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K I A D Ó  H l  V A T A  L :

J á n o s - u t c z a  8 - i k  szám.

érzi és belátja, hogy kívül is annak 
1 Jönnie; ezt pedig az által mutatja 
r hogy csak magyarul levelez és 
csak ilyet fogad el, magyarul társalog 
magyarul érintkezik mindenkivel, pár
tolja a magyar egyesületeket, igy pl. 
mig a „ D u n á n t ú l i  k ö z mű v e l ő *  
d é s i  e g y e s ü l e t "  megalakul, addig 
az „ E r d é l y i  m a g y a r  k u l t u r -  
e g y e s ü l é t "  zászlaja alá csatlako
zik ; továbbá nevét is magyarul hasz
nálja, mert a név külső jelvénye az 
embernek és a külsőről igen gyakran 
lehet következtetni a belsőre. Ugyhi- 
szem nem fog senki a német, tót, oláh 
név alatt magyar kebelt keresni, a 
sör-czégér alatt nem keresnek bor-há
zat, ki a szemüveget használja, az 
rövidlátónak tartatik. a ruháról meg
ismerjük a papot, katonát és polgárt, 
— ezek mind azt bizonyítják, hogy a 
külsőről lehet a belsőre következtetni.

A név már maga is magyarosit, 
magyarosítsuk tehát idegen hangzású 
neveinket, mert igen helyesen mondá 
gróf Zichy Jenő: „Nyelv, nemzetiség, 
név sokat elválaszt tőlünk, kik csak 
akkor lesznek megbízható igaz ma
gyarok, ha zengzetes magyar nyel
vünk lesz anyanyelvűk s nevük is.“

Azonban ügyelnünk kell, hogy a 
névmagyarosítás tekintetében óvato
san járjunk el, nem kell oly nevet 
használni, felvenni, mely egy jeles 
történelmi nevezetességű nagy hazafit 
illet, az ilyenek kik ily inkorrekt eljá
rást követnek, azok gyakran nevetség 
tárgyává szoktak válni. Igen gyak
ran megtörténik, hogy Grün, Veisz, 
Schvarz stb. nevek: Zrínyi,Hunyady, 
Rákóczy, Battyányi stb. nevekké vál
toznak, holott Fekete, Fehér, Zöld 
elég zengzetes és tiszta magyar hang
zású nevek volnának, melyek joggal 
megilletnék az illető honfiakat.

Magyarosodjunk tehát kívül, be
lül, vagyis: legyünk érzelemben, nyelv
ben, névben igaz magyarok, úgy tel
jesedni fog nagy Széchenyink ama 
magasztos mondása: „Magyarország 
nem volt, hanem lesz!"

Szigethi Kopetzky) Antal

A lengyelek és a magyarok. A lengyelek 
budapesti látogatása már hetek óta foglal
koztatja az osztrák, orosz és német sajtót. 
Az orosz és osztrák sajtó egy része tudva
levőleg lebeszélni igyekszik a lengyeleket

a látogatásról, de hasztalanul. Lám János, 
a lengyelek hírneves írója maga is tollat 
ragadott, hogy a lengyeleket mennél tö
megesebb látogatásra buzdítsa. A lengyel 
és magyar nemzet helyzetei — úgymond — 
hasonlók. Csak a Havnau-féle szellemek 
nézhetik aggodalommal a két nemzet ta
lálkozását. Á lengyeleket most ugyanaz az 
ösztön vezérli Magyarországba, a mely 
1848 bán.„Mindezen észrevételeimet - zárja 
be sorait Lám — vigyék a lengyel kirán
dulók magukkal az útra, kikről nem két
lem, hogy a magyar szívélyességtől elra
gadtatva fognak visszatérni A magyar 
nemzet nagymértékben rokonszenves. Te
kintsünk csak történelmünknek Lengyel- 
ország felosztása idejére. 1772-töl kezdve 
vau-e csak egy eset is, hogy magyar 6a- 
licziába tolakodott volna mint tanácsos, 
biztos vagy egyéb hivatalokra, mint ezt a 
németeken kívül szláv testvéreink is tették? 
Láttuk itt a magyarokat a katonaságnál, 
de ezek a legszebb emléket hagyták min
dig maguk után. A cseh és kurvátokról ezt 
nem állíthatjuk. A despotizmus bennük ta
lált a legszámosabb és legérzékenyebb 
eszközökre. Még 1864-ben is délszláv tisz 
tek oly erélyt tejtettek ki ellenünk, mintha 
személyes érdekükben állott volna a len
gyel nemzet elnyomása. Ezt mind meg kell 
fontolni."

J a v a s l a t
a baranyamegyei tisztviselők, segéd-tisztviselők és 
kezelő hivatalnokok —  ezek özvegyei és árvái, úgy 

a szolgák nyugalmi el'átásához.

(Folytatás.

IV. fejezet. A nyugalmi ellátás kiszol
gáltatásáról.

18. §. Minden megyei tisztviselő, se
gédtisztviselő, vagy kezelő hivatalnok s a 
ki a 7 ik §-ban említett minőségben alkal
mazva van, s legalább 12 évi beszámítható 
szolgálattal bír, az alább felsorolt esetek 
bármelyikében élete fogytáig járó állandó 
nyugalmi ellátásra igényt tarthat.

Nevezetesen :
1., ha a testi vagy lelki fogyatkozás 

miatt hivatalos kötelességeinek teljesítésére 
véglegesen képtelenné válik.

2., ha 60-ik évét betöltötte.
3., ha 36 évi szolgálati időt kitöltött.
4., ha állások szervezése vagy meg

szüntetése következtében megfelelő állásra 
el néni helyezhető, vagy 12 évi szolgálat 
után, önönhibáján kívül újra nem válasz- 
tátik vagy nem alkalmaztat ik, ha egyéb
ként szolgálatképes is.

A ki festi vagy lelki fogyatkozás miatt 
hivatalos kötelességeinek teljesítésére ide
iglenese.! válik képtelenné, ez időre ideig
lenes ellátásban lesz részesítendő az ezen 
szabályrendeletben foglalt szabályok szerint.

19. §. A nyugalomba helyezés bünte
tésből el nem rendelhető, s az előbbi §-ban 
meghatározott eseteket kivéve, az igényre 
jogosított azt maga sem követelheti.

Magyarosodjunk!
A magyarság jelenlegi ébredése, 

egész országszerte nagy hullámokat 
vert. egyes vezértérfiak oly példával 
járnak elő, melyet minden magyar 
embernek, ki annak érzi magát, szent 
kötelessége: követni és pártolni.

Minden hazadnak, ki a nemzeti 
politika Ilivé, azon kell törekednie, 
hogy minden a mi magyar, annak 
emelését és terjedését elősegítse, mi
helyt ezt elmulasztja, vagy tán még 
útjába akadályokat gördit, akkor nem 
méltó arra, hogy a dicső „magyar" 
nevet viselje, mert ezt csak bitorolja.

A tnai kor felfogta már az intő 
szózatot, s megragad minden alkal
mat a magyarság terjedése tekinteté
ben , alakit egyesületet, társulatot, 
mely a magyarság terjedését tűzte ki 
zászlójára. Sajnos azonban, hogy mind
ennek daczára vannak még e szeretett 
hazában oly fekete-sárga burokban 
feszelgő lelkek, kik csökönyösen ra
gaszkodnak az ő „német" beszédjük
höz és azt helyezik első helyre, kik 
németül „korrespondeálnak" a külföld
del. holott ezt magyarúl is megtehet
nék, könyvitelük német, lapokat„csak“ 
németet olvasnak, holott elég jeles ma
gvar lapjaink vannak; neveiket nem 
magyarosítják, csupán ellenséges in
dulatból.

Azonban távol álljon azon gya- 
nnsitás, mintha német. Iiorvát. oláh 
s egyéb nyelvek tudása szükségtelen 
volna, sőt inkább, ki minnél több 
nyelvet bir. annyi ember, csak hogy 
a magyar legyen az anyanyelv, a tő
nyelv, a többi pedig csak másodnyelv. 
A német és más nyelvű lapok olva
sása jelenleg még nem egészen elíté
lendő, miután ezt egyrészről azon 
nyelv gyakorlására, másrészt pedig 
az ebben jártasabbakat a magyarság 
megkedvelésére buzdítja, mely német 
lap ily irányt követ, az helyesen oldja 
meg feladatát, mig az ellenirányban 
működő, mely a germanizálást tűzte 
ki czélul, itt Magyarhonban, az arra 
érdemes, hogy : tűzre vettessék !

Vajba itt lenne már azon idő, 
midőn Magyarországon csak magyar 
lap lenne első sorban olvasható! — 
Legyünk tehát testben, lélekben ma
gyarok, a ki belsőleg, lélekben magyar 
az külsőleg is azzá törekszik, mert
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Búcsú-hangok.
i.

Messze hallatszik a 
Vonat roliogása,
Messze látszik az én 
Szülőföldem tája.

Nézem, soká nézem.
M intha most is látnám :
8 c<ak képe leug felém 
Képzeletnek szárnyán.

Lelkem  előtt mind, miud,
Ami azép csak benne, — 
Előttem  voln', bárha 
Százszor annyi lenne!

Erdős völgye, halnia . . . .
E zer áldás rája!
Oh! a távozónak 
Minden emlék drága !

II.
Csakhogy egyszer indulunk m ár: 
Nincs fájóbb a búcsnzásnál I 
Síró arcso t. könyet látni — 
Mikor úgyis el kell válni!

Ez csak igy megy ! Ma búbánat 
Könye mossa két orczánkat; 
Holnap ismét köny a könyve : 
Viszontlátás öröm-köuyje.

I I I .

Szép rónaföld előttem,
Nincs rajta völgy, balom :
Ka én e rónasághan 
Hegyekről álmodom.

Hullámos, zöld begyekről,
S patakró l, mely felett 
Virágok illatától 
Terhes szellő lebeg.

Kicsiny madárseregről,
M elynek vidám dalán 
Templommá válik a bús,
E lhagyato tt magány . . . .

Édes szülötte földem!
Regényes völgy, balom !
E messze rónaságban 
Te rólad álmodom !

IV.
Elhagyám hát azt az ódon kis lakott,
A hol annyi kedv meg annyi bú lakott;
Kedv s öröm: ha úgy fordúlt a szerencse, 
Fekete b ú : ha borongott felette.

Volt nékem is, volt bizony sok jó  napom ;
S hogy baj is ért, minek is azt mondanom? 
S noha bánat nyom ta sokszor a lelkem : 
Akkor e z t  is örömestebb viseltem!

De ha úgy van, hogyha egyszer menni k e ll : 
Nem sajog, fáj otthonáért e k eb e l;
Csak a felett marja kétség lelkemet :
Van-e m áshol, lesz-e másutt,
Önzetlen s z ív , odaadó szere te t? ! —

V.
Elbúcsúztam  végre
Egy kicsike s ír tó l : atyám sirhalmától.

Messze, messze megyek,
S nagy soká, úgy lehet:
De e kis sír tőlem nem lesz soha távol!

Ez a kis sír legszebb,
Legdrágább emléke a lezajlott m últnak: 
Árnyában a lelkem 
Gyakran pihentettem,
Fölötte a  vészek hogyha elvonullak.

E z  a gyöpös sirdomb
Viruló kis sziget a lét tengerében :
Hogyha a babszörnyek 
Csónakomra törtek :
Menedék volt mindég — legalább én nékem. 

E lbúcsúztam  végre
Egy áldott kis sírtól : atyám sirhalmától. 
Messze, messze megyek,
S nagy soká, úgy lehet: —
De e kis sír tőlem nem lesz soha tá v o l!

- y  -x .

Tolna és Baranya megyéből.
— Útirajz. —

Hajdanában nagy szó volt az, ba va
lakiről azt mondták: bejárta Tó’nyát 
Baranyát, most többet kívánnak az em
bertől.

Miután serdülő karban lévő ifjakkal 
előbb a hazát kell megismertetni, azután 
vinni nagyobb európai útra, én is gyám- 
fiamat a közmondásos útou Tolna és Ba
ranya felé vittem, hogy szünidejét azon 
vidéken töltbesse.

A fővárosból „Karl-Ludwig" gőzösön 
indultunk lefelé és pedig nappali órákban, 
hogy a vidéket az ifjú sarj láthassa. A 
uagy folyamon a légbuzaui daczára a fe-

Ennél fogva a testi vagy lelki fogyat
kozás miatti szolgálatképtelenség rendsze
rint a megyei tiszti főorvos, Pécs szab. kir. 
város tiszti főorvosa és a kir. törvényszéki 
orvosnak, az alispán és két e czélra meg
hitt megyei bizottsági tag jelenlétében tör
tént megvizsgálása után kiadott együttes 
bizonyítványával igazolandó, jogában ma
radván a közgyűlésnek az orvosi bizonyít
ványban foglaltak valódiságát a budapesti 
egyetem orvosi tanári kara által felülvizs
gáltatni, valamint az illető félnek magának 
is egybe nem hangzó, úgy elutasító orvosi 
bizonyítvány esetén.

Ha a szolgálatképtelenség állandó jel
leggel bir, a nyugalomba helyezés végle
gesen történik, ellenben habár tartós, de 
csak időleges jellegit szolgálatképtelenség 
esete forog fenn, csak ideiglenes nyuga
lomba helyezésnek van helye, mely egyéb
ként a fennebb említett orvosi bizonyítvány 
alapján 1 év letelte után az alispán kéz 
deméuyezésére vagy bármely megyei bi
zottsági tag közgyülésileg elfogadott előző 
indítványára állandóan hivatalból is elren
delhető. A kik 60-ik évüket betöltötték, 
vagy pedig a köteles 36 évi időt kiszol
gálták, saját kérelmük, szolgálatképtelen
ségük külön megállapítása nélkül is, vég
leges nyugalomba belyezendők.

Kik azonban csak azért helyeztetnek 
nyugalomba, meri hivatali változások miatt 
el nem helyezhetők, mindig csak ideigle
nes nyugalmi ellátásban részesitendők.

20. §. Az ideiglenesen nyugalomba 
helyezettek állandó nyugalomba belyezen
dők, ha 60-ik évüket elérték, vagy vég
legesen szolgálatképtelenekké válnak.

Az ideiglenesen nyugalmazottak, ba 
az ideiglenes nyugalmazás indító okai 
megszűnnek, a tényleges szolgálat kötelé
kébe visszaveendük, sőt ba az ideiglenes 
nyugalmazás feltételei teljesen meg nem 
szűntek is, de fontos szolgálati érdekek 
kívánják a nyugalmi ellátás alapjául szol
gáló legutóbbi beszámítható teljes fizetésül 
és megállapított mellékjárulékaik engedé
lyezése mellett, testi és szellemi képessé
geiknek és tiszti minőségüknek megfelelő 
szolgálattételre szoríthatók.

Azoknák, kik testi vagy szellemi fo
gyatkozás miatt helyeztettek ideiglenes 
nyugalomba, az alispánnak jogában áll 
orvosilag megállapítani, hogy az ideigle
nes nyugdíjazás feltételei még fennál- 
lanak-e?

21. §. A nyugalmi ellátás összege az
alapul szolgáló beszámítható fizetésnek 12 
betöltött szolgálati év után 50°/w-al, s 12 
évet meghaladó beszámítható szolgálat után 
minden további betöltött évre 2 ,/,2M/0— 
2 '/i2°/o magasabb összegbeu állapítandó
meg, úgy, hogv a 36 évben megállapított 
szolgálati idő kitöltése után, a beszámít
ható fizetésnek teljes összege jár.

A beszámítható fizetés teljes összegé
nél magasabb nyugdíjban senki sem ré
szesíthető, még okkor sem, ba szolgálati 
ideje a 36 évet meghaladja.

délzetrül néztük a vidéket s eszembe ju
tott Dr. Sterba, ki a Duna nevét a szláv- 
ból, dunaj — légbuzaui, származtatja.

A menet lassú volt a viz csekélysége 
miatt, néhol a kerék az iszapot is fel 
verte. Előre látható volt, hogy a doni bori 
révbe késő estve érkezünk.

A hajón való töl-alá járásunkat meg
bénította a kapitány azon intézkedése, 
hogy egyik állomásnál uj tyúkkosarakat 
vett, fel, azokat mindeu ellenkezésünk da
czára az I. helyre rakatta le és szállította 
Kalocsára. Elég türelmesek voltunk, hogy 
a panaszkönyvbe ezt be nem irtuk.

A dombon révhez már majdnem az 
esti baraugszóra értünk be, ott elsők vol
tak a seiuiták, a kik a társas kocsin a 
főhelyet elfoglalták, mi előülést kaptunk, 
de éppen ez volt a cserencséuk mert a 
rázás kocsin sokkal jobb ez az ülés, mint 
a bátulsó. A révből Tolnáig kellemes 
utunk volt, kivéve, hogy a szúnyogok 
össze-vissza csipkedtek és őket a sokféle 
doháuyfUst sem tudta elűzni. Egy órai 
kocsirázó8 után beértüuk Tolnára, bol a 
„Sas-vendéglöbe" szálltunk. Itt Garay czi- 
gányzenéje mellett mulattak a vásárosok, 
úgy, hogy előre láthatólag alvásról alig 
lehetett szó. Szerencsére, hogy ott létün
ket megtudta a jó prépost úr, s két derék 
káplánjával nemcsak látogatásunkra jött, 
de segített velünk az unalmas időt is 
haszuos beszélgetés és zene mellett elűzni.

Garay a czigány-primás úgy fülbe 
húzta a nótát, hogy Garay János a költő 
a verseivel alig tudott úgy villanyozui. 
Azt mondják, hogy ennek a bandája Ame
rikában is járt.

(Például : 1600 frt évi fieetés után járn a  nyu
galmi d i j :
az I-bő 12 évi szolgálat után á 50°/. • • • • 800 frt. 
a Il-ik 12 * „ „ k * '/ , , • / .  még 400 frt.
a III- ik 12 „ „ r á 2 ’ ,,°  „ m.‘g 400 frt.

Összesen . . . 1600 fi t )

22. §. A megyei tisztviselők, segéd- 
tisztviselők és kezelő hivatalnokok, kik 12 
beszámítható szolgálati évvel még nem bír
nak, ba a nyugalmi ellátást megállapító 
feltételek be is következnek, valamint a 
választás alá esők, ba a választási időszak 
lejártával tisztujitáskor önön hibájuk nél
kül 12 éven aluli szolgálati idő után ki
maradnak, csak végleges kielégítésre tart
hatnak igényt, mely 6 évi szolgálat után 
a beszámítható rendes fizetés egy évi ősz- 
szegében, minden további, de a 12-ik évet 
el nem ért szolgálati idő egy-cgy éve után 
a fizetésnek még 2,/i2°/0-ában állapítandó 
meg egyszer mindenkorra.

(Például: 1600 fitos fizetésű állás utáu ti évre 
* égleges k ie lé g íté s ............................ IbOO frt — kr.
7-lk évre a 2 '/ , , °/# még . . . . . 33 .  33 „
8-ik , H 2 V,, "/ n . . 33 „ 33 r
9-ik „ a 2 . |0/0 IT * • * . . :i3 „ 33 „

10-ik „ a 2 '/, , l'/o » • - • . . 33 - 33 „
I l i k  „ a 2'  ,.! 0 » • • • . . 33 .  33 „

Összesen: 1766 frt 65 kr.)
Azok, kik egy 6 évből álló választási 

időszakban időközben alkalmaztatnak vég
legesen valamely állásra, és a választási 
időszak letelte után önön hibájuk és 6 évi 
szolgálat nélkül kimaradnak, végleges ki
elégítésül fizetésük felét nyerik.

23. §. Azon tisztviselő, segédtisztviselö 
vagy kezelő hivatalnok, ki a szolgálat tel
jesítése közben, vagy a szolgálat teljesítése 
következtében lett teljesen és bebizonyít
ható lag szolgálatképtclenné, mi az előirt 
orvosi bizonyítványon kívül különös vizs
gálat által is igazolandó, kivételesen ua- 
gyobb nyugalmi ellátásban részesíthető, 
mint a mennyi neki szabályszerüleg járna, 
még az esetbeu is, ba 12 évi szolgálattal 
nem bir.

A nyugalmi ellátás összegének ily 
kivételes esetben leendő meghatározása a 
teljesített szolgálat és szenvedett fogyat
kozás mérvéhez képest esetröl-esetre a 
közgyűlés által határoztatik meg.

Közveszély alkalmával tett önfeláldozó 
és kitűnő szolgálat következtében beálló 
teljes szolgálatképtelenség esetén, a köz
gyűlés által a nyugalmi ellátás, tekintet 
nélkül a szolgálati időre, a legutóbb élve
zett egész fizetés összegében is megálla
pítható.

24. §. A nyugalomba helyezett tiszt
viselő, segédtisztviselö s kezelő hivatalnok 
nyugalmi dijának megváltását semmi eset
ben sem kérelmezheti.

25. §. A folyóvá tett nyugdíj meg
szűnik :

1., ha az azt élvező meghal.
2., ba újólag megyei, városi, községi, 

állami vagy országos közintézeti alkalma
zást nyer, ebbeli alkalmaztatásának tarta
mára.

3 , ba az ideiglenesen nyugalmi ellá
tásba helyezett, az erre való ok megszű
nésével, újra alkalmazásba lépni vonakodik.

A következő napot, mely úgy tudom 
hétfő volt, reggelizésben a kedves prépost 
urnái töltöttüuk el, bol a püspök fivére 
D. A. is beszállva volt, kinek egyik fia, 
a grammatista, azou kérdésemre, hogy 
amo-nak perfektuma hogy van, naivan azt 
felelte: most vakáczió van! így a gyer
mek barátságot letéve, a monográfiáról 
értekeztünk, melynek elkészítésére Tolna 
megye bizottságot küldött ki. Ez érdekes 
könyv lesz és a honfoglalás ezredéves 
ünnepélyére fog diszes alakban megje
lenni. Ebédre átrándultunk Szegzárdra 
Mikó plébános úrhoz, ki daczára annak, 
hogy a fővárosba útkészen volt, szívesen 
fogadott és a város nevezetességeit is 
bemutatván, tőle Bouybádon át, hol B. 
egykori megyei főnök díszes kertjét néz
tük meg. Hidasra jutottunk, mely három
felé ágazó bidjaival kiérdemli a nevét, — 
itt reá pillantva K. K. képviselő lakára 
átrándultuuk Nádasdra, hol az njonnan 
parkírozott, tóval ellátott, különböző rózsa
fákkal díszített kertben kedves fogadta
tásban és uzsonnában részesülvén estére 
Lovász-helénybe hajtattunk, mely helyet 
a jó plébános Sz. szívességéből jól meg
laktuk.

„ Lovász-Hetény."
Ez a község az, mely Bajorországból 

kapta lakosait, s a német nyelvben uiég 
azok dialektussá!! beszél. Legöregebb em
bere az öreg Disztl, kinek apja vándorolt 
be, de mert kora ifjúságában veszté el öt, 
hagyományt nem tudott mondám a be
vándorlásról.

Ezen községben az urbér eltörlésekor 
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Magán szolgálatok és alkalmazások, 
legyenek azok állandóak vagy ideiglenesek, 
a nyugalmi ellátás tolyóvá tételét meg nem 
akadályozhatják.

V. fejezet. Az özvegyek és árvák el
látásáról.

26. §. Állandó ellátásra, ha az erre 
szükséges s alább megjelölt kellékek meg
vannak, csak az a nö, illetőleg hites társ 
és az avval nemzett gyermekek tarthatnak 
igényt, kiuek férje, illetőleg atyjuk nyug
díj-igényre jogosító alkalmazásban legalább 
6 évig szolgált, és illetőleg azon özvegy, ki

1. férjével a tényleges szolgálat ideje 
alatt, vagy azt megelőzőleg lépett házas
ságra ;

2. férjével a nyugdij-igény beálltakor 
egyUtt é l;

3. erkölcsös életet folytat.
27. §. Az előző 26. §-bau megkívánt 

átalános kellékeken kivlll az alábbi pon
tokban felsorolt esetekre, még a következő 
külön rendelkezések állapíttattak meg:

1. Azon nő, ki a köteles szolgálati 
idő kitöltése, vagy 60 éves koráuak be
töltése után nyugdíjazott egyénhez ment 
férjhez, valamint az ezen házasságban nem
zett gyermekek — a halálozási negyedet 
kivéve — más ellátásra vagy részeltetésre 
igényt nem tarthatnak.

2. Azon nő, ki a köteles szolgálati 
idő lejárta, vagy 60 éves korának betöl
tése előtt nyugdíjazott egyénhez ment nőHl 
s az ezen házasságban nemzett gyermekek, 
a temetkezési járulékon kívül, ellátásra 
igényt csak akkor tarthatnak, ha a térje 
tényleges szolgálatban a nősltlés előtt leg
alább egy évig szolgált

3. Azon nő, a ki 60 évesnél idősebb 
férjhez ment nőill, állandó ellátásra csak 
az esetben tarthat igényt, ha férje a há
zasság megkötése után legalább még egy 
évig szolgál, vagy ha a házasságból gyer
mekek származnak, vagy az által gyerme
kek törvényesittetnek.

Ezen esetben a házasságból származó 
vagy az által törvényesített gyermekek is 
az általános szabályok szerint igényjogo
sultaknak tekintendők.

4. Azon nő, ki a férj halálakor férjé
vel együtt nem él, hacsak be nem bizo
nyítja, hogy az együtt nem élés nem az ő 
hibájából következett be, s ez a hűtlenül 
elhagyás esetei közé nem sorozható — a 
férj után semmi neiuü ellátásra igényt nem 
tarthat, gyermekei azonban, ha a feltété 
lek különben megvannak, ellátási igény
nyel bírnak és szülék uélkiili árváknak 
tekintendők.

5. Azon nö, a ki erkölcstelen életet 
folytat, vagy valamely büntetendő cselek
ményért hivatalvesztésre Ítéltetik, ellátási 
igényeit szintén nem érvényesítheti, s ha 
már állandó ellátásban részesül, azt elveszti, 
gyermekei azonban, ha a feltételek külön
ben megvannak, ellátási igénynyel bírnak 
s szülök nélküli árvákul tekintendők.

(Vége köv )

Tekintetes iskolaszék.
A tanév kezdetén mi sem közeliek- 

vőbb dolog mint a tan ügy, bár sajnosán 
kell ki jelentenem, hogy ép ez a legel- 
hagyatottabb.

Bocsánatot kérek ! nem a középisko
lákról van szó, azok előtt, mint a modern 
követelményeknek és törvényeknek meg- 
telelöeu szervezett intézetek előtt kalapot 
emelek, de mint olyan, ki a tanügygyel 
nemcsak felfelé, hanem lefelé is foglalkoz
tam, nem hallgathatok ily visszás ügyek 
tudásáról, melyek Pécs sz. kir. városra 
bizon-bizon lealacsonyítok.

De nem czélorn a frázisok felsorolá
sával a kedélyeket izgatni és nincs is 
tehetségemben cicerói ékességgel élni; 
csak röviden, alaposan bírálva a dolgok 
lényeges állapotát az annyira fennhangon 
hirdetett községi polgári leányiskolánkról 
kívánok a tek. iskolaszéknek némi felvi-

zsellér találtatott. Lakház volt 40, most 
annyi év után 75, a mi arra mutat, hogy 
37 év után nem nagy volt a szaporodás. 
Egy ház se jut egy évre.

A község nagyobb részt tölduiivelés- 
bői él és fiai közül az értelmiség sorába 
csak 2 került, egyik tanító, a másik pap 
lett. Idegen muukásra nincs szükségük, 
magok végeznek mindent és arra sem 
szorulnak, hogy a vidéken napszámra 
járjanak. Adójukat rendesen fizetik, lelké
szüket, jegyzőjüket, tanitójokat pontosau 
kielégítik, se a bagatell se a nagyobb 
pert nem ismerik, jókor kelnek és jókor 
íeküsznek, a róm. kath. egyháznak buzgó 
hívei, de daczára annak, hogy az isko
lázás több mint egy évtized óta magyar, 
még mindég „Gelobt sei Jesus C'hristusu 
és nem rdiesértessék a Jézus Krisztusu-sal 
történik a köszönés.

A nők házi vászonból készítik fehér
neműiket, de hogy esinosabbak legyenek, 
a kiválló részeket bolti czikkekbül szerzik 
meg. A férfiak, különösen az idősebbek 
még az úgynevezett „Pistolen-Hosen“-t 
hordják, mely a magyar nadrághoz ha
sonlít. Lábbeliük pedig a klumpa, mely 
fából van, ára 80 kr., némelyek bőrből 
készíttetik, az már 2 frt.

Leggyakoribb keresztnév Ilans (Já
nos). Egykori papjuk a naptár szerint 
akarta reájok adui a nevet és lett egyből 
Pantaleon, s midőn kérdezték a kereszt
apát, hogy hívják keresztfiát, arra aka
dozva felelte „Hósenartig" és hogy ezzel 
csúfot vallottak, azóta a második, harma
dik gyermek is inkább kapja a Hans nevet.

lágositással szolgálni, mert élek a gyanú
val, hogy az igen tisztelt tag-uraknak 
legnagyobb része uem bir tudomással is
koláink mikéuti rossz szervezéséről.

Hallgattam eddig, mert vártam a ki
küldött 8 z a k bizottság működésének ered
ményét, a sors azonban elég mostohán 
eredménytelenséggel sújtott nemcsak sze
rény magamat, hanem az érdekelt közön
séget is.

A nagyon t. bizottságnak elég ideje 
volt a két hónapi szünidőben összeülni és 
határozni, igen, ezt meg is tette volna, ha 
valóban szivén hordaná az annyira nagy 
horderejű leányiskola szervezését, illetve 
leánygyermekeink illő kiképzését. És mi 
történt ?

A szünidő legutolsó hetében javították 
a rossz szervezést, még pedig rosszabra. 
Megmaradt a régi visszás állapot és meg- 
toldották a tanerők számát egy óraadóval. 
A szervező bizottság tehát szervezett, de 
az illetékes közönségnek jogában áll e 
furcsa eljárást bírálat alá venni.

Csinos egy intézet, tagadhatatlan, egy 
olyan, m e l y n e k  i g a z g a t ó j a  in ás 
i n t é z e t b e n  t aní t ó .  Vájjon a tekinte
tes iskolaszék ismeri-e a qualifikaczionális 
törvényt? ezzel kapcsolatban tudja-e, hogy 
polgári iskolaigazgatója l e g a l á b b  p o l 
gá r i  i s k o l á k r a  t a n k é p e s i t e t t  
c g y é u  l e h e t  csak.

Az, uraim! képtelenség, hogy egy 
elemi iskolai, tényleg működő tanító, egy
idejűleg polgári iskolai igazgató legyen.

Képtelenség, mert két urnák ugyan
azon időben szolgálni nem lehet; feltéve, 
hogy ez lehetséges volna, mégis a kellő 
képzettség hiáuya e számítást is megdönti.

Hisz van az intézetnek középiskolára 
képesített tanárja is!

Tudjuk azonban az okot, miért van 
ez igy, de hallgatunk vele, hanem néhány 
szót az igen t. tanfelügyelöségnek fogunk 
szánni.

A megyei kir. tanfelügyelő nagyon is 
sok kötelesség-mulasztást követ el, a mi
kor a polgári leányiskola ekkénti rossz 
szervezését igy elnézi. Vagy a tanfelügyelői 
hivatás nem terjed eddig? hatásköre nem 
engedélyez akkora hatalmat, hogy az is
kolaszéki elnök helytelen intézkedése ellen 
fellépjen? Úgy hisszük és biztosan tudjuk, 
hogy igen. A tanfelügyelőnek hivatalos 
kötelessége a törvény követelményeinek 
megfelelően nem szervezett népnevelési 
intézeteket, ha kell, még karhatalommal 
is bezáratni.

Hja! ez szép dolog igy papíron, de 
nehezen vihető ki a jelen körülmények 
nyomós okainak tekintetbe vételével . . . .  
Valóban szeretnök hallani a tanári tanáes- 
kozmányokon az igen tudományos direktor 
urat, vájjon miféle módszeres ajánla'ot 
fog előterjeszteni az egyes szaktárgyak 
mikénti kezelésére ? Hogy fogja ö meg
ítélhetni vájjon a chemiát, a természet
rajzot, a phisikát, a mennyiségtant, a ma
gyar nyelvtan szakmáit helyes metódusban 
oktatják-e? Hát én e l ég  me r é s z e n  
ál  I i t o m, b o g y in i n d e r r ö I a d i- 
r e k t o r  u i n a k  mé g  t u d o m á s a 
s e m l e s z ,  m e r t  i s k o 1 á j á b a n 
e l é g g é  v a n  e l f o g l a l v a !

Helyes, ha a t. iskolaszék őt, az ér
demekben megöszültet meghívja direktor- 
ságra, mire jogosítva van, de már akkor 
uem tarthatja meg tanítói állomását. Ily 
nevetséges viszásság csak Pécsett lehet.

Lényegében nincs kifogásunk ellenük, 
kivéve egyet, kinek kényes ügyét oly si
mán intézte el a t. bizottság. Mégis a 
foltozgatás nem javítás. Nem volt még 
elég az ideiglenes alkalmazás, a sok óra
adó, haiiem most egy óraadóval több lesz 
és az ideiglenesek száma megmarad, kik 
minden pillanatban akadályozhatva lehet
nek állomásuk pontos kötelességének tel
jesítésében.

Nincs pénz! nincs pénz! ez a fő baj

Ezen a vidéken a cselédfogadás ideje 
Karácsony második napja.

Halotti tort tartanak; de uem a nap
ján hanem néhány hét múlva a vasárnapi 
napon. Arra azok hivatalosak, kik a te
metésnél részt vettek A tor kezdődik 
délben és végződik éjfélkor. A fő az, 
hogy a szomorodott feleket megvigasztal
ják. I t t  n i nc s  a r a t á s ;  már több évti
zed óta kaszálják a gabonát. így nincs 
többé szükség aratókra és elvész a nóta : 
ne menj rózsám a tarlóra — gyenge vagy 
még a sarlóra. így kevesbedett a napszám; 
de mert a kasza nagyon elmetszi a gabna 
tövit, megkívánja a fold az erősebb trá 
gyázást. így van ez most másutt is. A 
nép annyira takarékos, hogy az országos 
kiállításra összegyűjtőit pénzét, mikor a 
dob szót hallották, mely adófizetésre intette 
őket, azt oda hordták és elmaradt a menetel.

Némi súrlódást okoz a külön legelte
tés, vagyis, hogy a módosabb gazdák 
tiaik és cselédjeikkel külön legeltetik mar
hájukat és nem nézik, hogy a legelő, 
merre hajtják, közös-e vagy magántulajdon.

Nevezetes beszéd tárgya az iskola 
látogatás, némelyik úgy veszi azt fel, hogy 
az iskolában agyagos talaj helyett deszka 
padlózat volna rendelendő. Leányok a 
fiuktól elkülüniteudök, különös-n mikor 
hátra járnak stb., de arról ritkán van szó, 
hogy mit tanulnak, mennyire haladtak 
előre azokban. A nagyobb iskolások a 
vegytanból és fizikából csak annyit tud
nak, a mi a legközöuségesebb életre való. 
De hát minek is annak a 6 iskola, a ki
nek gyermeke ismét oda tér vissza a 
houuét elvonták.

és ezért ennek a révén teremtetett e mai 
gyönyörű helyzet. Szegény leányaink, igazán 
üdvös kezekbe van letéve szellemi jövőtök 
rózsás álma! És a t. szülők azon hitben, 
hogy gyermekeik épülni fognak, nagyon, 
de csalódnak, inig az iskola ideiglenes 
helyettes óraadók és tényleg működő elemi 
iskolai tanító direktorságával lesz meg- 
uépesitve.

Az iskola építését persze nem lehetett 
előbb teljesíteni, nem volt pénz, de ned
ves falak közé zárni gyermekeket, h< gy 
egészségüket tönkretegyék, az igen helyes 
intézkedés.

Népnevelés napja világosíts a pécsi
eknek, hogy e szép viszonyok fennmara
dásával gyermekeink szelleme növekedjék 
és gyarapodjék áldó sugáraid jótékony 
hatása alatt !

Pedagógus.

Törvényszéki csarnok.
Előadandó btint. ügyek :

A pécsi kir. törvényszék büntető osztálya 
altat 1885. évi s z e p t e m b e r  hó 7 én tartandó 
nyilvános illésben előadásra elkészített tárgyak
nak. Haiti Sándor és társai ellen lopás miatt, ifj 
Nesz Ferenc/, és társai ellen sikkasztás miatt. 
Kauiszlovits Jóvó és neje elle.i csalás miatt. 
Szeptember 9-én Miklós Sándor ellen hatósági 
közeg elleni erőszak miatt. Dietrich György ellen 
szándékos emberölés és LatTerton János ellen 
lopás miatt. Szeptember 12 én. Jakab  József ellen 
lopás miatt.

Különfélék.
— Közegészségügyünk. Az okos és 

hasznos dolgokat megbecsüljük, akárkitől 
kerülnek ki. Ilyen méltányolni való törek
vést tapasztalunk legújabban Trefort kul
tuszminiszter részéről, ki közegészségügyünk 
javítását vette gondjába. A gimnáziumok
ban és reáliskolákban elő akarja adatni 
azt a tudományt, mely megtanít arra, mi
ként kell egészségünket megvédeni és fej
leszteni. Aki körülnézett az országban, az 
tudni lógja, hogy népünk nem sokat ügyel 
egészségére, és a nagy tömegnek fogalma 
sincs a legegyszerűbb egészségügyi szabá
lyokról. Meg is látszik aztán rajtunk. Fajunk 
hanyatlik, számunk csökken. Pedig jól 
mondja Trefort miniszter, hogy az egész
ség a nép jólétének alapja. Hanem az 
egészség ügye olyan, hogy azt pusztán 
országos vagy hatósági intézkedésekkel jobb 
karba helyezni nem lehet. Mindnyájunk 
ügye, de egyszersmind mindnyájunk gond
ját kell, hogy képezze. Ebből indul ki 
Trefort miniszter is, midőn az egészség 
tudományát bevinni szándékozik az isko
lákba. Igaz, hogy a nép csekély hányada 
végez gimnáziumot vagy reált, de az is 
elég, ha az iskolázott elemek járhatnak 
elől jó példával, és szolgálhatnak taná
csokkal, útbaigazítással a népnek. Valami 
eredménye csak lesz ennek az intézkedés
nek, és bármily csekélyét lendítsen elha
nyagolt közegészségügyünkön, annak is 
örülni fogunk, mert magunk is azt valljuk, 
liogv a virágzó közegészségügy anyagi és 
szellemi haladásunknak alapja. Megjegyez
zük még, hogy Trefort miniszter az ismer
tetett czél elérésére a budapesti és kolozs
vári egyetemeken az őszszel clőképzési tan
folyamot rendelt cl oly orvosok számára, 
kik hajlandók lesznek a gimnáziumokban 
és reáliskolákban az egészségtan tanítását 
elvállalni. A hazai orvos-karhoz c végből 
külön felhívást fognak intézni.

— A szüret. Pécs szab. kir. város 
rcudörkapitányi hivatala által a szőlőkbeni 
rend megállapítása és a liegyrendörség 
szervezése tárgyában alkotott szabályren
delet 29. §-a értelmében köztudomásra 
hozatik, hogy a folyó évi szüret megkez
dése a Haviboldogasszony dülöbeu szept.
16-tól; a Makárhegy, Makáralja, Csoro- 
nika, Rókus, Friebeisz. Kálvária és Tettye 
dűlőkben szept. hó 21-töl; — az Arany
hegy, Csurgó, Bálics, nagy és kis-szkókó,

A község területe kitesz 1450 holdat 
ebből már a volt földcsuraság keveset 
bir. Lélekszámú 527. Párszám 127 l/i . 
Iskolai tanulók száma 54. Az iskola rom. 
katli. felekezeti. Tanítójuk német nevet 
Seb. A. visel, de magyar ember. Jó kar- 
énekes és orgonázó. Gyermekeket magyar 
nyelven leginkább világi énekekre tanítja. 
A tanulók telét jónak tartja.

Itt a szokás korán megnösiteni a fiu
kat. Templomjuk melyben az esketések is 
történnek szt. Márton tiszteletére van szen
telve, orgonával van ellátva, egyébbkéut 
nagyban kíván javítást. N. boldogasszony 
napján magam is meghallgattam az egy
házi beszédet, az igen zamatos volt, Co- 
riolán és anyja történetével, úgy az ó-tes- 
tamentomból Eszter példájával fűszerezve, 
a mi nem csak az anyákat, de az apá
kat is meghatotta.

Ezen községről, úgy a dűlök nevéről 
a magyarázatokat összeszedvén, azokat 
külön fogom közölni egyéb!) helynév ma
gyarázatokkal együtt. Ez volt föszórako- 
zásom. mellette a kocsizás, látogatás, kugli
zás s a földek úgy a mezei munkák 
megtekintése. Azt vettem észre, hogy az 
idén a széna drága lesz, s n katonaság 
részére szállítók azt zabbal fogják pótolni.

Miska harangozó egyedüli ember itt, 
a ki egy hatosért 6 napig köszönti ma
gyarul az embert. A gyerekeket is jobban 
lehetne magyarosítani jutalom kitűzésével, 
mire pár év előtt próbát tettem. Ezen 
község egyházához mint tilia tartozik 
Pusztafalu, hol a gyümölcsből quantum- 
Hátin ehetünk.

alsó és felső Gyükés, Rigóder, kis és nagy 
Piriesizma, Lámpás, Aligvár, Gesztenyés, 
Bánom, Czerék, kis és nagy Meszes és 
Diós dűlőkben szept. hó 28-tól; — a há
rom Daindol, Kismélyvölgy, kis és nagy 
Postavölgy és végül a Megyeri és uyugoti 
kőhidi dűlőkben október hó 5-től enge
délyeztetik. Megjegyeztetik, hogy az oportó 
(portugizi) szőlő a kitett záros határidő 
előtt is szedhető, mely körülmény azonban 
a rcudörkapitányi hivatalban előzetesen 
bejelentendő. Ezen rendelet ellen vétő 
szőlősgazdák a hivatkozott szabályrendelet 
30. § ának rendelkezéséhez képest 2 —50 
frtig terjedhető pénzbüntetésben fognak 
marasztaltatni.

— Arányi Dezső, a mi színigazgatónk, 
csütörtökön este városunkba érkezett, egy
részt, hogy a közelié vő színi évad meg 
nyitásira nézve megtegye a szükséges 
intézkedéseket, másrészt, hogy a felőle 
rosszak aratulag terjesztett híreket szemé
lyesen megczáfolja. Teljesen valótlan az 
a hír. hogy társulata szét ment volna, sőt 
a mint meggyőződtünk, a társulat sorsa 
egészen jóra fordult, mert Halason, hova 
most megy a társulat, felül 70 bérlettel 
biztosították az igazgatót. Arányi egészen 
uj s amint a névsorból láttuk, igen jól 
szervezett társulattal fog Pécsre jönni, 
amiről külöuben a közönség már a szep
tember közepén kiadandó elöleges jelen
tésből fog meggyőződést szerezhetni. Te
kintetbe véve, hogy Arányi csakis városunk 
szinügye érdekében hozott a nyáron tete
mes áldozatot, uem kételkedünk benne, 
bog}’ közönségünk, mitsem adva a tenden- 
cziózusan terjesztett és szándékosan na 
gy írott álkirckre, megtartja Arányi iránt 
táplált vonzalma- és bizalmát, s tetemes 
pártolással kárpótolandja a nyári évad 
nehéz küzdelmét.

— Erdö-öri vizsga. Városunkban az 
erdő-őri vizsga az idén október hó 5-én 
fog megtartatni a vármegyeház nagy ter
mében reggeli 9 órakor. Fölhivatnak mind
azok, ki; ezen szakvizsgát letenni szán
dékoznak, hogy hiteles bizonyítványokkal 
felszerelve folyamodványaikat a kir erdő- 
telilgyclöséghez nyújtsák he.

— Posta-galambok. A pécsi szárnyas 
állat és posta-galambokat tenyésztő egye
sület a múlt napokban próbát tett posta- 
galambjaival. Röpítettek néhányat Német- 
Uröghröl, Pelléidről, Szent-Lörinczröl, Óa
ranyból és Barcsról. A próba jól sikerült, 
a posta-galambok „szerencsésen0 érkeztek 
be Pécsre. Legközelebb Nagy-Kanizsáról 
rüpiteuek Pécsre; ez alkalommal jutalom 
fog kitüzetni.

— Hymen. Antoni Alajos Zsolnay- 
gyárbeli tisztviselő a napokban jegyezte 
el, G i n d I Alajos jónevü vendéglősünk leá
nyát : Mar i ska kisasszonyt. — J ó z s a 
János pellérdi néptanító mull hó 25-én 
vezette oltárhoz Friihauf Nándor volt pel
lérdi jegyző leányát: Mar i nk  a kisasszonyt.

— Papszentelés. Duláns/.ky Nándor 
megyés püspökünk szerdán f. Iió 2-án 
Ki én  le József pályavégzett papnövendé
ket Nádasdon a püspöki kastély házi ká
polnájában pées-egybázmegyei a Időzárrá 
szentelte.

— Nyugalomba vonulás. Németh Mihály 
ez. kanonok, szántói esperes-plébános, ki a 
lelkipásztorkodás terén 55 éven át mindenha 
lelkiismeretesen végezte papi teendőit, hu
mánusán bánt híveivel, s plébániája kör
nyékén mindenki szeretetét és becsülését 
kiérdemelte — javadalmáról lemondván, 
január 1-én a méltán kiérdemlctt nyuga
lomba lép.

— Halálozás Baldauf született Kuclicr 
Paulina f. hó 2 án élte 55-ik évében jobb 
létre szendcrlllt. Hűlt tetemei 4-én tétettek 
örök nyugalomra. — Ver le György múlt 
hó 29-én hunyt el élete 63-ik évében. Ki
hűlt földi maradványai 31-én takarittattak 
el. — Béke hamvaikra !

Vidéki tájszóhísok.
Ember legyen az, a ki, ha németül 

tud is. megértse az ide bevándorolt svábok 
tájszólását. Felvettünk egy kis szótárt. A 
Lakiak szótárából: ncuclita zz tegnap, 
euincucbta zr tegnapelőtt, Hauzval zz tö
rölköző, Ern zz konyha, Rabn zz eső, 
Malii zz liszt, Harra zz kapa, Massar zz 
kés, Petje zr kis fejsze. Közel van Pécs
hez A r p á d u é p e, ugyanis ily nevű köz
ségben laknak a Schwarzwaldból beván- 
dorlottak. Ezek a városban kofáskodnak, 
tudnak már magyarul is, de a német szó
tárok ezeknek is füldagasztó. Például, 
Scbita zz fáskosár, Pinne zr padlás, 
kauselite túri — menj át! Matza zr mérő: 
Bern ~  kút. Ezen népet Stiefi'uldiakiiak 
is liiv.ják.

Érdemes volna Baranyamegye mono
gráfiájába ezen vegyes telepekről bővebb 
leírást adni.

Most térjünk át a közeli faluba.
Rdcz-Mecxke.

Ezen község predikátumát ha vesszük, 
azt liinnök, hogy itt a rácz lakosság van 
túlnyomólag, pedig ha széttekiutünk az 
ezerét meghaladó faluban ott látjuk az 
ó liitück templomát, de pap nélkül, mert 
a lélekszám, mely még Fényes geogr. szó
tára szerint 1851-ben 300 volt, most 102-rc 
apadt le, úgy hogy a véméndi lelkész jár 
ide úgy Pécsváradra is, hol az ó bitliek 
nagyobb templomában már csak 27 lélek 
jár. A fogyást mi okozza, megfejtendő 
lenne. Földjeiket és házaikat most a ma
gyarság, különösen Kurdiak szerzik meg 
és most német és magyar ajkúak a lakosai.

—  T e s s é k  b ib liá t v e n n i!  Az ango l
biblia-terjesztő társulat ügynökei megér
kezvén városuukba, a vendéglők- és kávé 
házakbau potom áron vesztegetik 14 nyel
ven a szebbnél szebb kiadása bibliát. Uj. 
szövetség kötve 18 kr, teljes biblia ó- és 
újszövetség vászonköté8beu i;o kr, ugyanaz 
félbürben, aranyszegélylyel 80 kr. A bá
mulatos olcsóság által vonzatva, elég vá
sárlóra akadnak.

— A pécsi sertéshizlaló és elölegezési 
társaság heti tudósítása. Felhajtás 593 db. 
kövér, 159 db. félkövér, 360 db. sovány, 
5 db. süldő. Az üzlet élénk ; árak emelke
dők. Kövér válogatott 42 - 43 kiig, félkövér 
42 krig kilogrammonkint, 45 kg élet- 
súly páronkiuti leszámításával. Süldő 
35—36 krig kilogrammonkint élősúlyban. 
Kukoricza 6 frt 30 kr., árpa 6 frtj mm.

— A mohácsi vész évfordulója. Mohács 
közönsége az idén is, mint minden évben: 
Unnepélylyel ülte meg a hazánkra nézve 
mély gyászu napot. Reggel 7 órakor An- 
d r i n  Gergely belvárosi káplán tartott egy
házi beszédet b o r v á t nyelven. Miért 
éppen horvát nyelven, ezt már csak azok 
mondhatnák meg, kik Mohácson a magya
rosodás ügyét annyira a szivükön viseiik. 
H i r l i n g  Autal hiincsházi káplán német 
beszédet mondott. Audi gut! A horvát és 
német egyházi beszéd után pont 10 óra
kor G a r a y  Alajos dunaszekcsöi plébános 
lépett a szószékre s a szentlélek segítségül 
hívása után rövid visszapillantást vetett a 
múltra, s elmondta a mohácsi vészterhes 
napok bekövetkeztének előző okait. Szó
noki hévvel elmondott hazafias beszédét a 
szép számú közönség mindvégig figyelem
mel hallgatta. Este a kaszinóban rendez
tek ünnepélyt.

— A szigetvári ,.OIvasó-egylet“ Zrínyi 
Miklós bős elestének 319-ik évfordulója 
alkalmával 1885*ik évi szeptember bó 6-án 
saját helyiségében a kert fényes kivilágí
tása mellett táne/.estélyt rendez. Kezdete 
8 órakor. Belépti díj : tagoknak és család
tagjaiknak szeinélvenkint 30 kr., nem ta
goknak 1 frt. A tiszta jövedelem az egy
let könyvtára javára fordittatik. mely 
ezélra felül fizetések köszönettel fogadtatnak.

— Fürdői tudósítás. Harkány, 1885. 
szeptember 2*áu. Fürdő vendégek száma 
mai napig 1544 személy; átutazó vendé
gek száma mai napig 4608 személy.

— Felső-Büki Nagy János dunaföldvári 
apát-plébános 50 éves papi jubileumáról 
lapunk egyik kitűnő tollú barátjától hosz- 
s/.abb közleményt kaptunk, melyet azonban
— téiszűke miatt — csak jövő számunk
ban hozhatunk.

— Megfelelt. Többen ültek egy ven
déglő asztalánál, azok között egy pap is. 
Kelteje a vendégeknek azzal mulatott, 
hogy haszontalan élczeivcl, melyek éle a 
papnak volt szánva, untatta a társaságot, 
a pap türelmesen hallgatott, mire egy 
harmadik kérdi: „Hogyau tűrheti ilv nyu
godtan e szemtelenségeket?■* — „Hát ez 
onnét van, — volt a pap fennhanguválasza.
— mert több évig házi pap voltam egy bo
londok házában, 8 ott megszoktam, liogv 
egész uap ostoba fecsegést hallgassak ü

A z A n k er. a legutolsó évi zárlat 
szerint a halálesetre nyereménnyel bizto
sítottak az évi dij 25%-kát kapják oszta
lékképen. Az 1885-ik évben lejárt gyer
mek biztosításokra (E. táblázat) 37! 2% 
nyereményosztalék esik s igy minden biz
tosított 1000 frt helyett nyereménnyel 
együtt 1372 frt fizettetett. Folyó év július 
hóban 656 bevallás 1,417,664 frt összeg
gel lett benyújtva. Kiállíttatott 740 szer
ződés 1,568,418 frt tökéről. 1885. január 
1 -töl benyujtatott 4903 bevallás 10,789,867 
frt összeggel, s kiállíttatott 4673 szer
ződés 10,301,961 frt tökéről. A biztosítási 
állomány 1884. végével 73914 szerződésbeli 
139,264,818 frt volt Fennállása óta a tár-

A rom. kath. lelkész Szik óra Iguácz 
derék öreg ember, ki f. é. augusztus 3. 
töltötte be 40 éves papi szolgálatát és 
Pécsett a székesegyházban a jubileum 
emlékére ugyanazon oltárnál misézett, 
mely előtt felszentelve volt. Alapítványi 
helyeu szolgál, megérdemlené a szegzárdi 
plébániát, bounét Bocsor plébános most 
dőlt ki. A jó ember, habár cseh szárma
zású, neve is mutatja, szikora rz e/.inege, 
igaz, nyilt8zivü magyar. Vele mindenről 
lehet értekezni és még nyugdíjazásra nem 
való, mitől óvja is meg az isten, mert az 
nyomorúságos 100 írt évi fizetésből áll.

Itt uj községi ház épült 6000 frtba 
került, csinos, tágas irodával és lakosz
tályai ; a körjegyző Szita Sándor minden 
ügyet rendben és pontosságban tart. Hi
vatalos szekrény osztályai 60 számot meg 
baladják. A vadászati jogot ö és társai 
bérelték ki, az első nyulvadászaton részt 
vettünk, de a hunezut állatok vígan ugrál
tak el a lövés előtt. E községben gyárt
ják a Klumpa nevű lábbelieket. Fölhívást 
tettein, hogy a kiállításra mutatványt küld
jenek be. Itt már van szegéuyebb osztály 
is, mely vidéki napszámra is jár, de azért 
tartozásaikat ezek is rendesen fizetik, nincs 
szükség exekuezióra.

A jubileált lelki pásztor tiszteletére 
a pécsv’áradi plébános Teslér per pedes 
apostolórum és a fekedi plébános Lieht- 
füss is átjővén toasztok is voltak, mely
ben a gonduoknékröl sem volt megfeled
kezve, kik a coelibátus járma alatt nyög
nek és melynek eltörléséről már gondos
kodhatna a törvényhozás.

R. E. $.



saná£ lejárt biztosítások után 40 millió
frtot fizetett Díjtáblázatok s felvilágositá- 
sok a magyarországi vezérügynökségnél 
Budapest, V., Gizella-tér ti. szám alatt
u v e rh e tö k .

T a n U g y.
A népiskola és az egészségügy.
Sokkal uehezebb feladat egy tudo

mányos szellemben irt mii megbirálása, 
semhogy e fent jelzett, Esztergomban dr. 
Walter Gyula s/.erkesztése alatt megjelent 
uagvbecsll munka részletes megbirálása- 
ha bocsátkozhatnám. Mindazáltal e körfii* 
rnéuv nem zárja ki azt, hogy ezúttal egyet- 
mást el ue mondjak ügy „A népiskola cs 
egészségügy-, — mint a népiskola és az 
egészségügyre vonatkozólag

Kétségkívül, az egészség megfizetket- 
]eo kincse az embernek, mint szerző miivé* 
nek bevezetésében mondja; olyan az egész
ség az emberbeu, mint só az ételben, mert 
nélküle az emberi élet izetlen, gvön} őrle
ten. Vagy mint Linnétől idézi a szerző : 
többet ér a szegénység egészséggel, mint 

a királyi tanácsosság egészség nélkül.u Mi 
Öröme is lehet egy milliókkal rendelkező 
dúsgazdagnak, ha betegségben kell sinlöd- 
nie. nem-e venué meg ez drága pénzen, ha 
lehetne, a szegény földhöz tapadt munkás
tól viruló egészségét?! Ha egy szegény — 
család fenntartó — munkás ember hordja ma
giban a betegség csiráját; ezt nem csak 
ö. de környezői — családja — is érzik. A 
baj orvoslására orvost kell hivniok, de ehez 
pénz kell. Fogy a vagyon, de nem szapo
rodik. mert a kenyérkereső nem dolgozbatik. 
|gv a családfenntartónak testileg, de vele 
az egész családnak auyngilag is — előbb, 
utóbb — tönkre kell mennie, már pedig a 
társadalom legnagyobb zömét a munkás 
osztály, a földmivesuép képezi. — Ebből 
kifolyólag megmagyarázható. hogy e kettő- 
galom : egészségügy és népiskola, mért hasz
náltatnak egymás mellett. Egyik a másiknak 
kiegészítéséül. Kell. hogy ezek oly szorosan 
együvé tartozzanak, mint tartozik a testhez 

| a lélek. I)c tekintsük csak kissé közelebb
ről az előttünk fekvő müvet s tartsunk iö- 

| vid szemlét auuak belbeese felett. — Szerző 
a bevezetés s függeléken kívül bárom 
részre osztja fel értekezését, mint ahogy ö 

í nevezi kiil* és belföldi pacdngógiailag elis- 
j mert nagyságok idevágó müveiből vett czi- 

táeziőktöl hemzsegő -  figyelemre méltó mü
vét. Első részében munkájának fejtegeti, 
hogy mennyiben képezi sok betegségnek, 
testi fogyatkozásnak forrását az iskola. E : 
részben konstatálja szerző, hogy az isko
lák viszonyai — a gyér világítás, az iskola 
megszorított hitköre, a czélszcrütlen padok ' 
jelentékenyen előmozdítják a rovidlátósá- 

I got. Statisztikai adatokkal igazolja ezt 
szerző, amennyiben az iskolai egészségügy | 

I körül nagy buzgalommal fáradozó dr. Goim 
konstatálasa után idézi, hogy a falusi is
kolában 5° 0. a városi elemi iskolában ! 

I 15* a reáliskolákban 14 és a gimuázi 
uniókban 32° „ rövidlátó. Igaz, hogy e baj 
a szülőktől is Örökölhető, mindazáltal ha- | 
táro/.ottan kimondja, hogy az iskola lent- I 

I említett viszonyai mindmegannyi elösegitöi 
I a rövidlátóságnak. — Mint iskolaszülte 
I betegséget másodszor említi a bátgeriuez 
I ferdülést, szintén számokkal igazolván, —
I dr. Duillauine megfigyelése után — hogy 
I e betegségnek 30" „-át egyenesen az is- 
I kóla okozza. E bajt igen természetesen a I 
I rósz padok, czélszcrütlen bútorok okozzák,
I amennyiben tény az, hogy igen kevés is- { 
I kóla bir czélszerü padokkal. — Mint is- | 
I kolabetegségekct említi még szerző, a 
I vértolulás . vérszegénység-, golyva-, pbilisis- 
I (aszkort, görvély- és altesti bajokat. E 
I bajok mindegyikét, ha nem is egyenesen 
I “kozza, de kétségkívül elősegíti az iskola. , 
I Ott van a tűltömöttség s ebből kifolyólag 
I az iskola rósz levegője, ehez járul még a 
I szellemi megerőltetés, a hosszas ülés és 

rósz testtartás, miudmegannyi elösegitöi e 
bajoknak. — Ezeken kívül még megemlíti 
szerző a vörheny, lépvar, himlő és más 
bőrbetegségeket. Tán ide somlhatnők még 
a dipbetiritist is, mely többnyire a gyer
mekvilágból szedi áldozatait. E betegségek
nek ugyan nem okozója, de mindenesetre 
közvetítője az iskola. Mindezekből kifo- 
lvólag igen helyesen moudja szerző, hogy 
az iskola az egészségügyet illetőleg egyike 
a legjelentékenyebb tényezőknek. — Hogy 
melyek az iskolai egészségügy terén nagy 
ezerepet játszó tényezők, arról müvének 
második részében szól a szerző. E részben 
előre bocsátja, begy az életbosszabitásának 
tényezői, a világosság, a meleg, a táplálék
e“ a víz. Itt miudjárt hozzá tehetnök, hogy 
ezeknek hiáuya az élet megrövidítésére 
*aolgál. illetve, okozza az iskolai beteg- 
egeket. A ruházat s táplálék Ugye a 
miliők feladata, de kiváuja szerző, hogy 
az iskola erre nézve is befolyásolja magát, 
bár beismeri, hogy ez nagy nehézségekkel 
lar, de igen jó köuyveket ajánl, milyenek 
többek közül: .A házi nevelés- Z. Varga 
Mihályiéi, „Az anyák könyve- dr. GUn* 
thertöl gtb. stb. Ezeket aztán ajánlja a 
taoitú a szülök figyelmébe. — Az iskola 
* ^yennek második lakása lévén, ennek 
Résére nagy goud fordítandó. Itt aztáu 
‘gsn szépen fejtegeti szerző, hogy melyek 
a.iő iskolaépület kellékei, melyek ha 
mind eszközöltetnének , kétségkívül oly 
. l é t  nyernénk, mely nem csak nem se- 

Ptené elő a betegségeket, hanem abban 
ég a beteg is üdülést nyerne. Az iskola 

k | er^®*etére nézve ostorozza a vas 
a vhákat, a ezélszerütlen padokat s egyéb 
0 orokat és sürgeti a szellőztetést. És

igen helyesen! A vaskályhák nemcsak
hogy nem egészségesek, de főfájást, szé
dülést s egyéb bajokat okoznak. Miért? 
Hamar bemelegednek, de hamar ki is hűl
nek s igy nem biztosítják az állandó bő- 
inérséket, mi egészségi szempontból felette 
szükséges, másodszor pedig rósz gázokat 
is fejlesztőnek. Mig ellenben e tekintetben 
cserép-kályha igen előnyösnek bizonyul. 
Fad és padlónak ajánlja a szerző a ke- 
ménytát, elmondotta itt, hogy mikor jó 
az iskolapad. Ezután áttér a tanitó asztala- 
(kathedra), a tábla — és a taneszközökre, 
kimerítően elmondván erre vonatkozó he
lyes nézeteit. — Ezek után müvének har
madik részére tér át a szerző, mily módon 
lehetne az iskola hátrányos befolyását az 
egészségre — ellensúlyozni ? Mindaddig — 
mondja szerző — mig iskoláink építése, 
berendezése, felszerelése esetleg a régibb 
épületek átalakítása — minden részletében
— szabályozva nem lesz, igazak fognak 
maradni dr. Kiant szavai: „Az iskolák 
nagy része egészségtani szempontból si
ralmas viszonyokat tüntet fel.- Igen! itt, 
ezzel kellene megkezdeni az iskolai egész- 
ségügy körüli sürgős teendőket. Legyen 
az iskola az itt előírtaknak megfelelő, 
hogy a tanitó sikeresen működhessék az 
az egészségügy körül. Jelen körülmények 
között — értve rósz iskolai viszonyainkat
— a tanitó csak fél munkát végez, tanitváu 
az egészségtant, mind azt szerző méltán 
kívánja, mely czélra — a többek közül

a következő egészségtaui munkákat 
ajánlja : „Egészség és rögtöni esetek gyógy
tana- Zimmerman Jakabtól, „A tanitó, 
mint orvos- Losonczi L. s Mikler J.-töl, 
„Életmeutés és egészségtan- dr. Széli La
jostól stb. stb. Sokat nyerne e nagyfou- 
tosságu ügy — mondja szerző igen he
lyeseli — ha a hatóságok az ily előadá
sokat, felolvasásokat tiszteletdijban része
sítenék. Az iskolai egészségügy érdekében

kétségkívül — sokat tehet a tanitó, 
de még többet lehetne kedvezőbb iskolai 
viszonyok mellett. — így pl. intézkedik, 
hogy az iskola s annak környéke tiszta, 
csiuos legyen, gondoskodik a fűtés s gya
kori szellőztetésről. Minthogy a hosszas 
ülés árt az egészségnek, minden két órá
ban — mint szerző is kívánja — kieu- 
gedi a gyermekeket 10 perezre, mely 
idő alatt az iskola szellőztetendő. Ajánlja 
továbbá szerző, hogy -  főleg a kiseb 
beknél — télen 9 órakor kezdje a ta
nitó az előadást, ameunyiben a téli reg
geli hideg levegő ártalmasán hat gyenge 
szervezetükre, nyáron pedig a nagy bőség 
miatt délelőtt 7- és délután 3 ólakor kel
lene azt kezdeni. Előadás alatt — mint 
mondja — az Írásnál különöseu nagy gond 
fordítandó, nehogy a gyermek mellét az 
asztalhoz szorítsa, vállát felhúzza, meit ez 
gerinc/ ferdülést és rövidlátóságot is okoz
hat. Kisérje a tanitó figyelemmel a gyer
mekek minden mozdulatát. Szóval, mint 
szerző I> ipaulouptól idézi: Tanitó! légy 
anya „Nagy hátrányára vau az egészség
nek — mondja szerző — a gyermekek 
túlhalmo/.ása tananyaggal.- Égy tűnik lel, 
mintha ezen állítása szerzőnek ellenkeznék, 
illetve nem férne össze ama fent tett kifeje 
zésével, hogy tanitassék az egészségtan 
külön tárgy gyanúul. Olyan az emberi szel
lem — mondja erre szerző — mint a föld, 
mely szintén pihen a vetemény változtatása 
által, ép azért ajánlja : figyeljen a tanitó 
arra, hogy jól rendezze el a tantárgyak 
egymásutánját. Ajánlja, hogy legyen a ta
nitó vidám, hogy vidámságot keltsen a gyer
mekekben, meri a vidám kedély megfizet- 
lietlen kincs az egészségre. A testgyakor
lásra né/.ve ajánlja, hogy abban a gyer
mekek „szabad tevékenységet- fejtsenek, 
úgy azonban, hogy a torna-órák tisztán 
játékórákká ne váljanak. Ezután áttér 
szerző — egészségi szempontból — a 
testi büntetések kérdésére. Hoz fel érve 
k«-t pro et contra, végre is azt mondja; 
„a legvégső szükség esetére meg kellene 
a tanítónak a testi büutetés jogát. Alkal
mazza itt e közmondást: „Exceptio firmát 
regulám.- Kolliimul szólva uem ellenzi „a 
legdurvább hibák és késségbeejtö rósz tet
tek esetére- a testi büntetéseket, életbe 
kclleue léptetni ismét — úgymond — a 
modori iskola 1594 ben hozott e törvényét: 
„Gravissima medicina esto-virgarum seve- 
ritas.- „A legvégső orvosság legyen a vesz- 
szök szigora.- Ezek után még lehetetlennek 
tartja meg nem említeni a valláserkölcsi 
nevelést, mint az egészségügyi viszonyok 
egyik — legfőbb — eszközét. Tagadha
tatlan, hogy a valláserkölesi nevelés hi
ánya szüli a uiértéktelenség, pazarlás s 
egyéb kicsapongásokat , ez pedig igeu 
természetesen az egészség hátrányára szol
gál, erről szólva említi a dohányzást is 
8 ostorozza azt, mint a gyermek egészsé
gének megrontóját. Végül 4 pontban ősz- 
szegezi szerző a müve III. részében fog
laltakat. — „Egész ember- — mint mü
vének befejezésében mondja szerző — 
csak a test és lélek öszbangzatos gondo
zása által képezhető. Nehéz, igeu nehéz 
e feladat, de erőt ad a tudat, hogy amit e 
téren a nevelés szt. ügyének áldozunk, 
mindaz a hazának, melynek lakói és a 
nemzetnek, melynek napszámosai vagyuuk
— fog gyümölcsözni. Dupanloup szavaival 
fejezi be müvét a szerző: „A jelen nem
zedék a jövő nemzedék forrása. Képezzük 
tehát azt, amennyire csak lehet, úgy, hogy 
a későbbiek iránt a legszebb reményeket 
táplálhassuk.- -  A „Függelékében a 
gyermek testrészeinek 8 különféle padok 
méreteinek táblázatát közli a szerző.

Ezeket tartam szükségesnek elmondani a

fent jelzett műről azt röviden ismertetni akar
ván. E minden izébeu jeles mii méltán meg
érdemli, hogy magára vonja az érdekeltek 
figyelmét, mely mü kétségkívül hivatva 
van az iskolai egészségügy körüli sürgős 
teendőket illetőleg — úttörőül szolgálni, 
mely utón az — értve a kivitelt — ha 
lassan is, de biztosan halad a megvalósu
lás felé. Azért szeut kötelességet teljesítek, 
midőn ezeu — szt. czélért küzdő — mü
vet minden illetők — tanügy barátok — 
figyelmébe melegen ajánlom, bár nem 
szorult légyen a — csekélységemtől eredő
— ajánlatra.

Somsich J. Sándor,
néptanító.

I r o d a l o m.
=  A .M agyar Háziasszony'. Az e czim alatt 

Budapesten megjelenő háztartási, gazdasági és 
szépirodalmi hetilapnak, mely a m agyar gazdasz- 
szonyok országos egyletének hivatalos közlönye,
— előfizetési ára egy évre fi frt, fél évre 3 fit, 
negyedévre 1 frt 50 kr. Előfizethetni legczélsze- 
rUbbeu póstautalvány á 'ía l a „M agyar Háziasszony- 
kiadóhivatalához Budapestéi), váczi körút 20. — 
M utatványszámok ingyen küldetnek mindazoknak, 
kik a kiadóhivatalhoz ezekéit — legczélszeriibben 
levelező lappal — fordulnak.

=  Az erdélyrészi kultur-egyesiilet nagy-gyű
lése alkalmából az „ O r s z á g - v i lá g "  egy egész 
sorát közli a kolozsvári képeknek, s egyszersmind 
alkalmi költeményt Ábrányi Emiltől és alkalmi 
czikket Szokolay Kornéltól, a kolozsvári „E llen
zék" segédszerkesztőjétől. A többi közlemények 
is rendkívül érdekesek. így „Az orvosok kougres- 
sush" egy orvostól, hét híres orvos arczképével; 
„A vidéki szerkesztők kongressusa" —u— tol; „A 
hársfa a la tt" , elbeszélés Hevesi Józseftől; „Ovid 
szerelmi dalaiból" Onossy Mátyás országos kép
viselőtől ; „A grófné szerelme" Lévay Sándortól ; 
„Két vén gyerek", regény Gabányi Árpádtól; „A 
császárok csókja- (a kremsieri császártalálkozás 
a lkalm ából); „Divathóbortok" dr. Cmi-löl; „A 
bét története" Székely Huszártól. A képek közül 
kiválik a „Magyar'-fianczia testvériség" ezimii em
léklap. Az állandó gazdiig rovatok a következők : 
Tudomány és irodalom, sz.inház és művészet, ú j
donságok, a kiállításról, könyvpiac/, vidéki élet, 
sport, liyiuen, gyászrovat, iunen-onnan, rejtvények. 
Az „O rszág-V ilág- előfizetési ára . január — de 
czemberre 10 fit, január júniusra 5 frt, jú lius — 
szeptem berre 2 frt 50 kr., jú n iu s—deczeiubeire 
5 frt Az „ E g y e té r té s s e l  együtt r egész évre 2*' 
frt, félévre 14 frt, negyedévre 7 frt, egy hóra 2 
frt 50 kr. Az előfizetési pénzek a Pallas irodalmi 
és nyomdai részvénytársasághoz, küldendők, kecs
keméti utcza f, ik szám

~  A „Kepes Családi Lapok" 49-ik számának 
tartalm a: A rnmbadült vár kincsei. (Elbeszélés.) 
Sümegi Kálmántól. Az utolsó sarjadék. (E lbe
szélés, vége.) Gyöngyösy Lászlótól. — A tenger 
titka. (Angol elbeszélés, vége.) — Házasság pénz
ért. (Regény, folytatása.) Br. Horváth Miklóstól.
— Szent István hete. (Tárcza.) /arám itó l. — Egy 
fogadás novellája. (Elbeszélés, folytatása.) I)r. En- 
gel Gyulától. — Lengyelország véres múltjából.
— Faust. (Turgenyev Iván elbeszélése. Folytatás.) 
Oroszból fordította Zsatkovics Kálmán. — Kép
m agyarázatok. — Mindenféle. — Képeink: Ugrás 
a brooklyui hídról. — A reggelire várók. — Kosz- 
cziuszko. — Szauiszló Ágost. — Krakkó főtere.
— Lengyel fölkelők. — M elléklet: Az „Ingováuyon 
át" (regény Sziklay Jánostól). 145— 160. oldala.
— A borítékon : Heti naptár. — Sakk-talány. — 
Mágikus szám rejtvény — Talányok megfejtése. — 
Megfejtők névsora. — Jutalm ak. — Hymen. — 
Gyászrovat. — Apróságok. — A szerkesztő póstája.
— Hirdetések. — A lengyel kirándulóknak ha
zánkba jövetele alkalmából Lengyelország véres 
m últjából közöl tö .téneti képekkel ellátott m eg
emlékezést a „Képes Családi Lapok1', mely az 
utóbbi félé'- a la tt úgy a közlemények tartalmas- 
ságáia, mint változ.atosságára nézve folytonos gya
rapodást és emelkedést mutat. E czikken kívül 
„Szent István hete" czimmel élénk tárczát, Sümegi 
Kálmántól és Gyöngyösi Lászlótól elbeszéléseket, 
br. Horváth Miklós veterán Írónktól regényt, egy 
angol és egy orosz elbeszélést (Turgenyevtői) ta- 
I ál mik a lapban, melynek apró rovatai is gouddal 
és elvenen vannak szerkesztve. Tekintetbe véve, 
hogy az olcsóságára nézve egyetlen képes hetilap, 
(csak másfél írt negyedévre, a divatlappal együtt), 
melegen ajánljuk olvasóink figyelmébe.

=E Jó könyvek. Az e czimen megindult válla
lat minden tekintetben megérdemli a pártolást. 
Olcsó és jó  ! Bárki, a legszegényebb napszámos 
is megszerezheti s olvasása által szive lelke, egy
aránt épül. A vállalatból újabban m egjelentek : 
„Istenkárom ló Kiirucz Péter" — „Bokor Erzsi 
története- — „Szilágyi és Hajinássy" — „A rossz 
asszony" — „A kincskeresők- — „Elvitte az ör
dög- — „A pokol torkában-  — „A nagy gróf 
komája." — A jó  könyvek legújabb sorozata az 
őszszel fog megjelenni. Kik e vállalat irán t é r 
deklődnek, fői dúljanak a kiadóhivatalba i Budapest, 
váczi utcza 11 szám.)

Gabona árjegyzék.
Pécs sz. kir. városában 1885. évi augusztus hó 

29-én tarto tt heti vásárról.

) ....................... 6 frt 50
Bu m ) középszerű 6 ;in

) legalábbvaló . 6 - 20

) j i ....................... 90
Kétszeres ) középszerű 6 70

) legalábbvaló . • ~ -

) ....................... 5 60
Kom ) középszerű 5 50

) legalább való . — - —

) j ó ....................... G _
Árpa ) középszerű 5 „ 80

) legaliibbvató . — - —

) Í ó ....................... 70
Zab ) középszerű . 5 60

) legalábbvaló . . — « —

) J 4 ....................... 6 50
Kukorícza ) középszeri* . . — —

) legalábbvaló . • ~ - —

Szóim ) 3  ...................... 80
Szalma ) a  ...................... 1 " 10

S T y i l t - t é r . * )

N y i l a t k o z a t .
A „Pécs" 67. sz. újdonság! rovatában „Lelki

ismeretien levelező, czim alatt személyemet mélyen 
sértő, a való tényállást szándékosan elferdítő köz
leményre saját reputáczióm és a nagyközönség 
tájékoztatása czéljából kötelességemnek tartom  a 
következőket tudomásra hozni:

•) Ezen rovat a la tt m egjelentekért nem vállal 
felelőséget a szerkesztőség.

A „Pécsi Figyelő" f. é. 84-ik számában hozott 
„Közbiztouság a hegyeken" czim alatti közleméuy 
teljesen való; való, hogy meglámadtattam s hogy 
a városi reudörségi hivatalban ennek megjelentése 
végett megjelentem, de ép oly való az is, hogy 
ugyanezen alkalommal a város házán a folyósóban 
levő őrön s a szobában őgyelgő úrvezetőn kívül 
senkit sem találtam  ; aljas rágalom azonban, mi
ként részeg lettem volna, s hogy elutasittattam .

Hogy teljesen józan voltam igazolja a kezeim 
közt levő, tetszésre felmutatható K. L K. J. had- 
nagy és K. L. urak által kiállított bizonyítvány, 
melyben hitelesen tanusittatik , hogy f .é. augusztus 
19-én este 7 ,9  óra tájban, rnidőu a város házán a 
történtek feljelentése végett megjelentem, velők 
találkozván és huzamosb ideig velők társalogván, 
engem szokott tisztességes, kifogás alá egyátalán 
nem eshető állapotban, teljes józannak találtak

Aljas rágalom tehát a „pünkösdi király"-féle 
„Pécs" lap em lített czikke személyemre vonatkozó 
állítása.

Midőn tehát összes sértő kifejezéseit m int leg
aljasabb rágalmakat visszautasítom, a közleményt 
egész terjedelmében rosszakarattal párosult furfang 
kifolyásának jelentein, melylyel egyedül a rendőr
ség hanyag eljárásának takar gatás a czéloztatik.

Pécsett, 1885 szeptember hó 4-éu.

Ribling Lajos

Fölhívás.
A pécsi nyugoti kőhíd részén fekvő 

földtulajdonosok felkéretnek, miszerint 
f. hó 8-án délelőtt 11 órakor

szigeti külváros

K  o  r  o  n  a
vendéglőben

a vadászat bér- vagy bérbe nem adása végett 
saját érdekükben mentül számosabban meg

jeleníti szíveskedjenek.
Pécsett, 1885. szeptember 5-én 

tisztelettel
28n (i—i) a b é r l ő k .

n -j l o y  f e r e u c z ,
laptiilajdotion.

K I S  J  Ó I  S E F. VÁRAI)Y F E R E M Z
felelős szerkesztő. főmunkatárs.

Hirdetések.

Árverési hirdetmény.
A pécsi kir. törvényszék, mint telek

könyvi hatóság közhírré teszi, hogy Illés 
Kataliu csepelyi lakös végrebajtatónak 
Kovács János hídvégi lakós végrehajtást 
szenvedő elleni 289 írt tőkekövetelés és 
járulékai iránti végrehajtási ügyében a 
pécsi kir. törvényszék (a siklósi kir. járás- 
bíróság) területén levő Hidvég község te
rületén fekvő a hídvégi 70 sz tjkvben I. 
alatt felvett */4 telekre 67. sz. házrá és 
belsőségre 1337 írtban, — úgy a -f- alatt 
felvett 239. bszsz. maiadványföldre 8 fii
ban ezennel megállapított kikiáltási árban 
a viszárverést Kovács Jánosné szül. Kúu 
Júlia, hídvégi lakós, kédelmes vevő ellen 
elrendelte és hogy a fennebb megjelölt 
ingatlan az 1885. évi szeptember hó 
15 napján d. e 10 órakor Hidvég köz
ségházánál megtartandó nyilvános árve
résen megállapított kikiáltási áron alól is 
eladatni fog

Árverezni szándékozók tartoznak az 
ingatlanok becsárának 10° „-át, vagyis 133 
frt 70 kit illetve 80 kit készpénzben, 
vagy az 1881. LX t. ez. 42 §-ában jelzett 
árfolyammal számított és az 1881 évi no
vember bő 1-én 3333. sz. a. kelt igazság
ügyminiszteri rendelet 8. §-ában kijelölt 
óvadékképes értékpapírban a kiküldött 
kezéhez letenni, avagy az 1881. LX. t. ez. 
170. §-a értelmében a bánatpénznek a 
bíróságnál elöleges elhelyezéséről kiállított 
szabályszerű elismervényt átszolgáltatni.

Kelt a pécsi kir. törvényszék, mint 
telekkönyvi hatóságnak 1885. évi julius hó 
30-án tartott üléséből. Kiadta:

Dr. Ballus Zs.
28*. sz. (1 — 1) kir. tszéki jegyző.

638. sz.

Árverési hirdetmény.
A pécsi kir. törvényszék, mint telek

könyvi hatóság közhírré teszi, hogy Her- 
bert Mátyás végrebajtatónak néhai Heit- 
mann János és neje örökösei végrehajtást 
szenvedő elleni 1200 frt tőkekövetelés és 
járulékai iránti végrehajtási ügyében a 
pécsi kir. tszék területén lévő a pölöskei 
38. sz. tjkvben felvett I. 4b hsz. sz. a 3b 
régi 8b uj sz. ház •/*•- telekre erdőt és 
legelő illetőségre az árverést 982 frt 25 
krban ezennel megállapított kikiállási ár
ban elrendelte, és hogy a fennebb meg
jelölt ingatlan az 1885. évi szeptember 
24-én délután !/« 3 órakor Pülüskén 
a község házánál megtartandó nyilvános 
árverésen megállapított kikiáltási áron alól 
is eladatni fog.

Árverezni szándékozók tartoznak az in
gatlan becsárának 10°/„*át, vagyis 98 frt 25 
kr. készpénzben, vagy az 1881. LX. t ez. 42. 
§-ában jelzett árfolyammal számított és az 
1881. évi november 1-én 3333. sz. a. kell 
igazságügy miniszteri rendelet 8. §-ábau 
kijelölt óvadékképes értékpapírban a ki
küldött kezéhez letenni, avagy az 1881. LX. 
t. ez. 170. §-a értelmében a bánatpénznek 
a bíróságnál elöleges elhelyezéséről kiállított 
szabályszerű elismervényt átszolgáltatni.

A pécsi kir. törvényszék, mint telek 
könyvi hatóságnak 1885. évi május hó
8-án tartott üléséből. Kiadta :

Dr Ballus Zs.
275. (1— 1) kir. tszéki jegyző.

I C  B iztos kereseti "m g
Mindenki tőke és koczkí 7at (risico) nélkül

osz trák -m ag y ar á llam -és  di.jsorsjeirj ek 
részletfizetés mellet ti e ln d u sa  áítal az 1SS3. 

évi X X X I fv ez ik k  szerint

havonta 100— 300 frtot kereshet
náluuk. — Ajánlatok a jelen  foglalkozás 

megnevezésével intézendök:

A fővárosi váltóüzlet-társaság
ADLER és társához BUDAPESTEN.

353
18857**

Árverési hirdetmény.
Alulirt kiküldött végrehajtó az 1881. 

évi LX. t. ez. 102. § a értelmében ezen
nel közhírré teszi, hogy a sásdi kir. já
rásbíróság 2629. számú végzése által Bá
rány amegy e gyárupéuztára végrehajtató 
javára Szieber Adám szalatnaki lakós 
ellen 207 frt 17 kr. töke, 87 frt 65 kr. 
régibb kamatai, úgy a töke, mint a ka
mat után 1884. január 1 -töl járó 7°/0 ka
matai és 7°/0 kkamatai és eddig összesen 
34 írt 14 kr. perköltség követelés erejéig 
elrendelt kielégítési végrehajtás alkalmával 
biróilag lefoglalt és 451 fiira becsült 2 
ló, 2 tinó, 1 tehén, gazdasági eszköz, 
gabnancmü, szobabútor és ágyneműből 
álló ingóságok nyilvános árverésen ei 
adatnak.

Mely árverésnek a 2889. sz. 1885. 
kiküldést rendelő végzés folytán a hely
színén, vagyis Szalatnakon az alperes 
lakásán leendő eszközlésére 1885 ik évi 
szeptember hó 10-ik napjának délelőtt 
10 órája határidőül kitüzetik és ahhoz a 
venni szándékozók ezennel oly megjegy
zéssel hivatnak meg. hogy az érintett 
ingóságok ezen árverésen az 1881. évi 
LX. t. ez. 107. §-a értelmében a legtöb
bet Ígérőnek becsáron alul is eladatni fognak.

Az elárverezendő ingóságok vételára 
az 1881. Jvi LX. t. ez. 103. §-ábau meg
állapított feltételek szerint lesz kifizetendő.

Kelt Sásdon 1885-ik évi augusztus 
hó 29. napján.

Schuber Manó
282. (1— 1) kr. bírósági végrehajtó.

árv. 1885.

A rverési hirdetés.
lliineshá/.án elhalt llohman Miklós ós nejt1 Srhultlieis/. Anna ha

gyatéka ingatlanai f. évi szeptember hó 21-én reggeli 10 órakor Hintés 
házán a községházánál nyilvános árverés utján eladatni lógnak alábbi ti-l 
tételek mellett:

1. A himesházai 40. sz. telekjegyzőkönyvben foglalt 33. sz. ház, belső
séggel hozzátartozó ‘/.-ad kültelek, a C. 2. alatt öreg Hohman Henrik részére, 
bekebelezett élethossziglani tartás és lakás szolgalmi jog épségben tartásával 
— kikiáltási ára 4860 torint.

2. Árverezők a becsár 10"/o-át bánatpénzül előre lefizetni tartoznak, 
mely a vételár utolsó részletébe fog beszámíttatni.

3. A vételár ’/s-ada azonnal lefizetendő, ’/.-ada az árverés napjától 
három hóra 7°/» kamattal, megengedtetik vevőnek a vételár 7,-ad részét a 
megvett ingatlanra bekebelezendő kötvénynyel az árvatárba btztositani.

4. Vevő az ingatlanokat azonnal birtokba veszi, fizetni tartozik pedig 
1885. év julius i-től számítandó és megjáró összes állami és községi adókat, 
az árverési költségeket, úgy az árverés megejtéseig teljesítendő fóldmunkabért, 
mely az árverés megindítása előtt fog küzöltetni.

5. A vételár teljes lefizetése titán vevő bekebelezésre alkalmas gvám- 
hatóságilag jóváhagyott szerződést nyerend, melylyel tulajdonjogát saját költ
ségére bekebelezheti.

6. A feltételek bármelyikének elmulasztása vagy be nem tartása ese
tén vevő kárára és költségére uj árverés fog rendeltetni.

Pécsvárad, 1885. szeptember 2-án. K ÍS S  Aladár,
278. (I—1) szolgabiró.
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Árverési hirdetmény.
j\ pécsi kir. törvényszék mint telek

könyvi hatóság közhírré teszi, hogy Ko- 
vácsics Anna pécsi lakós végrehajtatónak 
Nagy Ignácz és neje Kremmer Anna 
végrehajtást szenvedő elleni 75 frt tőke- 
követelés és járulékai iránti végrehajtási 
Ügyében a pécsi kir. törvényszék terü
letén lévő a pécsi 4617. sz. tjkvben 
felvett 5260. I. •/* hszsz. süllőre az ár
verést 1028 írtban ezennel megállapított 
kikiálltási árban elrendelte és hogy a 
feunebb megjelölt ingatlan az 1885. évi 
október hó 26-ik napján délelőtt 10 
órakor a pécsi kir. törvényszék telek
könyvi irattárában megtartandó nyilvá
nos árverésen a megállapított kikiáltási 
áron alól is el adatni fog.

Árverezni szándékozók tartoznak az 
in-gatlan becsárának 10°/o-át, vagyis 102 
Irt 80 krt készpénzben, vagy az 1881. 
LX. t. ez. 42. §-ában jelzett árfolyammal 
számított és az 1881. évi nov. 1-én 3333. 
sz. a. kelt igazságUgyminiszteri rendelet 8. 
§-ában kijelölt óvadékképes értékpapírban 1 
a kiküldött kezéhez letenni, avagy az 1881. I 
LX. t. ez. 170. §-a értelmében a bánat
pénznek a bíróságnál előleges cllielyezé- 
séröl kiállított szabályszerű elismervényt 
átszolgáltatni.

Kelt a pécsi kir. törvényszék, mint j 
telekkönyvi hatóságnak 1885. évi augusztus 
hó 1-8Ő napján tartott Illéséből.

Kiadta:

J cJ cÁ cJ c k jc jc k J c tc I c k . I  a lb f c i a i d b f c j t a f c i c j k i a t a t a

Borszürő-zsákokat
I-S Ő  r e n d ű  s z ö v e t b ő l  á  1 í r t  5 0  k r .

I l - o d 20

az idényre ajánl
a Bakay-féle fonó-szövő-kötélgyár és kender be- ^  

váltó részvény-társaság Szegeden.
r  Nagyobb megrendeléseknél árengedmény, - w

276. (3—1

271. (1 -1 ,

Streliczky,
kir tszéki jegyzi

Árverési hirdetmény.
A pécsi kir. törvényszék mint tjkvi 

hatóság közhírré teszi, hogy Siklós nagy 
községnek végrehajtatónak Deymek Fri
gyes végrehajtást szenvedő elleni 12951 
frt töke követelés és járulékai iránti vég
rehajtási ügyében a pécsi kir. trvszk. 
területén lévő Siklós nagy község határá
ban fekvő a Siklósi 1037. sz. tjkvb fel
vett 11*20. Iisz. sz. egész szöllö és pinezére 
620 frt 216 hsz. sz. 324 sz. háznak udvar és 
kertnek Deymek Frigyest illető illető 200 frt 
kikiáltási ár mellett az árverést elrendelte 
és hogy a fenoeb megjelölt ingatlan az 
1885. évi október hó 12. napján dél 
előtt 10 órakor Siklóson a község 
háznál megtartandó nyilvános árverésen 
a megállapított kikiáltási áron alól is 
eladatni fog.

Árverezni szándékozók tartoznak az in
gatlan becsárának 10H/O*át. vagyis 62 frt 20 
frt készpénzben, vagy az 1881. LX. t. ez. 42. 
§-ában jelzett árfolyammal számított és az 
1881. november hó 1 én 3333. sz. a. kelt 
igazságügymiois/.teri rendelet 8. §-ábau ki
jelölt óvadékképes értékpapírban a kikül
dött kezéhez letenni, avagy az 1881. LX. 
t. ez. 170. §-a értelmében a bánatpénznek 
a bíróságnál előleges elhelyezéséről kiállí
tott szabályszerű elismervényt átszolgáltatni.

A pécsi kir. törvszék, mint telekkvi 
liatóságuak 1885. évi julius hó 11-én 
tartott üléséből

Kiadta:
Dr. Ballus Zs.

273. sz. (1 — 1) kir. törvéuyszéki. jegyző.

9385 
1885 **■

Árverési hirdetmény.
A pécsi kir. törvényszék mint telek

könyvi hatóság közhírré teszi, hogy Bara- 
nyamegye gyámpéuztára végrehajtatónak 
Vajda János pécsváradi lakós végrehaj
tást szenvedő elleni 116 frt tőkekövetelés 
és járulékai iránti végrehajtási ügyében a 
pécsi kir. törvényszék (a pécsváradi kir. 
járásbíróság) területén lévő a Pécsvárad 
községben fekvő a pécsváradi 269. sz. 
tjkvben I. alatt fölvett 351. bszsz. 299a 
sz. ház és udvarra, 353, 361, 363, 365. 
liszsz. gyümölcsös kertekre 1582. bszsz. 
szántóföldre és 4540. liszsz. szöllöre az 
árverést 718 frtbau ezennel megállapított 
kikiálltási árbau elrendelte és hogy a 
feunebb megjelölt ingatlanok az 1885. évi 
október hó 27-ik napján délelőtti 10 
órakor Pécsvárad községében a köz
ségi bírói lakban megtartandó uyilvános 
arveréseu a megállapított kikiálltási áron 
alól is eladatni fognak.

Árverezni szándékozók tartoznak az 
ingatlan beesáráuak 10°/0-át, vagyis 71 
frt és 80 krt készpéuzbeu, vagy az 1881. 
évi LX. t. ez. 42. §-ában jelzett árfolyam
mal számított és az 1881. évi november hó 
lé n  3333. sz. a. kelt m. kir. igazságügy mi
niszteri rendelet 8. §-ában kijelölt ovadék- 
képes értékpapírban a kiküldött kezéhez le- 
leírni, avagy az 1881. évi LX. t. ez. 170. §-a 
értelmében a bánatpénznek a biróságuál 
előleges elhelyezéséről kiállított szabály
szerű elismervényt átszolgáltatni.

Kelt a pécsi kir. törvényszék, mint 
telekkönyvi hatóságnak 1885. évi julius hó 
16-án tartott üléséből.

Kiadta:

270, »z. (1 — 1)
Streliczky,

kir. tszeki jegyző.

Árverési hirdetmény.
A pécsi kir. törvényszék mint telek

könyvi hatóság közhírré teszi, hogy Pu- 
clier János végrehajtatönHk Frankenstein 
József és neje végrehajtást szenvedő elleni 
80 frt tőkekövetelés és járulékai iránti 
végrehajtási ügyében a pécsi kir. törvény
szék területén lévő a mislényi 50 sz. tikj- 
kvben felvett I. 53. bszsz. 49. sz. ház, 
udvartér és kertre az árverést 160 írtban 
ezennel megállapított kikiáltási árban el 
rendelte és hogy a feunebb megjelölt in
gatlan az 1885. évi november hó 2 ik 
napján délelőtt 10 órakor Mislény j 
község házánál megtartandó nyilváuos 
árverésen a megállapított kikiáltási áron 
alól is eladatui fog.

Árverezni szándékozók tartoznak az 
ingatlanok becsárának 10#/,*át, vagyis 16 
Irtot készpénzben, vagy az 1881. LX. t. 
ez. 42. §-ában jelzett árfolyammal számí
tott és az 1881. évi november hó 1-én 
3333. sz. a. kelt igazságUgyminiszteri ren
delet 18. §-ában kijelölt óvadékképes ér
tékpapírban a kiküldött kezéhez letenni, 
avagy az 1881. LX. t. ez. 170. §-a ér
telmében a bánatpénznek a bíróságnál 
előleges elhelyezéséről kiállított szabály
szerű elismervényt átszolgáltatni.

Kelt a pécsi kir. törvényszék mint 
telekkönyvi hatóságnak 1885. évi augusz
tus hó 18-ik napján tartott üléséből.

Kiadta:
Streliczky,

211. (1—1) kir. törvényszéki jegyző.

OCXXXXXXXXXXXXX *u  x x x x x x x x x x x x x )1000 darab juh
és pedig: 750 darab kiváló finom Merino (me
lyektől a legutóbb nyírt gyapjúnak bécsi mázsája 
150 frt árt ért el), szintúgy 250 darab Brack- 
juh, 1885. szeptember hó Í7-én (élném végzés 
esetében folytatólag szeptember hó 18-án) reggel 
10 órakor Pellérden, (Pécs mellett) az uraság ál
tal önkéntes árverésen eladatnak.

A feltételek a Pellérdi jószágigazgatóság
nál megtudhatók s kívánatra bérmentve el is 
küldetnek. 266. (s-z)

CXXXXXXX114 xxxxxxxxxxxxxxí

Ház és szőlő eladó!
A Mária-ntczában a 31. az. uj ház, 

és az aranyhegyben egy hold és 158 
□  öl nagyságú jó karban álló szőlő, 
présházzal és terméssel együtt, sza
badkézből eladó. 263. (0— 4)

Értekezhetni Nagy-Flórián utcza 
16. sz. alatt lakó tulajdonossal.

Az első pécsi

aszta lo s-eg y esü le t^
é s

Held Gusztáv, kárpitos
K I S T É R E N ,

ajánlják a n. é. közönségnek dúsválasz 
téka raktárukat mindennemű

asztalos, kárpitos és esztergályos
saját ké*zitményü legújabb és legjobb 
minőségű árukból legjiitáiiyosabb árért.

Úgyszintén: azon hírneves Kolili
léié székeket hajlított fából, vasbutoro- 
kat, tü k rö k et Stb. a melyekből folyton 
nagy választék tartutik.

A midőn felkérjük az e szakmába 
vágó czikkek szükségleteik fedezésénél 
minket megbízásaikkal szerencséltetni, 
ajánljuk magunkat még mindennemű asz
talos és kárpitos m unkák elkészítésére, 
vendégfogadók és kávéházak teljes 
stylszerü berendezésére, valamint legú
jabb minta szerinti llj tekeasztalok ké
szítésére és javítására.

Az eddig bennünk helyezett kegyes 
bizalom és pártfogás fentartását jövőre is 
kérve, maradunk

mély tisztelettel

az I. pécsi asztalos-egyesület

Fejős tehenek-*.
Rézler István urnái

S z ig e tv á ro tt 4 darab  
5  kitűnő n yu goti fajú fe- §  
S  jős tehén, bármely te- 
Z  henészetbe alkalmas,
•  helyváltoztatás követ- 
2  keztében eladó.

\  E l a d ó

147 .(3-)
IIELll GUSZTÁV,

kárpitos, kistéren.

LEGJOBB SZERKEZETI'

B O R S A J T Ó K A T
S Z Ö L Ö Z Ú Z O K A T
SZ E C SK A V Á G Ó K A T
R É P A V Á G Ó K A T

OLCSÓN ÉS GYORSAN SZÁLLÍT

Grossn; anr.es Rauschenbach
első magyar gazdasági gépgyára

BUDAPESTEN.

Á r j e g y z é k e k  k í v á n a t r a  b é r 
m e n t r e  k  itt  d e t  n e k

253. ( 6 - 3 ) ______________________

Ezennel bátorkodom a n. é. kö
zönségnek szives tudomására hozni, 
hogy Pécsett (József-utcza 5. sz. a .) 
fenílió

szoba, ezég és
tem plom  fes tészeti

üzletemet a jelenkor követelményei
hez képest oly dúsan rendeztem be, 
hogy e téren a legnagyobb igények
nek megfelelhetek. Az egyezményre 
vonatkozólag könnyebbségül szolgál
hatok a legdíszesebb damask- olasz, 
franczla és német reneainse stílben 
kiállított és kidolgozott piafond és fali 
mintákkal.

Jó anyag valamint a munka tiszta
ságáért mindenkor kezességet vállalok.

Mindennemű mázolási munkák a 
lehető' legjutányosabb ár mellett leg
pontosabban teljesítetnek.

Számos megrendelésért esd
V A D Á S Z  BÉLA

szoba d isz festő
245. (12—4) József utcza 5. szám alatt.

■ - a Harkányi hegyen egy ■
■ ■"
■ a 4 holdas szőilö, «"

■ ■
■ négy Imid parlag föld, egy 

BB Imid akác-erdő egy tagban,
B.  emeletes présházzal, istáié- 
B* val, edényekkel és termés- \

sel együtt jutányos áron és ked- 
vező feltételek mellett, (melyek B*

■ Hegedűs Imre számtartónál
■ Pécsett Szepesi utcza 10 meg- i
m tudhatok) eladó. 154. (0_4) *■

J  ■ ■ ■ ■ ■ —  ■ ■ ■ ■ ■ M  M

Múria-celli
gyomor cseppek

jeles hatású gyógyszer a gyomor min
den báutalniai ellen

én fölülmúlhat atlan az ét- 
* ágyh iúuy , gyomor 
gyengeség, ro«/.N/.agu 
le h e le t , szelek , sava 
uyu  felbüfögés, ku
li k a  , gyom or hurut, 
gyom orégés, liugykö- 
k ép z ö d es, túlságos 

n y á lk a  képződés, sá r
gaság , undo r ét* há
nyás , fő fá jás  (hn az a 
gyom orból ered), g jo -  
iuo rgö rc s, székszoru- 
la  t, a  gyom ornak  tul- 
te rh e ltse g e  étel csitul 
á l ta l , g il is z ta  lép és 
ni á j betegség , arauy- 
e res  b áu ta lm ak  ellen 

l . g y  ü v e g c s e  á r a  l i a ^ x - i i á -  
l a t l  u t a s í t á s s a l  e g y ü t l 3 5  Ki*.

Kapható: Pécsett Halát Ödön, Kovács Mi- 
b'ihy és Si/áirz István gyógyszerész uraknál. 
Pécsvárad: Doorszky líéia gyógyszerésznél. 
Szigetvárott: Visy Sándor gyógyszerésznél. 
Siklóson : Rónai gyógyszerésznél. Sásd: 
Keller Gyula gyógyszerésznél. Szászvár : 

Baltha László gyógyszerésznél. 
Valamint az osztrák-m agyar biiodalom  minden 
nagyobb gyógyszertárába i én kei eskedéHébeu. 
Központi szétküldési raktár nagi/lmn é* 

kicsinyben. (13—10)
B l t A D I  K Á R O L Y ,  

az „ ő r a n g y a l h o z "  ezimzett gyógyszertárában
K rem z ie rb en , M orvaországban.
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E l s ő  m u g y a r  h a i a i
in. k. és o. cs. kir. szabad.

bőr- és gépszij-gyár

KRAUSZ JÓZSEF FIA
Mai ra li, déli vasutállom . Kesthely.

Alapittatott 1850-ben.

Ajánlja 1883. évi február 23-án szabadalmazott impriignált forrasztott 
gepszijait és oroszul gyárto tt varró- és kötöszijait. — melyek a keres
kedelmi téren u legjobbaknak bizonyult kül- vagy belföldi gyártmányok ellen 
még senkitől el nem érteket biztosítanak. Ezeu szíjak nem nyúlnak semmit és for
rasztásuk oly szilárd, hogy gőz vagy nedvességben használva, éveken át dől 
doznak a nélkül, hogy rongálódnának.

Javítások gyorsan és legolcsóbban eszközöltetnek 
Á rje g yzé ke t és m in tá t k ív á n a tra  díjm entesen kü ld ö k .

Országos M agyar Gazdasági Egyesület Budapest. (Közte lek.)
265. sz /884. BIZONYLAT. Krausz József fia Somogymegye m arc rali gyáros által az 

országos m agyar gazdasági egyesület elé bírálat végeit beküldött imprágnalt CS forraszto tt 
gépszijak a m agyar államvasutak gépgyárában és a királyi József műegyetem mechanika: 
laboratórum ában az orsz. gazd. egyesület gépészeti szakosztálya iészére kiküldött b izott
sága előtt szakszerűen m egvizrgáltatván. a következő tulajdonok konstatál tá tin k :

1- aaör. Az imprágnálás teljes lévén, a szíjak mindenütt ott. a hol nedvesség és gőz 
befolyásának voltak kitéve —  a befolyásoknak sikeresen ellenállottak

2- s /o r . Csekély nyulékonysággal bírván, e szíjakat kurtítani nagyon ritkán szükséges 
— úgy hogy az állami gépgyárban 34 napon állandóan működésben tarto tt két szíj közül, 
ezen idő alatt csak az egyiket kellett 80 mmtrel m egkurlitani.

3 - szor. A szíjak végeinek a megerősítés melletti összeforraszlása csekély nyulékony- 
sága mellett előnyösnek mondható — s ez összefoirasztás oly szilárd, hogy □  miliiuetei enkint 
2,505 kgr. terheltetésnél a szíj elszakadt, de a forrasztás mi változást sem szenvedett.

4 szer. A szíjak □  milimeterenkint átlag  2 '48 kgr. terheltetést állottak ki.
Kelt Budapesten, 1883. márcz. 19-én.

184. (10— 10)
Az országos m agyar gazd. egyesület nevébe 

Korizmics László s. k., al elnök.

Kivonat az országos iparegyesület gyáripari szakosztályának 1882. október hó 10-ón tarto tt 
üléséről felvett jegyzőkönyvből.

6. pont. Krausz József fia m arczali gépszijgyáros által bem utatott ragaszto tt és fór- 
„ sztott gépszijak, melyeknek tartóssága mellett számos bizonylat mutattatott föl, olcsó
ságuknál fogva 18 az érdeklő iparosok és iparvállalatok figyelmébe ajánltatnak.

Kelt mint fent. K iadta: Országos Iparegyesület
G e 1 I é r i M ó r  s. k., szakosztályi jegyző és egyesületi titkár.
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IVIC ANTAL mechanikus.
Pécsett, Budai külváros, föutc/.a líl. sz.

Üzletem megnagyobbitása folytán azon kel
lemes helyzetben vagyok, hogy fülülmulhatlan 
és ismételten kitüntetett tömör, és hivatalosan 
megvizsgált mindennemű mérleget, Súlyokat, bor 
sajtókat, szölbmalmokat különlegességeket és 
minden egyéb e szakmába vágó czikkeket a leg
olcsóbb áréit adhatom. — Ezenkívül elfogad
tatnak és pontosan teljesittetnek midenféle mal
mok; készítései és javításai is.

Tisztelettel

IV IC  ANTAL.

X x x x x x x x x x x x x x x i

X
X

Pécsett, 1885. Nyomatctt Taizs Józsefnél (ezelőtt Madarász E.)


