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A bankóhamisitók.
Péc*, 1894. július 30.

A hírlapokban már állandó rovatot képez
nek a pénz- és bankjegyhamisítókról irt tudósí
tások s mióta rendőrségünk s a csendőrség foko
zott buzgalommal adták magukat ennek a vesze
delmes burjánnak kigyomlálására, a börtönók kez
denek szükeknek bizonyulni s ijesztő képe tárul 
fel előttünk az erkölcsi romlottságnak, melyben a 
Dunántúl néhány megyéjének s köztük sajnos Ba- 
ranyamegyének népe is előljárni látszik.

Ha ennek a veszedelmes tünetnek valódi 
okait kutatjuk, először is arra az eredményre ju
tunk, hogy nagy része van ebben a népnevelés 
elhanyagolt és egyoldalú állapotának. Első pilla
natra tán ellentmondásnak látszik ez állításunk, 
mert a pénzhamisításhoz, sőt a hamis pénz for
galomba hozatalához is bizonyos fokú műveltség 
s az ezzel járó ügyesség kívántatik meg, de ha 
a dolog mélyére hatolunk, mégis fenti állításunk 
igaz voltáról győződünk meg. Iskoláinkban ugyanis 
sok mindenféle ismeretre és ügyességre megtanít
ják a serdülő ifjúságot, ámde ez még nem képezi 
a népnevelés teljességét, a különböző ismeretek 
elsajátítása által táguló értelmi latkor mellett még 
fokozottabb mértékben van szükség az erkölcsi 
elveknek az ember kedélyvilágában való ápolására, 
a jellemszilárdság fejlesztésére, szóval az oktatás 
mellett, a szó nemesebb értelmében vett nevelésre, 
mert ennek elhanyagolása esetén megbomlik a nép 
lelki egyensúlya s épen elsajátított ismeretei foly
tán válik alkalmasabbá az egyenes útról való le
térésre.

Ha a nép erkölcsi érzületét nem tudjuk any- 
nyira fokozni, hogy belássa, mikép a hamis pénz 
forgalomba hozatala tulajdonkép a legalávalóbb 
csalás, mert általa jóhiszemű embertársainkat va- 
gyonilag károsítjuk s e mellett még nem ritkán 
alig elhárítható gyanúnak is kitesszük ; ha ennek 
felismerése mellett a néppel az ily bűnös mani
pulációt nem tudjuk ép úgy megutáltatni, mint

A „Pécsi Figyelő" tárczája.
A majomtól az emberig.

— Márzroth tói. —
Az állatkert igazgatója szokatlanul tágas dol

gozószobájában ült. Inkább egy terem volt, mint 
szoba. Az egyik fal mellett könyvekkel tultöraött 
szekrény állott, a másik fal mellett különböző kisebb 
és nagyobb állatok csontvázai és koponyái, az abla 
kok mellett külországi növények nyúltak fel. A szoba 
háttere széles volt, hol mindenféle tornaeszközök he
vertek szanaszét, mert Nebeling dr. e dolgozószoba 
tulajdonosa, szenvedélyes tornászó volt és pedig két 
szempontból. Először egészségi, másodszor tudomá
nyos szempontból.

Nebeling dr. ugyanis teljesen át volt hatva at 
tói, hogy az ember a majomtól származik. Egy ősz- 
szekötö kapcsot találni a kettő között, volt eszméje 
s törekvése. Nebeling dr. szerint vannak majmok, 
melyek magasabb képzettséggel bírnak, ha teljes 
beszélő-tehetséggel nem is, de mindenesetre képes 
séggel azt elsajátítani ; igen, a lehetőség nincs ki
zárva, hogy ilyen példány valahol még található. 
Másfelől Nebeling dr. szerint valószínű, hogy az 
emberek még jelenleg is nagyobb majom-természet 
tel bírnának, ha a kultúra azt csirájában cl nem főj 
taná

A minden iskolába bevezetett tornasysteina ered 
niénye megerősítő Nebeling drt. nézetében. Mi szük- 
séges ahhoz még, hogy az emberek, mint a majmok, 
ugrani s mászni tudjanak ?

pl. a rablást, gyilkolást s más közönséges bűn
tetteket : akkor ne csudáljuk, hogy a könnyű 
szerrel való meggazdagodás vágya párosulva a 
dologtalanságra való hajlandósággal tömegesen 
kergeti a tudatlan népet a hamis pénzzel speku
láló kalandorok hálójába. Mert nem az a meg
döbbentő ebben a baukóhamisitási mániában, hogy 
akadnak ügyes gazemberek, kik hamis pénzjegye
ket gyártanak, hisz ilyenek mindig is voltak s 
mesterségük a technika mai előrehaladott segéd
eszközei mellett mindinkább könnyebbé válik, de 
igazán elszomorító világot vet a magyar nép köz
mondásos becsületességének tünedező voltára az a 
jelenség, hogy falusi népünk tömegesen felül az 
ily csalók hitegetéseinek s olcsó nyereség remé
nyében bűntársul szegődik hozzájok.

Köztudomású dolog, hogy vidékünkön álta
lános üzletté vált a pénzcserélés, vagyis jó pén
zért 3— 4-szeres összegű hamis pénz vásárlása, 
s ha ilyesmi a községben valakire rábizonyul, vagy 
az illető adott jó pénzéért meg sem kapja az Ígért 
hamis bankókat, akkor ezt nem sújtja a község- 
beliek megvetése, mint teszem a tettenért tolvajt, 
hanem legfölebb kinevetik ügyetlenségéért. Ily 
körülmények közt aztán nem csoda, ha a bankó
hamisitók légiója elárasztja a vidéket, mert elő
ször is gyártmányaiknak mindig biztos piacot ta
lálnak, hiszen már nem is igen kell ezer vesze
delem közt vevőket keresniük, ezek keresik fel 
őket s hozzák nekik jó pénzüket cserébe ; — de 
meg az ily bankók gyártásához nem is kell va
lami művészi ügyesség, mert a jámbor falusi pénz
vevők megelégesznek nagyon tökéletlen utánzatok
kal is, csak bankóformája legyen.

Az elővigyázatnak ez a minimális foka nagy
ban elősegítette a bankjegygyártók elleni hajsza 
sikerét, mert csak rá kell nézni ezekre a hami
sítványokra s felismerhetők, felismertetvén pedig 
egy kis ügyességgel s kitartással rá lehet jönni 
a forrásra, a bőimét kiömlenek. Hisszük is, hogy 
a bűnösök tömeges elfogatása, főleg ha ezt pél
dás megfenyités is fogja nyomon követni, elret-

Hogy tudósok egy bizonyos eszmétől mennyire 
át vannak hatva, azt nem keli bizonyítani, épen úgy 
mint tapasztalatból tudjuk, hogy a tudósok legéletre- 
valóhb gondolatai axiómákba törpülnek el, melytől a 
nevetségesig csak egy lépés van.

Nebeling dr. hasonló gondolatokkal volt eltelve ; 
azzal feküdt le s kelt föl Epén ezen gondolat kerí
tette hatalmába, midőn szolgája, János, felvidulva, a 
szobába lépett. Mivel tudta, hogy urát zavarni nem 
szabad, egy bizonyos távolságra állva maradt s nem 
mert szólani. Nebeling ránézett. János arcán a zavar 
kinyomata annyira észrevehető volt, hogy Nebeling 
kénytelen volt kérdezni :

— Mi a baj, János ?
— Borzasztó eset, igazgató ur.
— No, csak ki vele . . .
— Szivart hoztam és . . . az . . . utcán . . . 

keresztül . . .
— Zivatar van talán készülőben, a mitől, mint 

rendesen félsz ? Egészen derült az ég !
— Rosszabb mint egy zivatar, igazgató ur.
— Mi történt hát akkor, te gyáva?
— Kérem, igazgató ur ! Egy harapós állat. 

Nem sok hiányzott, hogy a szivarárusnak, kinek 
mindenütt ott kell lenni, az az állat az orrát leha 
rapja. Az alattomos bestia már az orrcimpájánál járt.

— .János, beszéljen érthetően !
— A nagy majom az állatkertből elszabadult 

Nem tudni, hogy miképen történhetett ez s a majom 
hová lett ? Egy tapodtat sem merek tenni . . .

— Elszabadult? Ez boszanté ! Épen ma akar
tam megnézni, mert Schnitsel proffessor azt mondta, 
hogy ez a faj előtte egészen uj. Vajha újra megta
lálnák !

tentő hatással lesz ennek a bűnös szerencsejáték
nak még szabadon maradt kedvelőire, de gyöke
resen kiirtani az immár nagyon is messze elhara
pódzott mételyt csak a aépnek ez üzelmek utála
tos volta felőli felvilágosítása, mértékletességre s 
szorgalomra való tanítása, szóval a valódi nép- 
nevelés lesz képes, ezt pedig nem elég a tanítóra 
hagyni, össze kell erre fognia papnak, jegyzőnek, 
gazdatisztnek, a néppel érintkező minden intelligens 
embernek, de főleg a nép körében elterjedt saj
tónak is.

Külföld.
A  f r a n c i a  k a m a r a  az anarkia elnyomását

célzó törvényjavaslatot 268 szavazattal 163 ellenében 
teljes egészében elfogadta.

J a p á n  é s  k h i n a i  h a j ó k  ö s s s e i i t k ö s é s e .
A londoni japán követséghez Tokióból sürgöny érke
zett, mely szerint három japán hajó Round Island- 
nál khinai hajókra talált, melyek összeütközést pro
vokáltak. A japánok az egyik khinai tengeri hajót 
elfoglalták és egy teherszállító hajót elsülyesztettek. 
Egy khinai hajó Khinába, másik Koreába menekült. 
A japán hajók sértetlenek maradtak. A ellenséges
kedések már megkezdődtek és az összeütközések k ü 
szöbön állanak, habár a hadüzenet sem Tokióban, 
sem Pekingben hivatalosan még nem történt meg, 
sőt azt hiszik, hogy a hadüzenet csak néhány nap 
múlva fog megtörténni. Ha a még folyamatban levő 
tárgyalások eredmény - vezetnének, úgy aa előfor
dult összeütközések a megegyezést nem gátolnák. Ha 
azonban a tárgyalások meghiúsulnának, úgy az ösz- 
szeütközések casus bellit képeznének.

Leleplezett összeesküvés Sokat beszél
nek Parisban Cassagnac Pálról leleplezései miatt. 
Azt állítja Cassagnac, hogy a boulangisták konzer
vatív hatos bizottsága, melynek tagja volt Mackau 
és de Mun is, abban állapodott meg Boulangerrel, 
hogy mihelyest ez utó bbi ismét beül a hadügymi- 
niszteri székbe, a köztársaság elnökét és az összes 
minisztereket becsukjak Mont Valérienbe és újra meg
alapítják a monarchiát. Grousset szocialista ez 
ügyben interpellálni készül és megkérdezi a kormány
tól, hogy nem hajlandó e hazaárulási pürbe fogni ez 
összeesküvőket. A vád még nem évült el.

— Isten adja ! — BÓhajtá János s szánandó 
arcot vágott hozzá.

E pillanatban a házban csengetés hallatszott, 
János összerezzent.

— János, az a házi csengő!
— Igen, igazgató ur, én elővigyázatból a ka

put bezártam.
— Nyisd ki azonnal, te nyulszivü!
János lesietett a lépcsőn.
— Ki van künn ?
— Igazgató úrhoz . . .
Mepnyugodva nyitotta fel János. Egy különös 

beburkolt alak állott előtte Épen a bérkocsiból szál
lott ki, mely a ház előtt állott. Egy szolga állott az 
idegen személy mellett.

— Ez ur az igazgató úrral akar beszélni — 
mondá a szolga, ki tolmácsnak látszott lenni.

— Kérem besétálni !
Az idegen könnyen szűkeit fel a lépcsőn, mi 

János csodálkozását keltette fel, ki nem hitte, hogy 
ama lépcsőn ember oly könnyen felmehessen, — oly 
meredek volt. S az ur, mint egy madár szőkéit fel, 
dacára az egészen bokáig érő köpenyegnek, melynek 
gallérja a fejét és arcát egészen eltakarta.

— Különös alak ! — gondolá János, mialatt a 
feljárat ajtaját kinyitotta.

Mialatt János megfordult, hogy maga után az 
előszoba ajtaját betegye, az idegen levetette köpe
nyét. János visBszafordult, átható sikolyban tört ki s 
a következő pillanatban kívül volt az ajtón.

Nebeling dr. hallotta a szobában szolgája kiál
lását.

Ez olyan kiáltás volt, mintha a fickót valaki 
torkon ragadta volna.
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Hirek.
— (Vilm os főherceg halála.) Vilmos

főherceg, Albrecht főherceg öcscse, ki a nyarat Ba- 
denben töltötte, vasárnap sétalovaglás közben lebu 
kott lováról, mely a villamos vasúttól megbokrosodott 
• délután 6 óra tájban meghalt. Vilmos főherceg. 
Károly főherceg ötödik fia 1827. ápril 21 én Becsben 
született. Tizenötéves korában a 12-ik gyalogezred 
parancsnokává neveztetett ki. 1847. ápril 29 ón a 
bécsi tüzérdandárhoz helyeztetett át. 1848—49 ben 
Olaszországban R a d e  t z k y  tábornok tőhadi-zállá 
sán tartózkodott, 1859 bon és 1866-ban a tábori tüzér- 
ség élén állott. 1818 ban az osztrák konvédség főpa 
rsncsnoka lett, miről később lemondott, hogy mint 
tüzérségi felügyelő feladatának jobban megfelelhes
sen. A főherceg a német lovagrendnek Ausztriában 
nagymestere volt s mint ilyen a rend szabályai ér
telmében nőtlen maradt.

-- (Kossuth Ferenc ajándéka Tnrin  
nak K o s s u t h  Ferenc azt az ezüst honvéd szob
rot, melyet a magnar nők Kossuth Lajosnak aján
dékoztak, Turin városának ajándékozta emlékül.

— (Bothm er cs. és kir. a ltábornagy ) 
vasárnap este érkezett Pécsre. Hétfőn kiment Aba- 
ligetre a gyalogosok céllövészetére. Ma folytatják a 
céllövészetet Abaligeten. Holnap az itteni lövöldében 
tartják a céllövészetet, melyen jelen lesz Bothmer 
cs. és kir. altábornagy, ki csütörtökön utazik a fő 
városba.

— (A  Pécsi K erékpár Egyesület E m 
lékkönyve.) A „Pécsi Kerékpár Egyesület az au
gusztus hé 19—20-án tartandó budapest pécsi táv 
verseny alkalmából Bolgár Tivadar egyes, titkár szer
kesztésében, képekkel illustrait, 9 ivre terjedő díszes 
„Emlékkönyv“ -et ad ki, mely a magyar sportviszo 
nyokat, a hazai clubbok történetét és a nevesebb 
sportférfiak életrajzát, arcképeit és emléksorait fogja 
tartalmazni, illetőleg ismertetni. A mű már sajtó alatt 
van és augusztus hó elején tog megjelenni. Egy pél
dány ára 1  frt. (Vidéki megrendeléseknél 20 kr pos 
tadij mellékelendő.) Miután az „Emlékköny vu csak 
korlátolt számú példányokban jelenik meg, ajánlatos 
az előfizetési dijat (postautalványon a Pécsi Kerékpár 
Egyesület titkárságához, Pécs Nepomuk-utca 10. sz.) 
előre beküldeni, hogy a szétküldésben fenakadás ne 
történjék. Teljes tisztelettel Pécsi Kerékpár Egyesület.

— (Kinevezés.) Az igazságügy miniszter 
S z é k á c s  Pál békéscsabai kir. jbirósági aljegyzőt 
a mohácsi, M a g y a r  y Dezső egri kir. tszéki al 
jegyzőt a pécsi kir. jbirósághoz jegyzőkké kinevezte. 
— A pénzügyminiszter P é c z e 1 y Árpád abaujszán- 
tói adótisztet a mágocsi adóhivatalhoz adóellenőrré 
nevezte ki.

— (Elgázolta a kocsi.) Knippel József 
harisnyakötő inast szombaton délben id. Éber József 
hentes kocsija a Lánc utca sarkán elgázolta. A fiú 
súlyos sérüléseket szenvedett. Egyelőre gazdájánál 
gyógykezelik.

— (Az idei sorozás fölöslege.) A hon
védelmi minisztériumban befejezték az 1894 évre a 
törvényhozás által megszavazott ujoncjutalék kiveté 
sét hadtestenként és járásonként. P é c s  városra az 
ujoncjutalék a f. évben a közös hadseregnél 69, a 
honvédségnél 21 egyénben áilapittatott meg. De mi
vel az idei sorozás kedvező eredménynyel járt, 2 0

Mielőtt tisztába jött volna Nebeling, hogy mit- 
tevő legyen, felnyílt az ajtó s egy ugrással a szoba 
közepén termett egy nagy majom Az állat úgy né
zett ki, mint egy gorilla, de, mint Nebeling mindjárt 
észrevette, valamivel kisebb volt.

Ez volt tehát a majom az állatkertből. A sze 
gény Jánosnak mégis igaza volt. De mikópen jutott 
a majom a házba ?

A természetvizsgálóra nézve az eset bármennyire 
rendkívül érdekes is volt, még sem mulasztotta el, hogy 
szobája azon részébe ne húzódjék vissza, honnan 
többi szobáiba nyíló ajtókat könnyen elérheti azon 
esetben, ha a váratlan vendég alkalmatlan talál lenni.

Nebeling dr. felkelt tehát székéről s óvatosan 
az ajtó felé csúszott anélkül, hogy a látogatót szem 
elől tévesztette volna.

Ez az igazgató minden mozdulatát vigyázta, 
mintha a majom az elővigyázó természetvizsgáló 
szándékát eltalálta volna, mert mint az igazgató ész 
revette, az állat pofája kedélyes mosolygásra vonult, 
a mi az igazgatót ismeretes kedvenc eszméjére ve
zette.

— Ez valóban kiválóan érdekes lenne — su
sogó Nebeling ez észrevétele után. A majom azon
ban újra komolyan és állatiasan bambán nézett rá. 
Azután a tcrmészetvizsgáló nagy bámulatára oly elő
kelőén és kedvesen hajtotta meg magát előtte, hogy 
azt lehetett hinni, miszerint az állat a legelőkelőbb 
társaságokban fordult meg, hogy az üdvözlés e mód
ját oly hűen tudja utánozni.

Nebeling akaratlanul is viszonozta az üdvözlést 
egy kézmozdulattal, mit azonban szinte restelni lát
szott, midőn eszébe jutott, hogy csak egy — majom 
áll előte.

(Víg* kő?.)

Iegyén lett fölös, a kik egyelőre a póttartalékba he
lyeztettek, azonban irántuk az idei végleges számba
vétel alapján fog később intézkedés tétetni.

— (A  harkányi Anna bál) vasárnap volt. 
A vidékről és Pécsről meglehetős számban jelentek 
meg s jól mulattak. A fiatalság a zene hangjai mel
lett sokat táncolt. A négyeseket 40 pár járta. Feszte
len jókedv uralkodott kivilágos kiviradtig.

-  (A  s ik ló s i  ta k a r é k p é n stá r )  folyó hó 
25-én tartotta huszonegyedik évi közgyűlését. Az 
igazgatóság jelentése szerint a fölmerült hiányt az 
igazgatóság fedezte. Vagyon 239,273 frt 60 kr. Ugyan
annyi a teher is. Az év elején mutatkozott hiány 
4178 frt 29 kr, mit egyenlegül újabban is fedezett 
az igazgatóság. K l e i n  Béla indítványa szerint mint
hogy a mérleg szakértő aláírása nélkül bocsáttatott 
ki, tehát helytelenül állíttatott össze. A múlt év vé
gén lezárt mérleg olyan, mely hamisnak bizonyult, 
a mennyiben 43 ezer frt hiány konstatáltatott a f. 
é. márciusi közgyűlés alkalmával. Másfél évi veszte 
ség 54—56 ezer frt. Kifogásolja a vezérigazgató 
azon eljárását, hogy az alapszabályszerü jutalékot 
előre fizettette ki magának, holott tudta azt, hogy 
az intézet vétkes mulasztás vagy visszaélés követ
keztében nyeremény helyett veszteséggel zárja le a 
mérleget. Indítványozza, hogy a veszteség az igazga 
lóság által, vagy a ki a vétkes mulasztást elkövette, 
meg is térítse. A tartalékalap a volt 15 — 16 ezer 
frtra kiegészítendő. A m. é. 9178 frt 38 kr, vala
mint a lefolyt félévi 4 —5 ezer frt nyereményt a 
részvényeseknek ki kell fizetni. Az igazgató pedig

; illetéktelenül fölvett félévi jutalékot kamataival 
együtt fizesse vissza. S c h l é z i n g e r  Ernő dr. az 
igazgatóság jelentését és a mérleget, mint olyant, 
melyre egy szebb jövő alapítható, elfogadásra ajánlja. 
N o v á k Sándor igazgató álláspontját fejtegetvén, 
mondja, hogy a múlt végpusztulást idéz elő. Bekö
vetkezett a katasztrófa, mely után az igazgatóság a 
hiányt pótolta. Kifizettek a részvényeseknek több 
osztalékot évtizeden keresztül, de ez intő lesz az 
intézetnek Az ellenlábas intézet két tagja Uszköt 
akar vetni közénk. A közjó érdekében kéri az igaz
gatóság jelentésének elfogadását. Szavazás alkalmá
val az igazgatóság győzött s csak 600 frtot kell 
visszafizetni az igazgatónak.

— (Szászországi tornaegyletek tag ja i 
Mohácson.) Több szászországi toruacgylet hetven 
tagja, számosán, nejeikkel együtt, Drezdában gyüle 
kezve, szombaton reggel 9 órakor a dunagőzh. tár 
Baság Albrecht nevű gőzösén Mohácsra érkezett. Egy 
órai ottidőzés után, mely alatt Mohács egy részét 
megtekintették, Belgrádba utaztak, honnan a vaska 
púhoz mennek. Annak megtekintése után, több szász 
és oláh egylet meghívása folytán Nagyszeben és 
Brassóba mennek, hol hosszabb ideig fognak tartóz
kodni. Ezen látogatásukkal az oláhok iránt érzett 
rokonszenvüket akarják dokumentálni.

— (Az egyforintosok bevonása.) Érte
sülésünk szerint a két kormány az egyezsógiieg meg
állapított húsz millió forint aranyat már átszolgál 
tatta az osztrák magyar banknak, még pedig 28 mil
lió arany koronát Bécsben, 12 millió arany koronát 
Budapesten. Ezzel szemben a jegybank megfelelő 
összegű ezüst forintosokat bocsátott rendelkezésre. 
Eddig állítólag kilenc millió egy forintos van a kor
mány birtokában « ezeket főleg az adóhivatalok tar
tották vissza. Az osztrák magyar bank fiőkintézeteinél 
lassabban megy a bevonás és ezt azzal lehet indo 
kölni, hogy a közönség nem szívesen válik meg az 
ezüstforintosoknál sokkal kényelmesebb papirforint- 
tól s azért megtartja ezt, amig lehet.

— (A  fürdés áldozatai.) Több mohácsi 
fiú vasárnap délután a mohácsi hajóállomás mellett 
a rendőri tilalom dacára a szabad Dunában füröd- 
vén, azok egyike, a 12 éves Petes csakhamar aláme
rült a hullámokban. A míg kezei künn voltak a 
vízből, csáklyával segítségére siettek ugyan, de idő 
közben az álló hajé» alá került s ennek következté
ben többé kimenthető nem lévén, belehalt a Dunába. 
— Múlt héten egy csoport sátoristyai gyermek és 
felserdült ifjú a Dunának Béda nevű ágába fürödni 
ment. Köztük volt a 17 éves Szecsujáez is, ki való
színűleg mélyedésbe került. Úszni nem tudván, bele- 
fult a vízbe. Holttestét három óra múlva fogták ki.

— (Halálozás.) K r i g l  Imre jogszigorló f. 
hó 29-én 29 éves korában hosszú szenvedés után 
elhunyt Pécsett. Temetése tegnap délután volt.

— (Védekezés a kolera ellen.) A belügy
miniszter a következő körrendeletét intézte az or 
szág valamennyi törvényhatóságához : „Az Orosz 
országban újabban nagyobb mérvben terjedő és Ga 
liciában és Bukovinában felmerült kolera-esetek al
kalmából ajánlatosnak mutatkozván az onnan érkező 
utasok egészségügyi megfigyelése, f. évi január hó 
8 -án 739 szám alatt kelt körrendeletem kapcsán, 
mely szerint az Oroszországgal szemben fennálló 
árubehozatali tilalom továbbra is fentartatott, felhívom a 
törvényhatóságot, hogy az Oroszországból, Galíciából, 
Bukovinából és Porosz-Sziléziából érkező utasoknak 
szigorú bejelentési kötelezettségét újból a szállodások, 
vendéglősök stb. valamint magánfelek emlékezetébe 
hozva, intézkedjék, hogy a nevezett országokból ér

kező utasok személyes szabadságuk legcsekélyebb 
megszorítása nélkül 5 napi egészségügyi megfigyelés 
alá vétessenek. Az utasok egészségi állapotáról na
ponkint legalább is egyszer a helyi hatáság valamely 
megbízottja fog magának meggyőződést szerezni, k<i. 
telességévé tétetvén a szállásadónak is,, az utason 
netán észlelt kolera gyanús tüneket (hasmenést, há 
nyást) a felügyelő közegnek vagy a helyhatóságnak 
a szükséges intézkedések megtehetése végett azonnal 
tudomására hozni. Ha az utas első megtelepedés! he
lyéről 5 napi megfigyelési idő előtt távozm kívánna 
ebben nem gátolható s neki kérelmére a kiállított 
egészségügyi megfigyelésről és annak időtartalmáról 
hatósági bizonyítvány szolgáltatandó ki. Ezt a kör
rendeletét a járások főszolgabirái azzal az utasítás
sal adják ki a járási községek elöljáróságainak, hogy 
azt előforduló esetben a kellő tapintattal hajtsák vé«-- 
re, a netáni gyanús megbetegedési eseteket ha- 
ladéktalamnl bejeleutsék s a vendéglőket, szálló tu 
lajdonosokat a bejelentésre utasítsák.

— (Törvényszéki elnök Sásdon.) Sávéi
Kálmán pécsi törvényszéki elnök a napokban viza- 
gálta meg a sásdi kir. járásbíróságot és az ott tapasz
talt rend, pontosság és szakavatott vezetés fölött 
őszinte elismerését és megelégedését fejtette ki. Kü
lönben is a sásdi kir. járásbiróság tisztviselőkara 
Rihmer Elek kir. járásbiróval élükön hivatásuk ma
gaslatán állanak és méltán megérdemlik a dicséretet

— (A  mohácsi betonfal.) Mohácsot év- 
ről-évre fenyegette az árvíz. Harmad év előtt nem 
sok hiányzott, hogy a város .Szeged sorsára nem 
jutott. Mohács városa, okulva az árvíz által okozott 
veszedelmeken, kénytelen volt állandó védelemről 
gondoskodni. Anyagi erején túl meghozta azt az al - 
dozatot, hogy a Duna mentén egy betonfal, mint \  
Duna egész vonalán egyedüli ilynemű védnü építé
sét elhatározta Az építkezéssel Rosenfeld S., Bla u 
R. és Frank Manó vállalkozókat, mint legolcsóbb 
ajánlattevőket bízta meg. A vállalkozók a betonfal 
építését ezidén március hóban megkezdték. Eleinte 
minden jól ment, de a hatóság részéről ellenőrzés 
végett kiküldött felügyelő bizottság a betonfal egy 
részét megvizsgálta és azt a szerződésben foglalt 
megállapodás szerinti minőségtől eltérőnek talalla. 
Nyomban utasították Frank vállalkozót, hogy intéz
kedjék a kifogásolt falrész azonnali lebontásáról ille
tőleg újbóli fölépítéséről. Frank a lerombolást pénte
ken már meg is kezdte. A védmü ellenőrzésére ki
küldött felügyelő bizottság szombat délután tartott 
ülésén megtagadta a vállalkozók azuap esedékessé 
vált 5000 frtnyi követelésének kiutalványozását, azzal 
az okadatolással, hogy a betonfal több gyanús ré
szét független szakértők által megvizsgáltatja.

— (A  tüdövósz aj gyógym ódja.) Bi l i i g  
A. orvos Karlsrubéban egészen uj inhalatériumot 
nyitott tüdővészesek számára. Gyógymódját minden 
állam szabadalmazta. A betegek száraz utón való 
elpárolás által nyert és fenyőgalyak éterikus olajai
ból állé gőzöket szívnak be száraz, meleg levegővel 
keverve. Biliig gyógymódjával már nagy sikereket 
ért el, igen természetes tehát, hogy orvos kollegái 
nem cáfolhatva meg és nem tagadhatva le az ered
ményeket, egész Németországban hajszát inditottak 
ellene és versenyt gyalázzák szerintük nem uj el
járását. Egyszóval Kolombusz tojásának esete ismétlő
dik.

— (A  szerelmesek szótára ) A szerelem 
találékonynyá teszi az embert, de semmiben sem 
inkább, mint hizelgő nevek feltalálásában. Olvashatunk 
szerelmes leveleket, melyeken az első lap csupa ilyen 
gyöngéd elnevezésekkel van tele, mi a nem érdekel
tek előtt nagyon komikus lehet ugyan, de annál in
kább megteszi a hatást annál, a kinek szól. Az ily 
ellesett gyöngéd megszólításokból legyen szabad itt 
egy kis mutatványt közölnünk, bár meglehet, hogy 
a kik olvassák azt fogják rá kicsinlyően maguk
ban mondani : „No ezt ón még jobban tudom !“ A 
szerelmes szerelme tárgyát rendesen az állat-, növény- 
és ásványországba szereti helyezni, változatosság 
kedvéért néha az istenek és tündérek közé is így 
legszokottabb kifejezések : Tubicám, gerlicém, galam
bom, csalogányom, raókuskátn, majmocskám, cicám, 
egérkóm, őzikém. Rózsám, ibolyám, violám, rozma
ringom, árvácskám, rezedám. Aranyom, rubinom, 
gyámántom, gyöngyöm stb.

— (A  lépfene és a sertésorbánc ter
jedése.) A földraivelésügyi ra. kir. miniszter vala
mennyi törvényhatóságnak eiinezve körrendeletét a d o t t  
ki, melyben felhívja a törvónyhatódágok figyelmét a 
lépfene és a sertésorbánc nagyobb mérvű terjedésére, 
minek oka főleg abban keresendő, hogy az említett 
állati betegségek ellen való védekezés szempontjából 
kiválóan jó sikerrel alkalmazható védőoltások még 
mindig nem vétetnek kellő figyelembe, llgy állat
egészségügyi, valamint közgazdasági érdekek szem 
pontjából is igen kívánatos lóvén a szóban lévő ra
gadós betegségek fellépésének ós tovaterjedósenek 
minél hatékonyabb módon való megakadályozása. La 
okból a miniszter felhívja a törvényhatóságokat, 
hogy a lépfene és sertésorbánc elleni védőoltások 
keresztülvitele minél nagyobb kiterjedésben eszkö
zöltessék.
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— (Elverték.) H o r v á t h  József kereskedő 
István-utca zárkán vasárnap eate 9 óra tájban

háza előtt állott, mikor jókedvű mester legények jöt
tek az utcán végig nagy lármával és dalolással. A 
k e r e s k e d ő  csendre  ̂ intette őket, de ők ezen annyira 
dühbe jöttek, hogy közösen elverték, aztán hősileg
megugrottak.

— (Olvasm ány a vakációban.) Persze 
a gyermekek olvasmányáról van sző, még pedig az 
é n  Ú j s á g o m r ó l ,  Pósa bácsi gyermeklapjáról. 
Velünk együtt a tanító urak is melegen ajánlják az 
én Újságomat a vakációra olvasmányul a gyerme 
keknek. Helyesnek találják ezt azért is, mert az én 
Újságom szabadban való játékokra is tanítja, buzdítja 
a gyermekeket. Es ha a játékban elfárad a gyér 
mek, ha a nap forró sugarai elől a hfis szobába, 
vagy az árnyékra menekül, akkor meg az ő kedves 
kis barátja, újságja, melyet Pósa bácsi annyi szere
tettel, buzgalommal szerkeszt, mesél neki szebbnél- 
szebb meséket, elbeszéléseket. Tele van ez a kis 
újság mesével, verssel, sok sok hasznos dolgokkal s 
van benne egész sereg kép. Mennyi örömet, szórako
zást is szerez az ón Újságom egy egy száma a gyer
mekeknek ! Járassa minden szülő a gyermekének az 
én Újságomat ! Előfizetési ára negyedévre csak 1 frt. 
Előfizethetni Az én Újságom kiadóhivatalában Buda 
pest, Andrássy-út 10.

— (Szőlőoltási célokra szolgáló hasz 
nált parafadugók vámmentessége.) A
szőlőoltványok elkészítéséhez évente több millióra 
menő parafadugót használnak fel, melyek külföld
ről való szállítását a behozatali vám nagyon meg 
drágítja. Ennek következtében a földmivelésügyi mi
niszter lépéseket tett az iránt, hogy e célra szolgáló 
dugók vámmentesen legyenek behozhatok. Ez okból 
a pénzügyminiszter, a kereskedelemügyi és a föld 
mivelésügyi miniszterekkel, valamint az osztrák kor 
mánynyal egyetértésben elrendelte, hogy a szőlőtő 
nemesítésére szolgáló, használt parafadugők, a meny
nyiben azok bortelmeiők számára szállíttatnak s ez 
a körülmény, valamint azoknak szőlőnemesitési cé 
lókra való rendeltetése valamely belföldi gazdasági 
egyesület által kiállított bizonyitványnyal igazoltatik, 
vámmentesen szállíthatók.

nával s 1600 frtos harangot vett. A községnek pedig 
10 hold rétet és malmot adott ajándékba. Végrende 
lete mint mondják, B á n f f a y kir. kösjegyzőnél van
letéve.

Gyári főraktár arany és ezüst órákból, 
különlegességek arany női órákban, to
vábbá : Ebédlő-, Salon-, ébresztő- és konyha-órák 
pontosságra kipróbálva. Orvosi és fürdőhőraórők és 
kitűnő Aneroid légsulymérők legjobb holosterik 
szerkezettel Schtfnwald Imre órás és éksze
résznél Pécsett, Király-fö-utcza a hattyú termek 
épületében.

Taniigv.

A lánc-utcai rablógyilkosság.
Vakmerő rablógyilkosság tartja izgatottságban 

a budai külváros lakóit. G r á f  Anna gazdag magán
zónőt meggyilkolták és kirabolták. Utoljára a sze
rencsétlen nőt szombaton látták. Egy rokona volt 
nála látogatóban délután 4 órakor, kivel hosszabb 
ideig eldiakurálgatott. Amint ez a rokon eltávozott, 
többé nem látták. A 64 éves öreg nő egyedül lakott 
a lánc utcai 2 2 . számú házban, mely az ő tulajdonát 
képezte, még csak cselédet sem tartott , hanem 
bejáróné járt hozzája. Ez a bejárónó vasárnap nem 
volt ott, hanem hétfőn reggel szokása szerint meg 
jelent az ajtó előtt és zörgetett, azonban választ 
nem kapott. Azon hiedelemben, hogy Gráf Anna 
alszik, elment, de később ismét visszajött és ismét 
zörgetett. Ekkoráig már többen is zörgettek az aj
tón, mert a szerencsétlen áldozat széna-eladással is 
foglalkozott Szénát akartak tőle venni ezúttal is. 
Midőn a bejárónó másodszor megjelent és a zürge- 
tésre választ nem kapott, Wilhelm Ferenc szomszé 
dós asztaloshoz ment, jelentvén a szokatlan esetet s 
azon gyanújának adott kifejezést, hogy valami baj 
nak kell lenni, mert nem nyitották ki az ajtót. Wil
helm erre egyik inasát beemelte a kapun. Az inas 
csak később vette észre, hogy Gráf Anna a konyha 
ajtóban fekszik ruháitól teljesen megfosztva egy nagy 
vértócsában. Mellette voltak kis macskái, egy hosszú 
óles kés, és egy nagy kő. A szerencsétlen nőn 7 
szúrást ejtettek a gyilkosok, fejét összetörték s a nyakát 
félig elvágták. Aztán a konyhában lévő lavórban meg
mosták a kezeiket s elmentek, miután a található pénzt 
elrabolták Az volt kezdetben a hir, hogy Gráf Anna ta 
karékpénztári könyvecskéit is, melyek több ezer frtról 
szóltak, elrabolták, de ez nem bizonyult valónak, a 
mennyiben 2  darab 18 ezer forintos takarékpénztári 
könyvet tegnap megtaláltak a szekrényben lévő kis 
zacskóban. A mint a rendőrségnek bejelentették az 
esetet, V a s z a r y  főkapitány, K c c h  alkapitány és 
a biztosok azonnal a helyszínére mentek, hová ké
rőbb Z s o I n a y kir. főügyészi helyettes és K o s z ó r 
János kir. törvényszéki helyettes vizsgálóbíró is meg
jelentek és fölvették a jegyzőkönyvet. Hogy kik 
lehettek a rablógyilkosok, ez időszerint még neru 
tudni. Hanem néhány egyént már gyanúba vettek, s 
a nyomozást erélyesen megindították. A rablógyilko- 
8°k a házba a kert felőli oldalon hatolhattak be és 
valószínűleg már szombaton éjjel. A konyha üveg 
ajtajának egyik tábláját benyomták egy becsirizolt 
zsebkendővel s úgy vették ki a kulcsot az ajtóból. 
Ekkor G r á f  Anna az ajtóhoz mehetett, a hol 
meggyilkolták. Az ágyat megvetve találták, de ő 
nem aludt benne, tehát a gyilkosságnak későn este 
kellett történni. A szerencsétlen nő jótékonyságairól 
▼olt nevezetes. Perekeden kálváriát építtetett kápol |

A  siklósi po lgári fiúiskola értesítője az 
1893/94-ik tanévről. Közli : S z a b ó  Ferenc igaz
gató. A siklósi községi polgári iskola a lefolyt tan
évvel 13 ik óvót töltötte be. A négy osztályba be
iratkozott 107 rendes tanuló, 14 el több, mint a meg
előző évben. A tanulók létszáma az iskola megnyi
tása óta folyton fokozatosan emelkedik. Epén most 
1 0  éve, hogy az iskola első ízben volt teljes négy 
osztályú s akkor a négy osztályban összesen 63 ta 
nuló volt beírva. Felsőbb engedély alapján ma
gánvizsgálatot tett 6  tanuló ; 3 megfelelő, 3 meg 
nem felelő eredménynyel. A tanulók egészségi álla
pota a tanév első felében épen nem volt kielégítő ; 
a difteritisz a f. évben a tanulók közül áldozatokat 
követelt. A iskola vagyonát Siklós nagy község ke
zeli többi vagyonától elkülönítve. Az alapvagyon 
áll : 142,238 frt 39 krból. A tanári testület 6  tag
ból áll. A hitoktatást 4 lelkész végezte. A tanári 
könyvtár 486 kötet és 350 füzetből áll 1220 frt 31 
kr. értékben; az ifjúsági könyvtár 319 kötetből 309 
frt 90 kr. értékben. Jutalomban 8  tanuló részesült. 
Meghalt 3 tanuló. A polgári iskola jövő évben négy 
osztályú marad. A jövő tanév szeptember 1-ón kéz 
dődik Fölvételi napokul szeptember 1, 2 és 3. nap
jai tűzettek ki s e napokon a beiratások d. e. 8  1 2

óráig az iskola helyiségében az igazgatói irodában 
történnek. Tan és beiratási dij címén a vidéki ta 
nuiók egész évre 8  frtot fizetnek. A fölvételi és ja 
vitó vizsgálatok szept 1, 2 és 3, napjain d. u.
3 —4 ig lesznek A magánvizsgálat dija osztályonkint 
24 frtban van megállapítva. Ezenkívül megfizetendő 
az évi tandíj is.

Művészet, irodalom.
Uj hangok. Állatelégiák, szatírák s más

félék Ponori T h e w r e w k  Árpádtól. A füzet tar
talma következő ; A kocsihuzó eb panasza. Az öreg 
lő panasza. A béka panasza. A vakandok p tnasza. A 
tojós madár panasza. A pacsirta. A megvakitott ka
litkáé madár. A gyik. Az állatkínzó. A hal panasza. 
A szoptató zerge panasza. A bogár panasza. A ma
dárfiókok panasza À bikák a kettős igában. Állatkínzó 
szokások. Okülviadal a kenguruval. Az ökörsütós 
Állatvédelmi verses aranyszabályok s jelmondatok 
a tanuló ifjúság számára. A csinos versek érdemesek 
az elolvasásra.

Zeneirodalm i szemle 2-ik száma megje 
lent, leginkább L á n y  i Ernő jeles zeneszerző és 
zeneszerzeményeivel foglalkozik. Egyes szám ára 20 
kr. Szerkesztőség és kiadóhivatal : Bp. IV. Kristóftér 3.

Uj zenemüvek. N á d o r  Kálmán legtevé 
kenyebb fővárosi zeneműkiadó cég, az ország leg
elterjedtebb zenefolyóirata a „ L e g ú j a b b  B u d a 
p e s t i  N é p d a l o k "  IV. évfolyamának ismét két 
újabb füzetét adta ki. Egyik füzet a hires zeneszerző 
D a n k ó  Pista „Elvesztéin a jegykendőm" ciraü 
szivhez szóló lassú dalát és „Falu végén" ciraü élénk 
népdalt tartalmazza a kitűnő népdal átíró Palotásy 
Gyula átiratában. A füzet ára 30 kr. A másik füzet 
H o r o v i t z  József ifjú cs tehetséges szerző „Szőke 
kis lány arcod olyan sápadt" c. gyönyörű hallgató 
nótáját és D a n k  ó Pista „Hej rózsám jaj de jó 
volt az este" c. igazi magyaros zamatú frissét tar 
talmazza. Ára 30 kr. Mind a négy dal valódi gyöngy 
a mai nap oly gyéren termő dalok között és megér
demlik a gyors elterjedést. Megrendelhetők a kiadó
nál Budapesten, Károly korát 8 . sz.

Törvénykezés.
Réce és liba-tolvaj ok. Mihajlovics Szimo 

mohácsi moinárlcgény Zombori Mátyás napszámossal 
összebeszélt, hogy lopni fognak Úgy is tettek. F. é. 
március 3 ikán éjfél tájban elmentek Males Péter 
udvarába és a pincéből 5 zsák krumplit elloptak. 
Ugyanekkor a szomszédban lakó Males Lázóné ud
varában libagágogást hallottak. Hazavitték a krumplit

és visszatérve Males Lázónétól 3 récét és 2 libát 
elloptak 3  odavitték Schleicher József molnár udva
rába. A tolvajok a vádlottak padjára kerültek Schlei- 
cberrel és nejével együtt, kik ellen a kir. ügyészség 
orgazdaság miatt emelt vádat. A tegnapi végtárgya
láson Mihajlovics és Zombori beismerték a lopáso
kat, Schleicher pedig tagadta az orgazdaságot. A 
kir. törvényszék G ö b e l  elnöklete alatt Mihajlovios 
Szimót I évi börtönre, Zombori Mátyást pedig 9 
havi börtönre s mindkettőt 3 —3 évi hivatalvesztésre 
s a fölmerült költségek megtérítésére Ítélte el.

férj. Singer Ignác már hosszabb 
idő óta él vadházasaágban Sohöntag Bernátné szU.1. 
Lilienfeld Marival, egy kétes hirü ház tulajdonosával. 
Odahaza persze mint férj szerepel, csak később t u 
dódott ki, bogy ő nem egyéb, mint talmi férj. 
Ugyanis Singer ur egy kis adósságot csinált, a mit 
elfeledett megfizetni. Persze beperelték és elítélték 
annak rendje és módja szerint. Mikor foglalásra ke
rült a sor, a végrehajtó megjelent a közös lakáson a 
kezdte fölirni a talált ingóságokat. Lilienfeld Mari 
azonban erre az akcióra iszonyú dühbe jött és ellen
szegült. A Singer neki nem férje, csak ágense, hogy 
merik tehát a más adósságaiért az ő drága pénzen 
vett holmiját lefoglalni? A dolog annyira elharapód
zott, különösen mikor a nő a tintatartót elvette, hogy 
a végrehajtó rendőrökért küldött. Ezek meg is jelen
tek csakhamar. Singer is hazajött s folyt a csatáro
zás. Mikor meglátta őt Lilienfeld Mari, igy kiabált 
rekedtté vált hangon :

— Dobd ki az urakat s tépd össze a jegyző
könyvet.

Singer nem gondolkodott sokáig. Osszetépte a 
jegyzőkönyvet és kidobta. Az urak kidobásához 
nem volt bátorsága. A tegnapi végtárgyalá9 on Lilienfeld 
Mari azzal védekezett, hogy ő gyönge, szivgörcsös 
teremtés, s ő a legnagyobb udvariassággal kérte a 
végrehajtót, ne Írja fel a holmiját, mert az nem Slá
geré. Később elfogta a baj s nem tudja, mit mondott, 
de meg van róla győződve, hogy rosszat nem mon
dott, mert ő müveit, úri asszony. A tanuk ellene 
vallottak s igy a kir. törvényszék G ö b e l  elnöklete 
alatt Lilienfeld Marit 1 havi fogházra, Singert pedig 
7 havi börtönre ítélte el.

Közgazdaság.
Nincs a gabonának ára.

Hazánk fekvése, de különösen fejlődési viszo
nyainknál fogva arra vagyunk utalva, hogy mező- 
gazdaságunk előmozdítására kell főtörekvésünket irá
nyítanunk, mert ennek a fejlődésétől függ első sorban 
a nemzet életerejének a megizmosodása. Nem állít
juk, hogy ez irányban nem tétettek volna intézke
dések, de ezek az intézkedések nagyon csekélyek 
azokhoz a kötelességekhez képest, a melynek e lm a
radásáért főleg a kiegyezés óta működő kormányok at 
terheli a felelősség. Iparunk és kereskedelmünk te l 
jesen Ausztriának van kiszolgáltatva és pedig any- 
nyira, hogy dacára Magyarország előnyös fekvésének, 
nemcsak a szomszédos államokba nem tudunk keres
kedelmi és iparcikkeinknek utat törni, hanem sajit  
szükségleteinket se tudjuk jóformán magunk meg
tenni, mert a hazánkat egész szabadon elárasztó osz
trák verseny a magyar ipart és kereskedelmet telje
sen lenyűgözi. Azokat a kimondhatatlan károkat te
hát, melyek az osztrák érdekeket előtérbe toló k o r
mányaink által iparunkat és kereskedelmünket sújt
ják, azzal kellene legalább pótolnunk, hogy mező- 
gazdaságunk fejlesztésére minden lehetőt elkövessünk.

Annál is inkább kellene erre nagy súlyt fek
tetnünk, mert a nemzet zömét, annak túlnyomó részét 
a földmivelők képezik s nem lehet közömbös reánk 
nézve, hogy a haza föntartásában legnagyobb szere
pet játszó elem mennyire képes erejét növeszteni ? 
Ennek az életbevágó kérdésnek számtalan részlete 
van, s igy, habár célul tűztük is ki magunknak, 
hogy gazdáink érdekei fölött minden irányban őrkö
dünk, lehetetlen egy cikk keretébe foglalni mindazon 
sérelmek orvoslását, a melyeknek orvoslása égető 
kérdés. Ez alkalommal a sok közül tehát csak egyre 
és pedig a ülföldi konzulátusok kérdésére óhajtunk 
rámutatni, mert tekintetbe véve a mai helyzetünket, 
ezt a kérdést tartjuk leggyorsabban megoldandónak. 
Az idén az ország egyes részeinek kedvez n szeren
cse annyira, a mennyire. Ha nem is lesz valami 
dús aratásunk, de el lehet mondani, hogy a legtöbb 
vidék úgy mennyiség, mint főleg minőség tekinteté
ben megvan elégedve a terméssel.

A gabonának azonban nincsen ára. Vagy ha 
van is valamelyes, a gabonaárak nincsenek semmi
képpen arányban azokkal a terhekkel, a melyek a 
földbirtokosok vállait nyomják. A terhek folytonosan 
szaporodtak s szaporodnak, a jövedelem pedig csök
ken, mert a gabonaárak silányak, sőt néha hányát- 
lanak is. Es a rendes körülmények között nincs is 
kilátásunk arra, hogy emelkedjünk. Ez az állapot 
fönn nem tartható. Az ily viszonyok nemhogy erős- 
bitenék a füldmivelő-osztályt, hanem ellenkezőleg.
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azt folytonosan gyengítik s annak a veszedelemnek 
tesszük ki magunkat, hogy egy rossz termés egész 
tájékot tesz tönkre. Arról kell tehát gondoskodnunk, 
hogy oly termelési cikkeket állítsunk elé, a melyek 
a föld jövedelmezőségét fokozzák.

6

A mezőgazdaság terén óriási eredményeket fel
mutató Amerika már rég követi ezt az elvet s az 
egész föld kerekségén szétszórt konzulai által kisze 
melvén a világ minden részében előforduló szükséget, 
a szerint osztja be, illetőleg rögtön hozzáfog azon 
cikkek előállításához, a melyek kelendőségéről kon
zulai utján értesül. Nekünk is vannak konzulaink. 
Ezeknek a drága pénzen fenntartott hivataloknak is 
az volna főkötelességük, hogy bölcs körültekintéssel 
ismerjék meg azokat a cikkeket, a melyek előállí
tásához a magyar talaj alkalmas és a melyek a világ 
különböző részeiben nagy kelendőségnek örven
denének. Hisz a magyar gazda sincs odakötve ahhoz 
a növényhez, a miből eddig legtöbbet termelt.

Ha tudná és arról biztosítanák, hogy egy más
féle növény termelése által magának több jövedelmet 
biztosit, bizony nem volna bolond, hogy csupán a régi 
szokás kedvéért nem fogna bele ebba az újba, a mely 
neki a réginél jóval több hasznot biztosit. Ennél a 
kérdésnél azonban ismét előtérbe lép az a baj, a 
mely annyi bajunknak kutforrása, ismét ott van a 
baj mögött az osztrák érdek. Fizetjük mi azokat a 
konzulokat, dolgoznak is érte, csakhogy a munkájuk 
odairányul, hogy az osztrák iparcikkeknek keressenek 
piacot. Ennek az érdekében legfeljebb a látszat ked
véért közölnek néha-néha valamit. Az íb csak annyit 
ér, akár semmit se mondanának.

A konzuli hivatalok működésének szabályozá
sáról gondoskodjék a kormány. Ha fizetjük őket, 
hát a mi érdekünkben dolgozzanak, ha pedig ezek 
nem képesek felfogni irányunkban tartozó kötelessé
güket, hát akkor gondoskodjék a kormány oly kö
zegekről, a kik a magyar gazda érdekében működ 
nek. Necsak az osztrák iparosok és kereskedőknek 
keressék a nagy világban a jövedelmező helyeket, 
hanem legyen már egyszer a magyar gazdára is 
gondjuk, hisz’ úgy se tettek eddig egyebet érte, mint 
hogy az adója szaporításán törték a fejüket.

Szerkesztői üzenetek.
Q u a s i m o d o .  Kérelmét nem teljesíthetjük, 

mert nem vagyunk abban a helyzetben, hogy telje
síthessük. A beküldött közleményt közölni fogjuk, 
mihelyt a sor rákerül.

K. Gy. A verset közölni fogjuk, ha jó lesz. 
Csak ma kerül elolvasás alá.

B a r a n g ó. Az ön kívánsága legalább is — 
szerénytelen.

H i r d e t é s e k
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Gőzmalom eladás!
Egy jó karban lévő

gőzmalom 3 pár köre, 

12 lóerejü gőzmozdonynyal
teljesen felszerelve Clayton Schuttleworth
czégtől, olcsón eladó és munkában meg

tekinthető

Wcisz Mórnál Pozsegán
Ugyanitt egy

3 és fél lóerejü gőzmozdony és 
jókarban lévő cséplőgép

jutányos árért kapható.

~  _  . - V .  .  .

Hazánk íegksdveltebb savanyuvize

M O H A I

Könyvnyomda-
í$ i-

helyií-égváltoztatáí
Kitűnő szolgalatot tesz az emésztést zavaroknál.

Gazdag azénsavtartalmu — A bornak színét nem változtatja. — Természetes
izet kellemessé teszi,

a miért is a vendéglős uraknak keverékül ..Spritzer * előnyöc szolgálatot tesz.
U|abban a hom okos talajban term ett savanyítás borokhoz kiváló előnyösnek

bizonyult az Agues-forras savanyuvize.

Újabb orvosi bizonylatok az Agnes-forrásról Mohán.
A mohai Ágnes-forrás vizét hosszú évek során át rendelem s jó szolgálatot to> 

a gyomorhurut, a vékony belek hurutos állapota, hólyaghurut és torokhurut eseteiben.
Budapest, 18112. márczius hava D r  K é t l i  K á r o l y .

•  ny. r. egyet, tanár.
Kötelességemnek tartom értesíteni, hogy a lefolyt kolera-járvány alatt moha. 

Á gnes-forrását kitűnő sikerrel rendeltem. A gyomor es hél működését rendkívül hatható 
sail támogatja, a nélkül, hogy mint a többi savanyuvizek nagy része horgast és hasmenést okozna 
Örömmel konstatálhattam, hogy nemcsak a hazai, hanem a külföldi ásványvizek között is 
logalsö helyen áll.

Budapest, 1892. november 17. D r .  G l a n e r  M a r c e l .

k  mohai Ágnes-forrá» vizét, mint a természet által adott egyik megbecsülhettem 
kincset, a legnagyobb mérvben szoktam orvosi gyakorlatomban betegeimnek ajánlani ; a kórjavalat. 
melyeknél ezen vizet adom, heveny és idült gyornorhurut, az eredmény minden esetben kielégítő 

Adja Isten, hogy a külföldi hasonczélra alkalmazott vizeket teljesen kiszorítsa hazank 
áPfáayviz-forg&lmábóf D r .  D e m e  B é l a .

N.-Szalonta, 1892 október 20 Járá* Whann.tb. főorvosa

*  kolera -meghetegedes ellen praservativ gyógyszernek bizonyult

Friss  töltésben az o rszág  minden gyógyszertárában ,  
f f lszerkereskedésében  és vendéglőjében kapható.

A

Oságn
•raktár

rs. en kir. é*
•»erb kir. mlv
ASV ifi Wil 
H/:i i litoilál.

BUDAPEST, ErzséüeMér 3

k ö n  y v n y o m  d a
Majláth tér 5. szánni házból a

S z é c h e n y i-té r  1 4 -ik
szám alatt lévő

királyi itélö-tábla épületében
lévő bolthelyiségbe helyez

tetett át.

Nyomatott Taizs Józsefnél Pécsett, 1894.




