kígyó 
oda csúszik a nyájhoz és az egyik juhot gyű
rűi közé szorítja, azután pedig föltátja iszonyú 
száját s kezdi a félig megölt állatot nyelni. Nagyon 
természetes, hogy embereinknek inukba szállott 
összes bátorságuk fi megmoczczauni sem mertek. 
Azutáu, mikor már a rut rabló meglakomázott. 
lassan utáuua mentek, hogy megtudják — la
kóhelyét. Mekkora volt embereink bámulata, 
mikor a „sárkányt" a barátok templomának 
sirboltja alá látták egy jókora lyukou eltűnni ! 
(Bucsu-Szt.-Lászlón Ferencz-rendü barátklastrona 
vau.) Azonnal jelentest tettek a uagykanizsai 
szolgabirósághoz, mely meggyőződvén később a 
hir valóságáról, intézkedett a rettenetes „sárkány" 
elpusztítása iránt. E hó 21 ikén, mint egy szem- 
tauu (!) beszélte, 150 főnyi katonaság (!) 3 agyú
val (!!) vonult ki Nagy-Kauizsáról s szerencsésen 
el is ejtették a félelmes állatot. Nagyon termé
szetes, hogy a köznép száz meg száz, fautasz- 
tikusnal fantasztikusabb rém-regét mesélget most 
e hir kapcsán. Érdekes a többi között, hogy a 
„sárkány- megjelenését az egyik barátnak vét
kes szerelmi históriájával kötik össze, állítván,
hogy rniut Ádám Évánál kigyóképét vette föl 
az ördög, itt is maga a pokol uralkodófejedelme 
játszotta a „sárkány" szerepét, úgy azonban, 
hogy három hó és három nap leforgása után 
magával vitte volna a bűnös barátot."

— Az anya gyásza. Milanóban a gazdag 
Litta-Bolognini herczegné elvesztette fiát. A fáj
dalmas csapást azzal a jótékony intézkedéssel 
tette emlékezetessé, hogy összes ékszerét egy 
gyermekkórház építésére fordítja. Mily értékűek 
ez ékszerek, kitűnik abból, hogy egy gyémán
tokból és gyöngyökből álló nyakláncz 600,000 
lirára van becsülve. A herczegné fölfogadta, 
hogy semmi csillogót nem visel többé és gyászba 
öltözik.

_____ _______  __ 1891. augusztus l-ét.

T A N Ü G Y .
A  siklósi községi polgári fia-is

kola értesítőjéről emlékezünk még meg, 
melyet Szabó Ferencz polgári iskolai igazgató 
tett közzé. Ez szerint az intézetbe összesen 76 
tanuló iratkozott be, tehát hattal több, mint a 
megelőző évben. A tantestület 6  tanár- és 4 hit
oktatóból állott. A szegényebb sorsú tanulók itt 
is segélyben részesültek és pedig: a községi 
polgári iskolaszék 40 frtot bocsátott a tantestü
let rendelkezésére szorgalmas és jó viseletű pol
gári iskolai növendékek jutalmazása végett, dr. 
Külley Zoltán kir. közjegyző és iskolaszéki eluök 
egy darab magyar arauyból álló jutalmat tűzött 
ki egy szorgalmas és jóviseletü tauuló részére, 
a közs. polg. iskolaszék tagjai egy darab ma
gyar aranyat bocsátottak a tantestület rendelke
zésére ugyancsak egy szorgalmas és jóviseletü 
tanuló részére, a polgári iskola könyvtárából 
pedig több tanuló kapott kölcsön tankönyveket 
használat végett. Ezeken kívül még több jóté
kony adományban részesültek a jeles előmeue- 
telü tauulók.

Az intézet igazgatója tájékoztatót is csa
tolt az értesítőhöz, melyből mi is közlünk egy-egy 
szakaszt és a vidéken lakó azon szülök figyel
mébe ajánljuk, kik gyermeküket talán valamely 
polgári iskolába szánták.

Tan- és beiratási dij cziméu a vidéki ta
nulók egész évre 8  frtot fizetnek. Úgy a hely* 
beli, mint a vidéki tanulók igazolt szegénység
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esetén kölcsön könyveket kapnak és a vidékiek 
tandíj elengedésben részesülnek.

A polgári iskola első osztályába szabály
szerűen csak oly tauuló léphet be :

a) a ki legalább életének 9. évét betöltötte,
b) a kinek az elemi (uép) iskola uegyedik 

osztálya számára kiszabott tantárgyakban ele
gendő jártassága van s ebbeli ismereteit fölvé
teli vizsgálat utján igazolja.

A polgári iskolába lépő tauuló, bármely 
nemzetiséghez tartozik, köteles a magyar uyelvet 
is tudni annyira, hogy a törvény által ezen is
kolában elrendelt magyar nyelvi oktatásban 
fönnakadas nélkül részt vehessen.

A tini. vallás- és közokt. m. kir. miniszté
rium 1889. évi május 12-éu 6364 szám alatt 
kibocsátott magas rendeletével a középiskolákból 
a polgári iskolába való átlépést és a niaganvizs- 
galatoaat szabályozta. E reudelei ertelmebeu a 
középiskolából a polgári iskolába átlépni kívánó 
tanulót töl lehet venni a) elsőrendű bizonyítványa 
alapján; b) másodrendű bizonyitvauya alapján, 
ha az illető tauuló gimuaziumbau latin vagy 
görög nyelvből, reáliskolában frauezia nyelvből 
kapott elégtelen osztályzatot, de a többi tantár
gyakból legalább elégséges érdemjegye van.

Oly taunló, ki a középiskolában a b) pont
ban említett tantárgyakat leszámítva, egy vagy 
legföljebb két tantárgyból elégteleu osztályzatot 
kapott, szintén fölvehető a polgári iskola meg
felelő magasabb osztályába, ha a polgári isko
lában a fölvételt megelőzőleg sikeres fölvételi 
vizsgálatot tesz.

Ez esetben azonbau a fölvételi vizsgálatra 
bocsátáshoz a kir. taufölUgyelö engedélye szük
séges.

Oly tanuló, ki a középiskola valamely osz
tályát eredménytelenül ismételte, s ennélfogva 
tanulmányait a középiskolában nem folytathatja, 
a polgári iskolában az ismételt osztályúak meg
felelő, sőt a mennyibeu osztályzat tekiutetében 
megfelel, a következő fölső osztályba is löl vehető.

A siklósi polgári iskola uégy osztálya a 
gimnáziummal és reáliskolával parhuzamosau 
halad, a mennyiben a latin és frauezia nyelvek 
mint reudkivüli tantárgyak elöadatuak. A tanuló 
tehát a polgári iskola valamelyik osztályának 
bevégzése után a középiskola következő osztá
lyába átléphet, úgy azonban, hogy:

a) ha gimnáziumban kivánja magát fölvé
tetni, köteles a latin nyelvből az illető osztályban 
megkivautató jártasságát vizsgálat utján bizo
nyítani ;

b) ha reáliskolába lép, köteles a franczia 
nyelvbeli megfelelő jártasságáról tanúságot tenni.

A polgári iskola negyedik osztályát bevég- 
zett tanuló, ha szakiskolába akar átmenni, át
léphet :

a) tanitóképezdébe,
b) kereskedelmi középiskolába vagy keres

kedelmi akadémiába,
c) közép ipariskolába,
d) az országos miutarajztanodába.
A polgári iskola hat osztályát bevégzett 

tanuló előtt következő utak állnak nyitva:
a) alkalmaztathatja magát állami hivata

lokra, vasúti gyakornokságra, a nem kincstárilag 
kezelt póstai, távírdái kezelői szolgálatra, szám
tiszti hivatalokra a minisztériumoknál, várni, 
pénzügyőri, fogyasztási adói, pénz és adóőrségi, 
dohánybeváltási, gyártási és eladási, lottó, bé
lyegző és sóhivatalokuál, a megyékuél segéd és 
kezelői állomásokra stb.

b) ipar-, kereskedelmi-, biztositó társula
toknál, pénzintézeteknél.

Ha a hat osztály bevégzése után még to- 
vább is tanulni akar, átléphet a gazdasági, er
dészeti, állatorvosi középiutézetekbe.

C S A R N O K .
Fa volt szerelme; t • #

Fa volt szerelmem, s bár kitépted 
Egykor szivemből — oh miért? — 
Nem tudtad azt elölni végkép, 
Mert benne hagytad a gyökért. . .  
És most szerelmem fája újra 
Kihajta már, s neked virul, 
Kínálva újra dalvirágit,
Hogy törd le, tépd le ágirul.

Tűz volt szerelmem, s bár eloltád, 
Szivemben még maradt parázs,
A melyet újra lángra éleszt 
Csodás szemedben a varázs . . .

S a szikrából emésztő láng lett,
Mely újra, újra érted ég,
A régi kin gyötör már újra,
Mit egykor értőd szeuvedék.

Hajó volt egykoron szerelmem,
Küzdő a bánat tengerén,
A czél te voltál, s el nem érvén, 
lm’ újra érted küzdők éu . . .
És vissza ucm tarthatnak engem 
A szenvedés, bú, kin, bajok,
8  vagy megnyerem viszontszerelmed', 
Vagy érted, érted meghalok!...

Zoltán Vilmos.

P É C S I  F I G Y E L Ő. _____

A  két feleség.
Elbeszélés, irta: Karay Anna.

(Folytatás.)
— Megérkezett. És midőn Tarnóczy Szi

lárd utáu tudakozódott, megtudta, hogy az va
lóban az ő egykori Szilárdja, de már a másé, 
— megtudta, hogy nem gyászolta őt sokáig, 
szép ifjú felesége, kis gyermeke vau azóta. — 
A keserűségtől, a fájdalomtól egész lelke elva
dult, nem érzett mást, mint szivet, lelket gyilkoló, 
kínzó féltést, — égő gyűlölettel eltelve a másik 
feleség iránt, rohant a házhoz, hogy földulja, fölfor
gassa annak nyugalmát.— Mintegy földUhösitett 
anya-tigris rohant a házhoz, hogy elűzze ounét 
gyermekei kegyetlen, szivteleu mostoháját, — 
mert mostoha hogyan lehetue más? — hogy 
kiűzze onnét a bitorlót, ki jogtalanul viseli az 
ő férje nevét — és eltoglalja annak a helyét.

Égő gyűlölettel eltelve, gyülölségre várva 
meut oda — és a szívtelen mostoha helyett 
egy szende arczu angyalt talált, ki egyetlen 
csókkal sem adott többet a saját kis gyermeké
nek, mint az övéinek . . . Egy szende arczu 
angyalt talált, ki gyermekeiuek mindennapi 
imájába szőtte az ö nevét és fölemelte őket, 
hogy a megholt anya képét csókokkal borítsák.

Az égő gyűlölet, a gyilkoló féltés 
moudhatlau fájdalommá változott, nem érzett 
többé magábau erőt semmivé tenni azt az an
gyalt ártatlan kisdedével, kinek egyetlen bűne 
volt, hogy szeretni merte azokat, kiket ő szere
tett. — Látta, hogy milyen boldoggá tudta 
tenni őket, látta, hogy Szilárd mily végtelen 
szerelemmel, gyermekei mily rajongással veszik 
öt körűi, látta, hogy az ö helye betöltetett s 
hogy neki többé nincs mit keresni itt, — elment 
a távol világrészbe vissza, hogy gyászolja a 
gyászoló barátnőnél az élőt tovább, egész a sí
rig . .  . Elment vissza, észrevétlenül, miut egy 
árnyék, mint egy szellem, ki a másvilágról csak 
azért szállt alá, hogy áldást hozzon kedveseire, 
de nem azért, hogy földulja azoknak a békés, 
boldog családi életét.

Hyacinthe zokogva borult az öreg asszony 
keblére :

— Oh milyen kicsiuy, kicsiny vagyok 
mellette én !

— Ne sírj, — szólt az gyöngéden átölelve 
őt, — te betöltötted helyedet és Angela attól 
a pereztöl fogva, melyben megismert, mint egy 
áldást osztó angyal képét hordta szivébeu ar- 
ezodat. — De mesémnek itt még nincsen vége, 
figyeljetek tovább.

Tehát Ő visszatért Wellington Dórához 
boldogtalanabbá, mint távozott. Midőn újra a 
jó barátnő keblére borult, úgy érzé, hogy a 
nyomás, mely lelkére nehezül, oly végtelen 
nagy, hogy lezárja, elnémítja ajkait, hogy azt 
a fájdalmat, a mit érez, még annak sem képes 
elmondani.

— Csalódtam, — susogá — az nem az 
én Szilárdom . . .

Igaza volt, hisz annak ifjú neje, kicsiny 
gyermeke volt, azoké volt az, nem az övé.

Az öreg barátnő nem kérdezte tovább, 
megelégedett e pár szóval.

És éltek tovább, mint előbb, csendes szo
morúságban évek hosszú során at egyedül az 
édes és fajó múlt emlékezetének — és ez évek 
hosszú sora alatt Angela arcza is elbervadt, 
haja megöszült, alakja megtört, öreg asszony 
lett belőle, törődött, fehér hajú öreg asszony, 
kinek a szép világból már csak egy kapcsos 
imakönyve maradt.

Wellington Dóra nálánál is öregebb és 
törődöttebb asszony lett, a karszékből már föl
kelni sem bírt, hova miudeu reggel bele tették, 
nagyou megérett a balál sarlójára — és v é g r e  
e g y n a p o n c s e n d e s e n  e l s z e n d e r ű l t .

— Szent Isten! — Kiáltá Melauie föl- 
ugorva, — hát Dóra néni . . .

— Csitt! — szakitá őt félbe az öreg asz- 
szouy, — ne zavarj a beszédben kedvesem.

— Szegény jó lélek kiszenvedett. Midőn 
végreudelete hivatalosan fölboutatott, abban va
gyona általáoos örökösévé Angélát tette.

Angela a nagy vagyon birtokábau is uagyon 
szegénynek érezte magát Szivét végtelen houvágy 
szállta meg, most mar semmi sem tartotta az 
idegen világrészben lekötve, hogy öreg barát
nőjét a sirba tette.

Elővette kedvencz ékszerét az arany kar
kötőt, megnézte a benne lévő kis képet és 
összehasoulita a tükör előtt arczát azzal az 
arczczal.

Milyen különbség a között a rózsás, bol
dog arcz között, mely a selymes fürtök sátorá
ból felé mosolygott — és a közt a sápadt, re
dős, szomorú arcz közt, mely fehér fürtökkel, 
színét vesztett ajkakkal és íénytelen szemekkel 
nézett rá a tükörből ! . . .

Behívta kumornáját és megmutatta a kis 
képet neki.

— Ah mily gyönyörű fiatal asszony ! — 
kialtá, — valjou ki ez?

-- Nem ismered? — kérdé Angela.
— Sohsem láttam még hasonlót sem ehhez 

az arezhoz.
Angela megnyugodott. Valóbau sajat maga 

is alig tudta hinni, hogy egy e két arcz.
Rövid idő alatt reudezte ügyeit és vagyo

nát, aztáu hajóra ült — — és most itt vao 
küztetek a megholt öreg barátnő neve alatt, bogy 
oly forrón szeretett kedvesei között lehelhesse 
ki lelkét s hogy hazája szent földében nyugod
hassanak hamvai . . .

— Angela ! — kiáltá Szilárd térdre rogyva 
előtte, mig Gábor és Melanie hangos zokogás
sal omlottak keblére: — anyám! — anyám!

— Csitt' susogá az alig hallhatón, — 
meg ne hallja ezt idegen . . .  Én a ti Dóra 
nénitek vagyok s az akarok lenni halálomig, 
koporsómra, sírom keresztjére sem szabad más 
nevet írnotok, mint a melyet most viselek, mert, 
— szólt gyöngéden Szilárd fejére téve áttetsző 
kezét, — az én s z á m o m r a  ne m l é t e 
z i k  az „én u — és a „ t iu b o l d o g s á g o 
t o k  ú g y  k i v á n j a . . .

Hyacinthe a szoba egyik szögletébe hú
zódva, kis leányát magához szorítva, halál hal
vány arczczal nézte e jelenetet.

— Ne sapadj, ne húzódj félre, kedves 
Hyacinthe, — szólt az öreg nő szelíden, — ne 
félj, nem veszem el tőled, a kiket úgy szeretsz. 
Jer, borulj inkább a keblemre te is, vezesd 
ide kis leányodat, a szép kis Angélát, kinek 
szeméből apja szénáéi tekintenek reám és aj
kain a te jóságos lelked mosolya Hl, — jertek 
ide, szeretlek és az enyéim közé számítalak 
titeket is. Ne félj, nem fogom irigyelni helyedet, 
mely egykor az enyém volt, nem irigylem tőled 
a csendes családi élet melegét, az édes alkonyt, 
hisz habár rövid időn át, annak forró dele az 
enyém volt — Viseld tovább azt a nevet elé- 
gedetten, boldogan, a melyet egykor én visel-



s
tem és bird tovább azt a szivet, mely egykor 
az enyém volt, — ha nincs még a végzet 
kőuyvébe Írva a halál, ha főigyógyulok és élek 
még tovább, megelégszik az én szegény, fájdal
makhoz szokott szivem, ha nektek nem lesz 
sohasem egyéb mint a „kedves jó Dóra néni ! 4

Az öreg asszony hangja elhalt, kimerültén 
hajtá a vánkosokra bágyadt fejét, mig szemei
ből csillogva peregtek alá a könyek.

— Angela, — szólt Szilárd megindulástól 
reszkető hangon — kivívtad a szentek herva- 
datlan koszorúját, ne sirj, ne hajtsd le fejedet, 
e fájdalom téged égig emel s nekünk itt van 
lábaidnál helyünk.

És letérdelt az öreg nő karos széke előtt 
az ölére boralva.

— Kivívtad a szentek bervadatlan, dics
fényes koszorúját, hogy mily áron, csak te tu- 
dód: — áldozatul hoztál egy életet, áldozatul 
hoztad a legszentebbet, legdrágábbat, áldozatul 
hoztad — önszivedet . . . Szegény, szegény jó 
Angélám, mennyit szenvedhetett e s z í v , mig 
végre összetépve, összezúzva ide jutott ! —
Meuuyi gyötrelem volt osztályrészed neked, mert 
nagyobb és jobb voltál, mint ember lehet! — 
Eltépted ifjúságodat, elfojtottad szived szere
lemre, boldogságra hivó szózatát, — pedig az 
ember csak egyszer él — és te gyaszíátyollal 
vontad be azt az egy egész életet — mi ér
t ünk  . . . Az ifjúság a fájdalomban elpazar- 
lőtt élet többé vissza nem tér, szegény, szegény 
jó angyalunk, találjon megtört szived abban 
vigasztalást, hogy mi, a kikért mindent föláldoz
tál, imádunk és imádni fogunk a sírig.

Cseud, ünnepélyes csend lett a szobában, 
az érzés könnye csillogott minden arczon, csak 
a jó „Dóra néni4  bágyadt szemeiben ragyogott 
a megdicsőülés égi fénye, mig halvány, szelíd 
arcza köré oda rajzolta az ablakon besuhanó 
alkouyi napsugár a szentek bervadatlan gló 
riáját.

De a végzet könyvében oda volt már 
jegyezve a fekete kereszt.

Hiaba volt mindeu gond, ápolás, hiába 
keltek érte harczra a halállal szerettei, Augela 
betegsége az utolsó volt, nem gyógyult föl be
lőle többé, — uebauy heti szenvedés után csen
desen elaludt, Melauie keblére hajtva tejét.

Nem tudta meg senki soha, ki rejtőzött 
a hófehér hajú, szép amerikai öreg nő alarcza 
alatt, kit a Taruóczy-csalad úgy imádott, az 
emberek vallat vontak és elfintorították ar- 
czukat:

— Hja, ja, persze, persze! . . . öreg ám j 
már és beteges . . . Roppaut gazdag es niucs 
örököse . . .

Aztau mikor meghalt és temetésén hangos 
zokogással, szivszakadva borult koporsójára az 
egész csalad, senki ueui :a ált ubbau semmi 
különöst.

— Olyan nagy örökségért bizony bizony 
meg is lehet azt a jó öreg asszonyt siratui.

Wellington Dóra volt Írva koporsójára, ezt 
a nevet hirdették csillogva .. magas sírkő arany 
betűi, nem tudta meg seuki soha, hogy a hófe
hér hajú szép öreg asszouyf, a Taruóczy család 
jóltevd őrangyalát, nem Wel ing ón Dórának 
keresztelte a pap.

(Vélte).

KÖZGAZDASÁG.
Pécs város és a phylloxera elleni

védekesés.
Csak imént volt, ha vissza gondolunk a 

szőlővesz kezdetére s ma mar uczuuk az árban. 
Midőn 1887 nyarán futó tüzként terjedt el a 
phylloxera jeleutétének hire, nagy volt az ijede
lem és méltán, a város hatósága a phylloxera

I  bizottság véleményének meghallgatása utáu ke
zébe vette az ügyet s a kölcsönösen kőtelező 
szénkénegezést mondotta ki alapelvül, igen he
lyesen ! Megkezdődött az irtás, azaz annyi szén- 
kéneg lett a talajba lövelve, hogy a tőkék is 
az ott lévő rovarokkal elvesszenek ; fizetett az 
is, a kinek nem volt infekeziója, hogy minél 
később kapjon phylloxerát, a kinél már infekezió 
volt, az olcsóbbau jutott a védelemhez, de saj
nos, annak meg tökéi vesztek ki az irtás helyén, 
tehát az is meghozta az áldozatot a közügynek ; 
igy folyt 1888 őszéig teljesen jól, ekkor már 
1 0 0  meg 1 0 0  helyeu volt infekezió, s meg volt 
a zúgolódás az irtás ellen. 1889-ben a külcsö* 
nősen kötelező szénkénegezés folyt — most már 
csak gyérítés, — azaz a tőkék megmaradtak és 
csak rendes mennyiségű széukéneg lett befö- 
csölve, ekkor is zúgolódtak, hogy itt ott egy-két 
töke kiveszett a szénkéueg miatt, ez természetes 
következmény minden olyan szülőben, meiy telve 
van bujtásokkal (döntés), mert nem látja senki, 
hogy hol van a főgyökér. Ezek után a kölcsö
nösen kötelező széukénegezés be lett szüntetve, 
tehát szabadon lett bocsátva a rovarterjedés, a 
mi a mindenfelé saját kapájával dolgozó mun
kások által terjesztve lett. A kötelező szénkéne 
gezéstöl való fölszabaduláskor egy része fölsó 
hajtott, hogy már újra szabadok lettek valahara. 
A kötelező szénkénegezés tartaua ma is, de 
miután van szőlő oly köves, régi és sekély talajú, 
hogy ott a szénkénegezéssel a gépek összeróna 
lottak s úgy se használt, mert ilyen talajban gyé- 
ritni nem is lehet sikerrel, s hogy ezek ne 

j költségeskedjenek hiában, ez volt az alap és 
• kiindulási pont, hogy a kötelezettség megszűnt. 

De sajnos, ezt győzelemnek vette legtöbb olyan 
szőlőbirtokos is, a kinek talaja alkalmas volt a 
gyérítésre, sőt olyan is volt, kinek fiatal soros, 
sőt forgatott talajban levő szőlőültetvénye is volt.

És itt következik a forduló pont ; az előre
látók tovább gyéritették szőlőjükben a phylloxe
rát, s nem mondom, bogy mindeniknél teljes a 
siker; de egyik sem bánta meg, mert ma is 
mindenik gyérit azok közül, de sokan a meg 
figyelés álláspontjára helyezkedtek, mondván, ba 
ennél és ennél hasznát látom, majd én is neki 
fogok a gyéritésuck ; de mint mindenbeu, a ki 
a más kárán nem igyekezett tanulni, úgy itt is 
a maga kárán kellett keservesen tanulni, mert 
azon kívül, hogy a pécsi szőlők mele  ̂ száraz 
oldalukon feküsznek, bol a phylloxera mindig 
inkább szaporodik, még reá jött az 1890 iki 
száraz nyár, mikor 3—4— 5 akkora területek 
pusztultak ki, mint azelőtt, ennek következményét 
látjuk ma igen-igen nagy szomorúsággal, s igy 
a tigyelmezök közül igeu sokan elkéstek mar. 
Azt hiszem ma már nem akad helyesen ítélő 
szőlősgazda, ki a szénkénegezést elitélué, termé
szetesen ott, a hol lehet, mert tudjuk kezdettől 
fogva, hogy sekély, köves talajban és kötött 
agyagban uincs oly sikeres batasa, mint pl. for
gatott talajban.

(Folyta*»* köv.)

P É C S I  F I G Y E L Ő ____________
süldő sertés volt. Árak: kövér válogatott minő- 
ség szerint 46—47 kr. kilogrammonként, páron, 
kénti 45 kilogramm élet leszámítással ; süldők 
32— 38 kr. kilogrammonként élősulybau. Kukorí- 
cza G fit 70 kr. m.-m., árpa 7 frt — kr. m. ni 
Darálás 50 kr. m. m.

_____1891. augusztus 1-éu.

N Y I L T - T E R .* )

Megye utcza 16. számú házból

eg y  k iseb b  fa jú  papagály
elszabadult.

A ki visszaszerzi, illő jutalomban 
részesül.

Egy a jegyzői teendőkben, de kü
lönösen az adókezelésben teljesen Jár
tas segédre van szükségem, fizetése bavi 
15 frt keszpéuz és mosás s ágyneműn kívül 
telj es ellátás.

Az állás rögtön elfoglalható. Mellékjövede- 
lemre is számíthat. Okmányokká! fölszerelt meg
keresések hozzám iutézeudök.

Lancsukou, 1891 jul 30 áu.

Trixler Miklós
k. jegyző.

*) Ezen rovat alatt megjelentekért nem vállai 
felelősseget A s z e r k.

La p t n l a j d o u o s :  Felelős szerkesztő :
NA6Y FERENCZ. HAKSCH LAJOS

H i r d e t é s e k :

Egy képesített tanítónő
kerestetik

Liebscher Vilma
nyilv. joggal felruházott leány- 

nevelő- és tanintézetéhez.
Bővebb értesítés a tulajdonosnőnél 

Pécsett, Mária-utcza 13. szám.

Jó házból való fiú

tanoneznak
-  (A  pécsi sertéshizlaldában I. I ífjvétetik teljes ellátás mellett T r i e d  

hó 30 án a sertés állomány : 403 drb kövér, I D á v i d  liszt, fűszer és csemege kereskedé- 
2728 drb félkövér, 829 drb sovány, 414 drb | seben Szigetvárott.

9801. szám
P. 1881.

Hirdetmény.
•j

A pécsi kir. törvényszék mint úrbéri bíróság közhírré teszi, hogy a pogányi 
338. sz. tjkben f  1 — 9 rdsz. alatt az úrbéres telkesek s zsellérek tulajdonaként felvett

közlegelönek egyénenkintí fölosztása
tárgyában a feloszthatóság kérdésére nézve a nyomozásnak a helyszínén POGÁNY 
községben lendő eszközlésére határnapul 1891. évi iiugujztus hó 26. napjának d, e* 
9. óráját tiizte ki, a mikorra a fenti közös jogosultakat és hitelezők oly hozzáadással 
idézi meg, hogy az eljárás további folyamán személyenkénti idézés vagy értesités el
várása nélkül érdekeik képviseléséről gondoskodjanak.

Kelt Pécsett a kir. törvényszéknek 1891. évi julius hó 17. tar ott üléséből*

Lukrits István, Huszár Sándor,
eiuök. hely. jegyző.



1  Kíj I . augusztus 1-én. P É C S I  F I G Y E L Ő .
7681 sí.

---- tk7 1891.

Árverési hirdetmény.
A pécsi kir. tövényszék mint tlkvi ható

i g  közhírré teszi, hogy Kálmán Ferenc/, és 
neje Fekete Katalin végrehajtatóuak, Olasz 
György végrehajtást szeuzedö elleni 100 írt 
tőkekövetelés és járulékai iránti végrehajtási 
ügyében a pécsi kír. törvényszék területén 
levő Birjáu község határában fekvő a birjáni 
208 számú tjkvben íelvett 148 a/1. hsz. 60 sz. 
baz belsőségre az árverést 428 írtban ezennel 
megállapított kikiáltási árban elreudelto és hogy 
a fentebb megjelölt ingatlan az 1891. évi 
augusztus hó 19-ik napján délelőtt 
10 órakor a Birján község házánál 
megtartataudó nyilvános árverésen a megálla
pított kikiáltási áron alul is eladatni fog.

Árverezui szándékozók tartoznak az ingat- 
lau becsáráuak 10'/0-át vagyis 42 forint 80 
krajczárt készpénzben, vagy az 1881. évi 60. t.-cz. 
42. § b an jelzett árfolyammal számított és az 
1881. évi uov. hó 1 éu 3333. sz. alatt kelt 
igazságügyminiszteri rendelet 8  §-ban kijelölt 
ovailckképes értékpapírban a kiküldött kezéhez 
letenni, avagy az 1881. évi 60. t.-cz. 170. § a 
értelmeden a bánatpénznek a bíróságnál előle
gei elhelyezéséről hiálllitott szabályszerű elis
mervényt átszolgáltatni.

A pécsi kir. törvényszék mint telekönyvi 
hatóság 1891. évi május hó 26-ik napjáu.

István
kir. torvszéki biró

Richter-féle
P ejettö rö $

Legújabb
t ü r e l m i  j á t é k .

176 feladat. 
Nagyon érdekes 

és nagyon mulatságos.
Ara 3 5  k V .  ;  minden 
játékszer kereskedésben kapható. 

Utánzásoktól óvjunk m agunkat es csakis oly skatulyákat 
fogadjunk cl, melyeken a g y á r i  jel a „vsrss Horgony44 van

Egy lakatos üzlet bérbeadó!
Pécsett, Ferencziek-utcza 23-ik szám 

alatt lévő, 24 év óta fennálló

Papp István-féle
lakatos üzlet haláleset miatt, f. é. október 
i-től három egymásután következő évre 
bérbeadandó.

p
Értekezhetni az ott lakó tulajdo- 

nosnönél.

Tisztelettel értesítem a n. t. közönsé
get, hogy nálam a legjobb gyártmányú

géphajtó-szíjak
és kitűnő

kötő- és varró-szíjak
mától kezdve kilója 3 frt 45 krért 
kaphatók, (azelőtt 3 frt 00 kr.)

Igyszintén : egy jó karban levő

n y i t o t t  r u g a n y o s  h i n t ó

•gén jutányos áron eladó.

Kiváló tisztelettel

K ovátsits  Antal
Pécsett, irgalmasok bazárjában.

Bérbe adandó!
e g y  n a g y  é s  e g y  k i s

l a k á s
e t t  M árton  házában B áthory  u. 15.

szám  alatt.

Van szerencsém a n. t. közönségnek becses tudomására juttatni, hogy helyben 
23 év óta fennálló üzletemtől visszavonulok, tűiért is készletben lévő összes inga-, fran- 
czia-, szalon-, éjjeli-, világitó-, ébresztő-, valamint jól kipróbált ezüst és arany
zsebóráimon a beszerzési áron alul is túladok.

Ez alkalommal

1  I

kerülnek a legjobb minőségű látszerek, u. m. : szemorvosok álta llegjobban ajánlott finom 
szemüvdgek, csiptetök, színházi-, utazó-, tengerészeti- és tábori-látcsövek, úgy 
szintén nagyító üvegek, távcsövek, mikro- és teleskopok, továbbá legjobb gyártmá
nyú rajzeszköz-készletek, valamiut mérnökök és építészeknek való összegombolyitbató 
mértékszallagok; nemkülönben nagy választékban kaphatók: ablakra, szobákba, tür- 
dökbe, orvosoknak való hőmérők, gazdasági használatra alkalmas légsűlymérök meg
vizsgált bor-, must-, ezukor-, fagylalt.- pálinka-, lúg- és vízmérők, végül nagy vá
laszték áll rendelkezésre a legfinomabb emberi müszemekbül.

Midőn a n. t. közönségnek a hoszu időn át tapasztalt bizalomért mély köszöne
tét mondok, egyúttal bátorkodom a kedvező vásárlási alkalmat becses figyelmébe aján
lani s szives látogatását kérni.

Pécsett 1891. június bó. Teljes tisztelettel

W u r s t e r  A n t a l
órás és látszerész.

9546-
1 8 9 1 .

-  sz. Hirdetmény.
Szent-Kut község telekkönyvi betéteinek szerkesztésére kirendelt bizottság köz

hírré teszi, hogy az 1886: XXIX. törvényezikkben előirt helyszíni eljárás végett 1891- 
augtsztus 13. napján a községben megjelenend.

Felhivatnak ennélfogva :
1. mindazok, a kik a községben lévő valamely ingatlanhoz a telekjegyzőkönyvi 

állással szemben tulajdoni jogot tartanak, hogy a mennyiben az eljárt bírósági kikül
döttnek az arra vonatkozó okiratokat át nem adták —  tulajdonjoguk bekebelezését 
a fent kitett határidőig a telekkönyvi hatósághoz intézendő szabályszerű beadvány 
utján kieszközölni; vagy az 1886: XXIX. t. ez. 15 — 18. §-ai év az 1889. XXXVIII. 
t.-cz. 5., 6., 7. és 8. ^-ai értelmében az átíratásra szükséges adatokat megszerezni ipar
kodjanak és azokkal igényüket a bizottság előtt annak a községben teljesítendő műkö
dése folyama alatt igazolják, avagy eda hassanak, hogy az átruházó telekjegyzőkönyvi 
tulajdonos az átruházási jogügylet létrejöttét a bizottság előtt szóval elismerje és a 
tulajdonjog bekebelezésére engedélyét nyilvánítsa, mert ellenesetben jogaikat ezen elő
nyös utón nem érvényesíthetik és a bélyeg- és illetékelengedés kedvezvényétől elesnek ;

2. mindazon jelzálogos hitelezők, és azok, a kiknek javára egyéb nyilvánkönyvi 
jogok vannak bejegyezve de a bejegyzett, követelések, illetőleg egyéb nyilvánkönyvi 
jogok tényleg már megszűntek, úgyszintén az ilyen bejegyzésekkel terhelt ingatlauok 
tulajdonosai, hogy a bejegyzett jognak törlését kérelmezzék, vagy a törlési engedély 
nyilvánítása végett a szerkesztő-bizottság előtt megjelenjenek, mert ellenesetben a 
bélyegmentesség kedvezményétől elesnek.

Kelt Pécsett, 1891. julius 8-án.

Horváth Ferencz, Fridrich Sándor,
kir albiró. kir. stkkvvezető

Bátorkodunk tisztelettel köztudomásra hozui, hogy

műszaki irodánk
Király-utcza 16. szám alatt a régi katonai kórházban

van, hol

m a g  á n h á z

belső vízvezetéki berendezésére
vonatkozólag szívesen fogadunk el jelentkezéseket s az ezen berendzésekre vo
natkozó költségkimutatásokat díjmentesen készítjük el.

Pécsett, 1891. julius havában.

A pécsi vizműépités vezetősége.

xxxxxxx



tem és bird tovább azt a szivet, mely egykor 
az eoyém volt, — ha nincs még a végzet 
köuyvébe irva a halál, ha felgyógyulok é« élek 
még tovább, megelégszik az éu szegéoy, fájdal
makhoz szokott szivem, ha nektek nem lesz 
sohasem egyéb mint a „kedves jó Dóra néni !-

Az öreg asszony hangja elhalt, kimerültén 
hajtá a vánkosokra bágyadt fejét, mig szemei
ből csillogva peregtek alá a könyek.

— Angela, — szólt Szilárd megindulástól 
reszkető haugon — kivívtad a szentek berva- 
datlan koszorúját, ne sirj, ne hajtsd le fejedet, 
e fájdalom téged égig emel s nekünk itt van 
lábaidnál helyünk.

És letérdelt az öreg nő karos széke előtt 
az ölére borulva.

— Kivívtad a szentek hervadatlan, dics
fényéé koszorúját, hogy mily áron, csak te tu
dod : — áldozatul hoztál egy életet, áldozatul 
hoztad a legszentebbet, legdrágábbat, áldozatul 
hoztad — önszivedet . . . Szegény, szegény jó 
Angélám, mennyit szenvedhetett e s z í v , mig 
végre összetépve, összezúzva ide jutott ! —
Meouyi gyötrelem volt osztályrészed neked, mert 
nagyobb és jobb voltál, mint ember lehet! — 
Eltépted ifjúságodat, elfojtottad szived szere
lemre, boldogságra hivó szózatát, — pedig az 
ember csak egyszer él — és te gyaszfátyollal 
vontad be azt p.z egy egész életet — mi ér
tő n  k . . .  Az ifjúság a fájdalomban elpazar- 
lőtt élet többé vissza nem tér, szegény, szegény 
jó angyalunk, találjon megtört szived abban 
vigasztalást, hogy mi, a kikért mindent föláldoz
tál, imádunk és imádni fogunk a sírig.

Csend, ünnepélyes csend lett a szobában, 
az érzés könnye csillogott minden arczon, csak 
a jó „Dóra néniu bágyadt szemeiben ragyogott 
a megdicsőülés égi fénye, mig halvány, szelid 
arcza köré oda rajzolta az ablakon besuhanó 
alkouyi napsugár a szentek hervadatlan gló
riáját.

6

De a végzet könyvében oda volt már 
jegyezve a fekete kereszt.

Hiába volt minden gond, ápolás, hiába 
keltek értő harczra a halállal szerettei, Angela 
betegsége az utolsó volt, nem tryógyult föl be
lőle többé, — ueháuy heti szenvedés után csen
desen elaludt, Melauie keblére hajtva tejét.

Nem tudta meg seuki soha, ki rejtőzött 
a hófehér hajú, szép amerikai öreg nő alarcza 
alatt, kit a Taruóczy-csalad úgy imádott, az 
emberek vallat vontak es elfintorították ar- 
czukat :

— Hja, ja, persze, persze! . . . öreg ám 
már és beteges . . . Huppant gazdag es nincs 
örököse . . .

Aztán mikor meghalt és temetésén hangos 
zokogással, szivszakadva borult koporsójára az 
egész csalad, senki nem ta ált abbau semmi 
különöst.

— Olyan nagy örökségért bizony bizony 
meg is lellet azt a jó öreg asszonyt siratni.

Wellington Dóra volt irva koporsójára, ezt 
a ue\et hirdették csillogva .. magas sirkő arany 
betűi, nem tadta meg seuki soha, hogy a hóle- 
hér hajú szép öreg asszouyt, a Taruóczy csalad 
jóltevö őrangyalát, uem Wel ingtou Dórának 
keresztelte a pap.

(Vé^).

KÖZGAZDASÁG.
Pécs város és a phylloxera elleni

védekezés.
Csak iméut volt, ha vissza gondolunk a 

sző lő  vesz kezdetére s ma mar Úszunk az árban. 
Midőu 1887 nyarán futó tUzkéot terjedt el a 
phylloxera jelenétének hire, nagy volt az ijede
lem és méltán, a város hatósága a phylloxera

I  bizottság véleményének meghallgatása utau ke
zébe vette az ügyet s a kölcsönösen kötelező 
szénkénegezést mondotta ki alapelvül, igen he
lyesen ! Megkezdődött az irtás, azaz annyi szén- 
kéneg lett a" talajba lövelve, hogy a tőkék is 
az ott lévő rovarokkal elvesszenek ; fizetett az 
is, a kinek nem volt infekeziója, hogy minél 
később kapjon pliylloxerát, a kinél már infekezió 
volt, az olcsóbban jutott a védelemhez, de Baj- 
noa, annak meg tőkéi vesztek ki az irtás helyén, 
tehát az is meghozta az áldozatot a közügynek ; 
Így folyt 1888 őszéig teljesen jól, ekkor már 
1 0 0  meg 1 0 0  helyeu volt infekezió, s meg volt 
a zúgolódás az irtás ellen. 1889-ben a kölcsö
nösen kötelező szénkéuegezés folyt — most már 
csak gyérítés, — azaz a tőkék megmaradtak és 
csak rendes mennyiségű széukéneg lett befö- 
csölve, ekkor is zúgolódtak, hogy itt ott egy-két 
tőke kiveszett a szénkéueg miatt, ez természetes 
következmény minden olyan szőlőben, meiy telve 
van bujtaaokkal (döntés), mert nem látja senki, 
hogy hol van a főgyökér. Ezek után a kölcsö
nösen kötelező szénkéuegezés be lett szüntetve, 
tehát szabadon lett bocsátva a rovarterjedés, a 
mi a mindenfelé saját kapájával dolgozó mun
kások által terjesztve lett. A kötelező szénkéue 
gezéstől való fölszabaduláskor egy része fölsó 
hajtott, hogy már újra szabadok lettek valahára. 
A kőtelező szénkénegezés tartana ma is, de 
miután van szőlő oly köves, régi és sekély talajú, 
hogy ott a széukénegezéssel a gépek összerom 
lottak s úgy se használt, mert ilyeu talajban gyé- 
ritni nem is lehet sikerrel, 8  hogy ezek ne 

! költségeskedjenek biában, ez volt az alap és 
• kiindulási pont, hogy a kötelezettség megszűnt. 

De sajnos, ezt győzelemnek vette legtöbb olyan 
szőlőbirtokos is, a kinek talaja alkalmas volt a 
gyérítésre, sőt olyan is volt, kinek fiatal soros, 
sőt forgatott talajban levő szőlőültetvénye is volt.

És itt következik a forduló pont ; az előre
látók tovább gyéritették szőlőjükben a phylloxe- 
rát, s uem mondom, hogy mindeniknél teljes a 
siker; de egyik sem bánta meg, mert ma is 
mindenik gyérit azok közül, de sokan a meg 
figyelés álláspontjára helyezkedtek, mondván, ba 
enoél és ennél hasznát látom, majd éu is neki 
fogok a gyérítésnek ; de mint mindenben, a ki 
a más kárán nem igyekezett tanulni, úgy itt is 
a maga kárán kellett keservesen tanulni, mert 
azou kívül, hogy a pécsi szőlők melê r száraz 
oldalokon feküszDek, hol a phylloxera mindig 
inkább szaporodik, még reá jött az 1890 iki 
száraz nyár, mikor 3—4— 5 akkora területek 
pusztultak ki, mint azelőtt, ennek következményét 
látjuk ma igeu-igen nagy szomorúsággal, s igy 
a figyelmezök közül igen sokan elkéstek mar. 
Azt hiszem tua már nem akad helyesen itélö 
szőlősgazda, ki a széukéuegezést elítélné, termé
szetesen ott, a hol lehet, mert tudjuk kezdettől 
fogva, hogy sekély, köves talajban és kötött 
agyagban uincs oly sikeres hatasa, mint pl. for
gatott talajban.

(Folytatás köv.)

PÉCS I  K I G Y E L a ____________

— (A  pécsi sertéshizlaldában f.
hó 30 áu a sertés állomány : 403 drb kövér,

süldő sertés volt. Árak: kövér válogatott minő- 
ség szerint 46— 47 kr. kilogrammonként, páron- 
kénti 45 kilogramm élet leszámítással ; süldők 
32—38 kr. kilogrammonként élősulybau. Kukori- 
c/.a 6  írt 70 kr. m.-m., árpa 7 frt — kr. m. ni. 
Darálás 50 kr. m. m.

1891. augusztus 1-éu.

N Y Í L T - T E R . * )

Megye utcza 16. számú házból

egy k iseb b  fa jú  papagály
elszabadult.

A ki visszaszerzi, illő jutalomban 
részesül.

Egy a jegyzői teendőkben, de kü
lönösen az adókezelésben teljesen Jár
tas segédre van szükségem, fizetése havi 
15 frt kcszpéuz és mosás s ágyneműn kivül, 
telj es ellátás.

Az állás rögtön elfoglalható. Mellékjövede
lemre i8  számíthat. Okmauvokkal fölszerelt meg- 
keresések hozzám iutézeudök.

Lancsukon, 1891 jul 30 áu.

Trixler Miklós
k. jegytó.

*) Ereu rovat alatt megjelentekért nem vállal 
felelősseget A » z e r k.

La p t a l a j d o u o e :  Felelős szerkesztő :
NAGY FERENCZ. HAKSCH LAJOS.

H i r d e t é s e k :
Egy képesített tanítónő

kerestetik

Liebscher Vilma
nyilv. joggal felruházott leány- 

nevelő- és tanintézetéhez.
Bővebb értesítés a tulajdonosnőnél 

Pécsett, Mária-utcza 13. szám.

Jó házból való fiú

tanoneznak
felvétetik teljes ellátás mellett Fried.  
Dávid li szt, fűszer és csemege kereskedé-

2728 drb félkövér, 829 drb sovány, 414 drb | seben Szigetvárott

9801. szám
P. 1 8 8 1 .

Hirdetmény.
A pécsi kir. törvényszék mint úrbéri bíróság közhírré teszi, hogy a pogányi 

338. sz. tjkben f  1 — 9 rdsz. alatt az úrbéres telkesek s zsellérek tulajdonaként felvett

j g f  közlegelönek egyénenkinti fölosztása
tárgyában a feloszthatóság kérdésére nézve a nyomozásnak a helyszínén POGÁNY 
községben lendő eszközlésére határnapul 1 8 9 1 . évi auguj/tus h ó  2 6 . napjának d, <*• 
9. óráját tűzte ki, a mikorra a fenti közös jogosultakat és hitelezők oly hozzáadással 
idézi meg, hogy az eljárás további folyamán személyenkénti idézés vagy értesítés el
várása nélkül érdekeik képviseléséről gondoskodjanak.

Kelt Pécsett a kir. törvényszéknek 1891. évi július hó 17. tar ott üléséből-

Lukrits István, Huszár Sándor,
eiuök. hely. jegytő.



7681 sz. 
ik. 1891.

Árverési hirdetmény.
A pécsi kir. tövényszék mint tlkvi ható

ság közhírré teszi, hogy Kálmán Ferencz és 
Deje Fekete Katalin végrehajtatóuak, Olasz 
György végrehajtást szeuzedö elleni 100 írt 
tőkekövetelés és járulékai iránti végrehajtási 
ügyében a pécsi kír. törvényszék területén 
levő Birján község határában fekvő a birjáni 
208 számú tjkvben (elvett 148 a/1. hsz. 60 sz. 
báz belsőségre az árverést 428 frtban ezennel 
megállapított kikiáltási álban elrendelte és hogy 
a fentebb megjelölt ingatlan az 1891. évi 
augusztus hó 19-ik napján délelőtt 
10 órakor a Birján község házánál 
megtariataudó nyilvános árverésen a megálla
pított kikiáltási áron alul is eladat ni fog.

Árverezui szándékozók tartoznak az ingat- 
lau becsáráuak 10'/0*át vagyis 42 forint 80 
krajczárt készpénzben, vagy az 1881. évi 60. t.-cz. 
42. §-b an jelzett árfolyammal számított és az 
1881. évi uov. hó 1 éu 3333. sz. alatt kelt 
igazságilgyminiszteri rendelet 8  §-ban kijelölt 
ovadékképes értékpapírban a kiküldött kezéhez 
letenni, avagy az 1881. évi 60. t.-cz. 170. § a 
értelmében a bánatpénznek a bíróságnál előle* 
ges elhelyezéséről hiálllitott szabályszerű elis
mervényt átszolgáltatni.

A pécsi kir. törvényszék mint telekönyvi 
hátóság 1891. évi május hó 26-ik napjáu.

L u kr its  István
kir. torvszéki biró.

1 HÍJ 1. augusztus 1-én.______________ P É C S I  F I G Y E L Ő .

R ich te r- féle

ejettörö $
Legújabb

t ü r e l m i  j á t é k .
176 feladat. 

Nagyon érdekes 
és nagyon mulatságos.

Ara 3 5  k V .  ;  minden 
játékszer kmsMmben kapható. 

Utánzásoktól óvjunk m agunkat es csakis oly  skatulyákat 
fogadjunk cl, melyeken a g y á r i  je l a ,,varét Horgony44 van

Egy lakatos üzlet bérbeadó!
Pécsett, Fcrencziek-utcza 23-ik szám 

alatt lévő, 24 év óta fennálló

Papp István-fcle
lakatos üzlet haláleset miatt, f. é. október 
i -tői három egymásután következő évre 
bérbeadandó.

p
Értekezhetni az ott lakó tulajdo

nosnőnél.

Tisztelettel értesítem a n. t. közönsé
get, hogy nálam a legjobb gyártmányú

géphajtó-szíjak
és kitűnő

kötő- és varró-szíjak
mától kezdve kilója 3 frt 45 krért 
kaphatók, (azelőtt 3 frt 00 kr.) 

Úgyszintén : egy jó karban levő

n y i t o t t  r u g a n y o s  h i n t ó

,Sen jutányos áron eladó.

Kiváló tisztelettel

K ovátsits  Antal
Pécsett, irgalmasok bazárjában.

Bérbe adandó!
e g y  n a g y  é s  e g y  k i s

l a k á s
M árton  házában  B áthory  u. 15.

szám  alatt.

Vau szerencsém a n. t. közönségnek becses tudomására juttatni, hogy helyben 
23 év óta fennálló üzletemtől visszavonulok, miért is készletben lévő összes inga-, fron- 
czia-, szalon-, éjjeli-, világitó-, ébresztő-, valamint jól kipróbált ezüst és arany
zsebóráimon a beszerzési áron alul is túladok.

Ez alkalommal

i i

kerülnek a legjobb minőségű látszerek, u. m. : szemorvosok álta llegjobbau ajánlott finom 
szcniüvdgek, csíptetek, színházi*, utazó-, tengerészeti* és tábori-látcsövek, úgy 
sziutéu nagyító üvegek, távcsövek, mikro- és teleskopok, továbbá legjobb gyártmá
nyú rajzeszköz-készletek, valamiut mérnökök és építészeknek való összegombolyitbató 
mértékszallagok ; nemkülönben nagy választékban kaphatók: ablakra, szobákba, für
dőkbe, orvosoknak való hőmérők, gazdasági használatra alkalmas légsülymérök meg
vizsgált bor-, must-, ezukor-, fagylalt * pálinka-, lúg- és vízmérők, végül nagy vá
laszték áll rendelkezésre a legfinomabb emberi müszemekböl.

Midőn a n. t. közönségnek a hoszu időn át tapasztalt bizalomért mély köszöne* 
tét mondok, egyúttal bátorkodom a kedvező vásárlási alkalmat becses figyelmébe ajáu- 
laui s szives látogatását kérni.

Pécsett 1891. junius hó. Teljes tisztelettel

W u r s t e r  A n t a l
órás és Iátszeré8 z.
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9546.
1891.

sz. Hirdetmény.
Szent-Kut község telekkönyvi betéteinek szerkesztésére kirendelt bizottság köz

hírré teszi, hogy az 1886: XXIX. törvényezikkben előirt helyszíni eljárás végett 1891- 
augtsztus 13. napján a községben megjelenend.

Felhivatnak ennélfogva :
1. mindazok, a kik a községben lévő valamely ingatlanhoz a telekjegyzőkönyvi 

állással szemben tulajdoni jogot tartanak, hogy a mennyiben az eljárt bírósági kikül
döttnek az arra vonatkozó okiratokat át nem adták —  tulajdonjoguk bekebelezését 
a fent kitett határidőig a telekkönyvi hatósághoz intézendő szabályszerű beadvány 
utján kieszközölni; vagy az 1886: XXIX. t. ez. 15 — 18. §-ai év az 1889. XXXVIII. 
t.-cz. 5., 6., 7. és 8. ^-ai értelmében az átíratásra szükséges adatokat megszerezni ipar
kodjanak és azokkal igényüket a bizottság előtt annak a községben teljesítendő műkö
dése folyama alatt igazolják, avagy eda hassanak, hogy az átruházó telekjegyzőkönyvi 
tulajdonos az átruházási jogügylet létrejöttét a bizottság előtt szóval elismerje és a 
tulajdonjog bekebelezésére engedélyét nyilvánítsa, mert ellenesetben jogaikat ezen elő
nyös utón nem érvényesíthetik és a bélyeg- és illetékelengedés kedvezvényétől elesnek ;

2. mindazon jelzálogos hitelezők, és azok, a kiknek javára egyéb nyilvánkonyvi 
jogok vannak bejegyezve de a bejegyzett, követelések, illetőleg egyéb nyilvánkonyvi 
jogok tényleg már megszűntek, úgyszintén az ilyen bejegyzésekkel terhelt ingatlauok 
tulajdonosai, hogy a bejegyzett jognak törlését kérelmezzék, vagy a törlési engedély 
nyilvánítása végett a szerkesztő-bizottság előtt megjelenjenek, mert ellenesetben a 
bélyegmentesség kedvezményétől elesnek.

Kelt Pécsett, 1891. julius 8-án.

Horváth Ferencz, Fridrich Sándor,
kir albiró. kir. stkkvvezetö

Bátorkodunk tisztelettel köztudomásra hozui, hogy

műszaki irodánk
Király-utcza 16. szám alatt a régi katonai kórházban

van, hol

m a g  á n l i dz

belső vízvezetéki berendezésére
vonatkozólag szívesen fogadunk el jelentkezéseket s az ezen berendzésekre vo
natkozó költségkimutatásokat dijmentesen készítjük el.

Pécsett, 1891. julius havában.

A pécsi vizműépités vezetősége.
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v o w i  b i z o n y  l a  t ő l e

t g y & t z y l ' o t ' t ' i í & t ' & lS E L T E R S *
Elönyd«i tnliíjdoiiNAicii \nlaiiieiinyi Hsikélegeii v lieb  Lösott, — v e fy l alkAU^flt«fln«k 

s/4 köve* Nzitluid izéu iav , de üHidag, télig Uétött uéii>HV tartalm a.
rir knrónui Primioc egyetemi tanár és kix. tanácso«. I minta êlterai, gleichenbergl, riwishflbli. Ul. IVUldliyi rrigyeb JÓ hatásúnak találtam a légutak
és gyoiuornyálkhártyái hak hurutos bánt almainál A Seltersi- 
Radeini-, Vichy stb. vizektől különbözőbb csekélyebb szabad
szénsav tartalmánál fogva s azért vérzések lehetőségénél, vagy 
a hol a vérkeringési szervek izgatásától kell tartani, a szénsa-
vauy-dusabb vizek fölött előnynyel bir.
Hr Rahharrll I nine egyetemi tanár a Rókus-kórház Ul . Uwüllcll Ut LdjUa igazgatója : Kiválóan Jó hatásúnak
! i/.üuyult u légző-, emésztő- és vizelőszervek hurutos bántál- 
inainál olyannyira, hogy Jelenleg rokonalkatu más ásványviz 
kórházunkban alig rendeltetik,— csekély szabad szénsav tartal
mánál fogva oly esetekben is sikeresen alkalmazzuk, a melyek
ben a •elterel-, giesshübli-, gleichenbergi vizeknek használata 
határozottan káros volna.
Dp Navratil l m r p ^ ŷ ttaná^  torök~gégé~iégcső*Ul • Havi d ill ■III■ gg bőrbetegségben igen jó, kiváló ha
tást pedig akkor gyakorolt, ha az említett szervek bántalmával
rokon természetű gyomorbaj volt jelen.
Dr Pnrir Imrp egyetemi tanárT GégeVtüdő-, gyomor-»U\ « r UUI mii o  yjzhólvag idült hurutját szintúgy oszlatja*

metél
a bete-

?;ek élvezettel ísxszák s hogy sem be véve, sem belélegezve, a 
ej ben vagy tüdőben nem okoz semmi vértorlódáet.

l ír  lídflu I drnlu egyet* tanár : Légző-, emész tő-szervek,U l. IVcII J Ldl ü lj hurutos bántalmainál ló eredménnyel
alkalmaztam, «eItérai-, Gleichenbergi-, Giesshübli vizek fölött 
kisebb szénsav tartalmánál fogva előnnyel bir.

fír  R a rh á c IriTCof Rókus • kórházi főorvos: Légcső-, l ir . Ddl Udb JUZSUT emésztő-és vizelö-szervek hurutos
bántalmainál bátran versenyez a külföldi szikéleges ásványvi
zekkel;______________________________________________

Dr. Bamberger Henrik S î® 5 ^ £ S K * £ ïk
idült hurutjainál tapasztalt eredmény bizonyltja, hogy gyógyha- 
tásban teljosen azonos a se Itérai-, giesshübli- és Vicny-vizekkel.
n r nurhplr Anrtrác tanár, udvari ton&caos :U l. UUoIICK nllul db összetétele és kellemes izénél fog-
va ajánlható a légző- és emésztő szervek kórállapotainál_____

Ez idöszerint Európa legelső s leglátogatottabb tüdőbe- 
legek klimatflkna gyogj intézete :
G - Ö E B E E S D O E F

a „M arcit4‘ -forrás gyógyhatásáról Sokoldalú legkedvezőbb 
eredmények alapján, melyeket én gyógyintézetemben ,a „ M»r^

-forrás gyógyvíz- alkalmazása által a légutak idillt hu
ruton KiAiitalinafluél tapasztaltam, hivatva érzem magamat 
ezen betegeim által kedvesen fogyasztott és Jól tűrt gyógyvizet 
a legsürgősebben ajánlani.

O ó r b e r s d o r f ,  1879. márczius 18-án.
_____  Ilr. R om pler Tódor.

» MARGIT « borral használva a legegészségesebb ital !

Kizárólagos
f ő r a k t á r E d e s k u t y

cs. én k ir . én nserb klr. 
udv. áiTánytiz-SBálll' 
tónál, lindapesten, Er 
S J  ssébet-tér 9. nm. CcŰ

Úgyszintén kapható mind'n tf)<>flrys/.<*rt árban, fiiszei kereskedésben és Yendéfflftben.
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órás és egyedüli készítője
óráknak.

i r  9 v %• •. % 4

villanyos

7

A ján lja  a n. t. k özön ség n ek

villanyos eredeti óráit 3 0  trttól egész 70  frtig 
„ mellék „ 10 „ 30  ..

önfelhuzó 4» 30 17 1 1
7 0 55

Nemkülönben nagy választékú raktárát mindennemű órákban a legjutá-
nyoHabb árban. w

Bármily javítások 2  évi mellett jótállás a lepoutosabbau s jutányos árért esz 
közöltéinek az eddig is legjobb hirben álló órajavitó helyiségében.

UJ szerkezetű zenélőmü érkezett, melynek megtekintésére a u. t. közönség X  
figyelme f'elhivatik. X

X X X X X X X X x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x ?

53. szám ú,

legelegánsabb bérkocsi
Pécsett,

megrendelhető c s a k i s  nálam és kocsi
somnál, a mit vagyok bátor ezennel a n. 
é. közönségnek b. figyelmébe ajánlani

tisztelettel

Kindl S. F.
(Siklósi-utcza 10. sz.)

Pécsett a belvárosban

egy két emeletes

e lő n y ö s  fö lté te lek  m ellett eladó.
B ő v e b b  értesítés lapunk  kiadó* 

h ivatalában .

LE GRIFFON
a legjobb szivarkapapir

kapható A l t  ó * -  I t ö l i n i  kereskedőében Pécsett.

Kitűnő minőségű 
P a S a c z k - b o i ' o k

Ludwig: János pinczéjéböi:
P É C S I  A S Z T A L I  F E H É R

v i l l a n y i  v ö r ö s  b o r o k
legjutányosabb áron kaputok :

Nick K ároly  és 
Tiglm an Alajos

urak kereskedésében, úgy
K irály-utcza 39. sz. házban.

bili orra kínra és műhelye
.esen n^gyobbitva)

f

u
F e re n czie k -u tcza  II. szám .

(A pécsi edénygyár raktár ugyanott.)

_ Nagy választékban teljes és stylszerüeu berendezett alvó-, disz- és ebédlő-szo
bák, mindennemű fa - ,  vas -  és kárp ito zo tt  b ú to ro k , képek, tü k rö k ,  függönyök, fü g g ö n yta r 
tók, és minden e szakmába vágó czikkek.

Abban a helyzetben vagyok, hogy bútorvásárlások nálam ep oly ju tányosán  
eszközölhetók, mint Budapesten vagy Bécsben.

Nyomatott Taizs Jozaefiiél Pécsett, 1891.


