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kormány, mely 8 évvel ezelőtt az állam- 
háztartás egyensúlyának helyreállítására 
vállalkozott, s ovégböl elveit is lomtárba 
dobta; aki azt hiszi, hogy e téren valami 
számbavohető lépést tett előre, az, mert, 
mint mondják, a hit boldogít, legyen bol
dog e hitében ; de aki figyelemmel kiséri, 
nemcsak a korán megtapsolt miniszteri 
exposé-kat, hanem a zárszámadások ki
ábrándító eredményeivel is foglalkozik, az 
fájó szívvel fogja velem együtt bevallani, 
hogy az államadóssági kamattehernok 
ijesztő mértékben való növekedése, az 
adóknak egészen a lehetetlenségig való 
fokozása, s ezek mellett a teherviselési 
képesség emelésére már az önfentartás 
ösztöne által paranosolt intézkedések teljes 
ignorálása egyáltalában nem az az ut, a 
melyen az államháztartás rendezésének 
kétségkívül magasztos czélja felé siker 
reményével haladni lehetne.

Álért ha még oly bőséges is azon 
bizalom, melylyel a küllőid pénzpiczai 
hazánk fizetés-képessége iránt viseltetnek, 
de kiaknázhatlau kincsesbánya nem létezik, 
s azért nem cselekszik észszerűen az, ki 
ahelyett, hogy a nemzet termelő erejét 
virágzásra juttatni igyekeznék, feltétlenül 
megbízik a vele szemben mutatott bizalom 
kiapadhatlanságában, mert jöhetnek idők, 
s ne adja az ég, hogy jöjjenek, amidőn e 
bizalom tőlünk nem függő okoknál fogva 
megfogyatkozliatik, amidőn a nemzet aztán 
pusztán öneiejére leend utalva s vezérlői 
csak akkor fogják belátni, mily nagy bűnt 
követtek el, amidőn a teherviselési képes
ség emelésére ezélzó üdvös reformokat, 
akár tehetetlenségből akár politikai tóv-
nézetektöl fólrevezettetve, megvalósítani 
elmulasztották.

Aki látni akar, láthatja, hogy nem
az előirányzatok önámitó és másokat káp
ráztató külszíne után kell a valót meg
ítélni, hanem az évi zárlatok tényleges 
eredményű után, s ha ezeket tokintjük, 
valóban nagyon lo fog hűlni azok elragad
tatása, kik a pillanatnyi sikerek mámorá
tól elkábitva, nem tudnak, vagy nem
akarnak a szemükre tapadt hályogtól meg
szabadulva azon setét háttér felé tekinteni, 
melyet az optimismus fólreÍBmorhetlen 
czélzattal ködbe burkolni igyekszik.

Ig a z ; biztatták Önöket jól értesült
kormánypárti közlönyök legújabban is az
zal, hogy a pénzügyminiszter a jövő évre 
majd módját ejti a ma még 22 milliós 
deficzittel küzdő egyensúly helyreállításá
nak —  legalább papíron. Ismerjük ennek 
a módját is s félünk tőle, mert az állam
háztartás egyensúlyának e helyreállítási 
módját úgy hívják, hogy „ adóé  in e I é su, 
és ez egyetlen szó kommentár nélkül is elég 
hatalmas arra, hogy kellemetlen hangulatot 
keltsen még a legloyalisabb körökben is.

Azt szokták mondani, hogy annak, 
mit az újságok írnak, csak a felét kell 
elhinni. Evvel a hírrel is úgy leszünk, 
az egyik fe le, az adóemelés bizonyára 
teljesülni fog, a másik fele, az egyensúly 
helyreállítása pedig, mert úgy sem hitte 
sonki, a meg nem valósult ábrándok szá
mát fogja szaporítani.

Erezzük mindnyájan, hogy a helyzet 
8 év óta a javulás felé igen csekély lépést 
tön előre, s e javulás is fökép abban rej
lik, hogy az államadósság egy részének 
kamatterhe leszállittatott, de e partiális 
javulás alig érezhető, mert az adók emel
kedtek, az államadósság évi terhe roha
mosan növekszik, s mindezek mellett még 
az államvagyon elárusitása is napirenden 
van. S mindez miért, mi czélból? Azért, 
hogy állami életünket, mint mondják, a 
modern állam kívánalmai szerint beren
dezhessük. Szép czél! Bár erre használnák 
fel a pénzerőket s ne oly sok gyümölcs
tálén beruházásra, bár látnánk haladást e 
czél felé, mely végett az eszközöket oly 
kíméletlen szigorral veszik igénybe, bár 
látnék a kibontakozás lehetőségét, bár 
látnék a határt, mely kínos vergődésünk
nek valahára végét szakítja.

A budapesti angol fökonzul hivatalos 
jelentésére bizonyára senki sem fogja rá, 
hogy az ellenzék által van befolyásolva. 
E jelentés előadja, hogy összes jövedel
meinknek 87 ‘/i %-át az államadósságok 
kamatai emésztik fel, előadja, hogy a to
vábbi adóemelés a lehetetlenséggel határos, 
mert már a mostani is alig elviselhető. 
Elmondja, hogy az államháztartás ez évi 
mérlegének egybeállítását, mely szerint a 
hiány kerekszámban 21.700,000 írttal van 
előirányozva, helytelennek tartja, mert 
benne bevótelkópen oly tételek is szere
pelnek, amelyek fedezéséül az állam Járadék- 
kötvényeket kénytelen kibocsátani, s ha 
ezeket a hiányhoz hozzáadjuk, az már 
34*2 millióra emelkedik, végül elmondja 
a valósághoz híven, hogy a mérleg ilyetén 
összeállítása azon föltevésen alapult, hogy 
a 217 milliónyi 6%-os aranyjáradékból 
junius 1 éig 97 millió konvertálható lesz, 
ellenkező esetben a kiadási rovat, tehát a 
hiány is megfelelöleg nagyobbodni fog. 
Valóban meglepő, hogy e külföldi elfogu
latlan tekintély véleménye mennyire meg
egyez azon bírálattal, melyet annak idején 
az ellenzék terjesztett elő.

Mindamellett, hogy a fináncziális hely
zet nagyon súlyos aggodalommal tölti el 
mindnyájunk lelkét, ez évben mógjs né
mileg kedvezőbb a mi helyzetünk Önök
kel szemben, mert a hozzájárulásunkkal 
alkotott törvények közt vennak olyanok, 
melyek hol javítva, hol hiányt pótolva 
lesznek hivatva közrehatni, s melyek, ha 
a gyakorlat mezején is alkalmasoknak bi

Dr. Czirer Ákos
o rszággyű lési k ép v ise lő n k  itthon.

Üdvözöljük!

Vasárnap délelőtt a tizenegy órai 
vonattal érkezett városunk falai közé 
dr. C z i r e r  Ákos, Pécs szab. kir. vá
ros országgyűlési képviselője, pártunk, 
a — függetlenségi párt hü bajnoka, 
hogy a város közönsége nagytöbbségéi 
bizalmának, melylyel m egválasztatá
sakor felruháztatott, eleget teendő : 
b e s z á m o l j o n .

A vasúti indóháznál nagy számú 
közönség fogadta.

A mint a felkoszoruzott nemzeti 
zászlóhoz ért, S i m o n 1 a y János 
ügyvéd, volt orsz. gy. képviselő, a 
pártbizottság elnöke a választókerület 
nevében meleg hangon üdvözölte.

A hatvan lovasból álló bandérium 
előlovaglása mellett m egindult a 
menet, a fogatok hosszú sora.

A bevonulásnál két oldalt a nép 
nagy száma kalap-emeléssel és lelkes 
éljenekkel üdvözölte a — dr. E r r e t b  
Antal díszes fogatában ülő —  fiatal 
követet, ki megszokott szívélyes nyá
jassággal fogadta a rokonszenves kö
szöntéseket.

Az apácza-utczában lévő H ö I b 
ii ng-féle házhoz érve, hol szállva volt 
követünk, leugrott a kocsiról és első 
sorban S i m o n f a y n a k ,  azután a 
bandérium vezetőjének mondott szívé
lyes köszönetét az ünnepélyes fogad
tatásért.

Délután négy órakor beszámoló 
beszédét tartotta meg a „ H a t t y ú *  
nagytermében, mely a rettenetes hő
ség daezára is csaknem zsúfolásig m eg
telt pártunk liiveivel s az ellenpárt 
kandi, közönségével.

A beszámoló beszédet egész te r
jedelmében közöljük.

ím e:
Tisztelt választó közönség! Az ország

gyűlés nemrég berekesztett második ülés
szakának törvényhozási tevékenységéről 
kötelességszerü jelentést tenni óhajtván: 
azon tiszteletteljes kérelemmel fordulok 
Önökhöz tisztelt választó polgártársak, 
hogy előterjesztendő számadástételemet jó-

T A S O Z A ,
H o l d a s  é j .

Oly hús, nyugodt, fönaégeg szép az éj,
Azúr tengerben egy ezüst hajó 
Vonni a hold az ég végetlenén,
A béreseket bűvös fényárba vonja 
A völgyeket lágy köddel önti el,

Keblemre rég nem érzett megnyugvás száll,
A szende fény behat ssivem mélyébe,
Ott éjt oszlat, zord homályt elűz, 
Megkünuyebbit egy rég viselt tehertől 
És fólazakit egy elnyomott sóhajt.

Oly néma minden, elpihent a szél is,
Az ágak közt alussza csöndes álmát,
Nem hallja a kis csalogány dalát,
Mely egy közel bokornak rejtekéből 
Árasztja szét édes bús hangjait.

Mint forró éjen eltikkadt virágot 
Megenyhit a derengő hajnal csöppje,
E hangok úgy enyhítik égő keblem,
Csodás érzéssel, —  fénynyel töltik el 
Oly édes, tiszta, égi boldogsággal.

Kacziány Géza.

Garádi P éter menyasszonya,
(Elbeszélés.)

Irta: P r é m Jó zse f.

I.
Az utolsó vendégek is mind eltávoz

tak. Pompás szüreti mulatság volt. Garádi 
Péter, a házi gazda, ott lent állt az 
országúton s búcsút integetett a plaide- 
jeikbe burkolt kisasszonyoknak s me
nyecskéknek, a kiket ugyancsak megfor
gattak a mai délutánon. Mennyi gyönyörű 
teremtés 1 Szőkék, barnák, az embernek 
fájna szive, ha választania kellene közü

akaratu figyelmükre méltatni kegyesked
jenek . Részemről Ígérem, hogy becses 
türelmüket, tárgyam fontosságát túlhaladó 
mértékben, igénybe vonni nem fogom.

Azon súlyos lelki aggodalom, mely 
múlt évi beszámolásom alkalmával, amidőn 
sikertelen küzdelmek meddő eredményét 
valók kénytelen elősorolni, egész valómat 
áthatotta, ma is élénk emlékezetemben 
van, s ezúttal csak annyiban fordult ked
vezőbbre helyzetem, hogy módomban áll- 
ván itt-ott némi örvendetest is jelenthetni, 
szerencsésebb viszonyok közt vázolhatom 
a most lefolyt ülésszak működésének képét, 
mivel e munkám körül nem találkozom 
azon torzalakok sokaságával, a melyek a 
múlt évi törvényhozási eredmény felöl ta
vai bemutatott rajz összbenyomását oly 
kiáltó mértékben értéktelenitették.

Távol legyen tőlem azon kísérlet, hogy 
a nemrég bezárt második ülésszak tevé
kenységének eredménye felett meg nem 
érdemelt túlzásokba eső bámulatot fejez
zek ki. Bírálni fogom azt igazságosan és 
higgadt önmérséklettel, s ezt igen könnyen 
tehetem, mert bírálatom hangját meggyőző
désem erejéből meríti.

E meggyőződés pedig azon vélemény 
nyílt kimondására ösztönöz, hogy a most 
lefolyt ülésszak működése úgy általában, 
mint különösen, az első ülésszak tevékeny
ségéhez viszonyítva szembeötlő javulást 
mutathat fel; de amidőn ezt készségesen 
elismerem, korántsem vagyok hajlandó 
hangommal azon dicsének fokozásához 
hozzájárulni, mely az elért eredmény ér
tékét túlbecsülve, a hozott törvényeknek 
a gyakorlati életben nyilvánítandó hatását 
be sem várva, illetőleg számba sem véve, 
abszolút jóságot hirdet már ma is ott, ahol 
majd csak a jövő lesz hivatva bírálatot 
mondani; nem vagyok hajlandó a részletes 
sikerek fényétől elvakitva magamat s má
sokat azon tévhitbe ringatni, hogy „a lét
ért való küzdelmet immár befejeztük !u

A  nemzeti lét és jólét csalhatatlan 
fokmérőjének, úgy, mint a pénzügyi hely
zetnek számokkal igazolható stagnacziója, 
s a gazdasági visszaesésnek kétségbe von- 
batbin tényei előtt szemet hunyni nem le
het és nem szabad.

Az általános pénzügyi helyzet idő
legesen javult, mondják az optimisták, s 
nem akarom tagadni állításukat. Do nagyot 
hibáznak, amikor még o pillanatnyi sikert 
is a mostani kormány érdemei rovatába 
Írják, mert e partialis siker inkább az 
európai pénzpiacz kedvezőbb konjunktúrái
ban leli magyarázatát, miket, hogy a kor
mány alkalmas időben hasznára fordított, 
valóban csak az róhatja fel neki érdemül, 
aki a kötelesség teljesítését is órdemszáraba 
szokta venni.

Aki azon boldog hitben él, hogy a

lök. Nincs is széles e hazában olyan virá
gos kert több, mint Györköny városa — 
beh! szép rószák is teremnek benne!

De egyik sincs olyan, mint Decsóri 
Klára, ez a pajkos szemű, csintalan mo- 
solygású, sugár leány, a Garádi Péter 
menyasszonya. Épen három hete, hogy 
eljegyezte, s épen harmadhétre hogy elő
ször látta. Áldja a sorsot, hogy öt évi 
gondtalan gavalléros fővárosi élet után 
eszébe jutott ismét a györkönyi szüret. 
Erre rándult ide, a szülő városába, s a 
mint jött és látott, azonnal győzött is.

Volt is csodálkozás, suttogás, szóbe
széd, a mikor híre futott a napi esemény
nek, hogy Klára hirtelen menyasszony lett. 
De hisz maga Péter ámult a legjobban, 
mikor egy reggelen csak arra ébredt, hogy 
karikagyűrű csillog az ujján, s ez a fény 
semmi mást nem jelent, minthogy a leg- 
igézöbb teremtés, az egyetlenegy láncz- 
szemmei örökre le van kötve hozzá.

Nincs is boldogabb ember, tán az 
egész föld kerekségón, mint ö. Beszéltek 
ugyan neki, hogy ez a nagy-mohón meg
ejtett eljegyzés eredetinek eredeti, de sohase 
hoz szerencsét, s úgy tetszett, hogy egyik 
másik jóbarát és asszony-ismerős, holmi 
ártatlan czélzást is koczkáztatott feleoaráti 
szives tanácsadása közben. Mert mégis csak 
feltűnő dolog az, hogy Klára hirtelen sza
kított Vezér Arthurral, a ki pedig —  —  
de hát, mit is tudnak róla? Azt, hogy 
már egy éve dicsekszik a szép lány bi
zalmával ? Vagy azt, hogy a mai mulat
ságon is folyvást körülte lebzselt ?

Igaz, most is visszamaradt a szöllöben 
Klárával és Ágnes mamával — tán ez is 
jelent valamit?

Hát bizony jelent, és úgy lehet, hogy 
sokat, sőt tán mindent.

De mit tud erről Péter. O nem lát, 
nem hall, ö boldog. A  mint visszafelé ha
lad a keskeny hegyi ösvényen, leveszi a

kalapját, hogy az öröm izgalmaitól forró 
fejét az esti hüs levegő meg-meglegyintse. 
Az átelleni hegytetőn szabadon dóvajkodó 
szellő le-leront reá, s incselkedve a szöllő ( 
és diófa illatát szórja feléje. Az égen 
itt-ott nehány csillag bujt elő, s merőn 
nézi ezt az elégedett, derült szivü embert.

Ott fönn vár a menyasszonya. Még 
egy boldog órát töltenek majd együtt a 
jó barát s a garde des dames társaságá
ban, egész meghitten, édes pihenésül. A z
tán hazamennek ők is. Es otthon álmukban 
folytatják a lezajlott vigalmat, a szédületes 
tánezot, a pillanatnyi ölelést s az édes 
futólagos csókváltást. A mint ez eszébe 
jut Péternek, vére hevesebben lüktet ha
lántékai körül és meggyorsítja lépteit.

Klára benn lesz a ház konyhájában, 
a nyílt tűzhely mellett, hogy melegedjék. 
Odatartott egyenesen.

Ah, miért nem rögtönzött a véletlen 
valami csodát e pillanatban, hogy feltar
tóztassa sietős útjában?!

A homályosság már-már sötétséggé 
vált, s köröskörül még csönd uralkodott, 
melyet csak egy-egy éji bogár zizzenése 
szakított meg

Péter gyors léptekkel haladt a ház 
felé. A kitárt ajtó előtt azonban hirtelen 
megállt, mintha mellbe vágta volna valaki.

A tűzhely lobogó lángja mellett Klára 
állt. Vállairól jobbra-balra lecsüngött se- 
lyem-shawlja, — közeit a tűz fölé tartá. 
Egész közel hozzá Arthur állt, ki inger
kedve feléje hajolt egész a nyakához, mi
közben suttogott valamit. Egyszerre Klára 
mindkét kezével megsimogatja a tolakodó 
udvarló arczát, a mire Arthur gyors moz
dulattal átkarolja, hogy megcsókolja.

A menyasszony e pillanatban az aj
tóra nézett, mintha sejtette volna Péter 
jelenlétét, s egy sikolylyal félre ugrott s 
védelmezé magát.

E mozdulat alkalmával lecsüngő shawl-

jának finom rojtjai hirtelen lángra kaptak, 
s a futó elem a legközelebbi pillanatban 
két oldalról összecsap.

A vőlegény még mindig meredten állt 
a küszöbön, mintha kővé vált volna. Arthur 
pedig a lángba borult alakhoz rohant, s 
magához ölolé, hogy megmentse.

—  Ne merd megérinteni!
Mint a feldühödt vad, ordított fel 

Péter, torkon ragadá a vetólytársat, s a 
konyha külső felére lóditá, a hol lezu
hant, s a honnan egyhamar fői nem kel. 
Es csak most mentette meg menyasszonyát. 
Csak egy perczig tartott az egész jelenet. 
Még nem volt késő. A lobogó kendő már 
ott hevert a földön, s a mi láng Klára 
ruháján volt: azt kezeivel folytá el. Vissza
adta életét, mely fenyegetve volt; vissza
adta szépségét, mely veszni készült.

S vájjon a maga számára védelmezte 
meg ez életét; ö fog-e gyönyörködni e 
megmentett szépségben?

Az ájulásából, ijedtségéből felocsúdott 
lányt haza vitte Ágnes mama. Egy vég- 
hetetlen hálás, irgalomért esdö tekintet 
volt az egyedüli, a melylyel Péterhez szólt. 
Valami mélységes titok lezárta mindkettő
jük ajkait — a válásnál csak a vőlegény 
rebegé:

—  Jó éjszakát!
Az ijesztő csönd s ez a két fagyos 

szó mindent megmondott. Mit akart még 
Péter? Úgy tetszett, mintha a némaságon 
At ezer rémes hang zúdulna rá hirtelen 
s mindegyik vádol, gyanúsít, kárörömmel, 
kaczag és gúnyosan hahotáz.

Rászánta magát, hogy gyalog megy 
haza, szőlőkön, mezőkön át —  s nem 
bánja; ha el is téved, ha soha ki nem 
talál a Bzöllö-hegyek közül, a magányos 
éjből . . .

A mint indulni készült, a vinczellér 
felesége eleje állt:

— Nos, mi kell?

zonyulnak, a múlt ülésszak meddőségéért 
nőmi kárpótlást fognak nyújtani.

Egy nevezetes elönynyel birt ezen 
ülésszak az első felett annyiban, hogy a 
nemzet képviselete a külpolitika terén 
meg lévén kiméivé a múltban elöfordúlt 
zavargások ismétlésétől, módjában állott 
erejét és figyelmét, melyet tavai az or
szág déli határain lezajlott események, 
illetőleg az ezek megfékezésére kért pénz- 
erők megadása körüli heves viták hosszú 
időre lekötve tartottak, belreformok meg
alkotására irányozni.

Nem lett ugyan hütelen a kormány 
ezen ülésszak alatt sem azon eddig köve
tett eljárásához, melyet legjellemzőbben 
„ fö l to zá s u-nak lehet nevezni, de annyi áll, 
hogy az utóbbi ülésszak tárgyalási rendje 
kedvezöleg üt el az elsőétől annyiban, 
hogy számos organikus törvényjavaslat 
került elénk, melyek ha nem is nyertek 
mind azon irányban és szellemben meg
oldást, amint azt mi óhajtottuk, mégis 
már e javaslatok természete s a nemzet 
beléletébe nyúló intézményeik közt talál
hatók olyanok, a melyek a hasznos ered
mény mérlegét kétségtelenül az utóbbi év 
javára hajlítják.

Nem lehet hivatásom Önöket, tisztelt 
választó polgárok az összes, gyakran csak 
átmeneti értékű s lokális érdekű tárgyak 
fárasztó tömkelegébe vezetni, s azért fel
adatomat —  hitem szerint —  úgy oldom 
meg leghelyesebben, ha ismertetni fogom 
azon javaslatok sorsát, melyek közérdekű 
voltuknál fogva mindnyájok figyelmét ki- 
válólag megérdemlik.

Kezdem pedig azokon, melyekre 
nézve már múlt évben volt szerencsém 
jelenteni, hogy az előkészítés stádiumá
ban álltak.

Ezekközt sok tekintetben első ran
got igényel magának a középiskolai taní
tásról s tanárképesitésröl szóló törvény, 
mert mindnyájan elismerjük, hogy, a tan
ügy kérdése azonos a nemzet szellemi 
haladásának, a közművelődésnek kérdésé
vel, e kérdés helyes megoldása oly elvál- 
hatlan kapcsolatban áll a magyar nemzet 
jövő boldogulásával, hogy élénken érzett 
szükséget képezett ennek mielőbbi czél- 
irányos megfejtése.

Több mint 10 éve annak, hogy a 
nemzeti és közmivelődési szempontból oly 
rendkívül fontos tanügynek alkalmas tör
vény utjáni rendezésére ezélzó kísérletek, 
ismételten meghiúsultak ; mig végül a je 
len ülésszak alatt sikerült a régóta függő
ben levő kérdést hosszú és heves harezok 
árán ugyan, s nem is általános megnyug
vásra, de tanügyi és fökép magyar állami 
szempontból — elég helyes alapon meg
oldani.

E javaslat tárgyalása sikra állitá a

—  Vezér ur még mindig ott fekszik a 
konyhában. Megparancsolta, hogy senkinek 
se szóljak. A fején nagy tátongó seb van 
s egész teste, mintha össze volna törve. 
Az uram már bement a városba kocsiért, 
hogy haza vigyük . . . Ezt az aranyos 
jószágot meg ott leltem a tűzhely előtt. 
Valami asszonyság veszthette el.

Rubintokkal megrakott medaillon volt. 
Péter azonnal a Kláráénak ismerte. A 
mikor letépte a kendőt róla, akkor hullt 
le a földre.

A  vőlegény gépszerüen zsebébe tette, 
s neki indult a hűvös, csillagos éjnek.

II.
A  medaillon! Ez volt első gondolata 

Péternek, midőn az álmatlanul átvergődött 
éj után, rövid szendergéséböl újra felri
adt. A  nap fénye már átszürödött az ab
laktáblák keskeny résein. Többé nem volt 
nyugta. Elviszi az elvesztett ékszert K lá
rának, a ki tán már keresi is.

Nehány perez alatt felöltözött a vő
legény. Mielőtt elhagyta szobáját egy fur
csa kérdés tolakodott lelke elé: „Mit 
rejt magában a medaillon ?u Arczkép, 
hajfürt, valami szemmel látható emlék van 
benne bizonyára. De kié? Ezt meg kell 
tudnia azonnal!

Már elővette a rubintos czifra tárgyat. 
Kezei remegtek, a mint tartá, hogy fel
nyissa . . . E pillanatban habozni kezdett. 
Hátha átok az, mi e parányi ékszerben 
lakozik ? Elbirná-e viselni most elcsigázott 
leikével, fordult szivével a végső csapást, 
a szörnyű bizonyosságot? Oh, hisz a mig 
nem tudja meg a teljes valót, még nem 
veszett el, még jóra fordulhat minden . . * 
Aztán van-e joga hozzá, hogy kutassa- 
firtassa Klára titkait? Igaz, hogy már a 
menyasszonya: de megsérthetné azzal, hogy 
a legrosszabbat tételezte föl róla? íme, a 
medaillon nála van, Klára tudta nélkül:



szakemberek minden árnyalatát, és meg
nyugvással kell konstatálnom, hogy a mai 
állapot fenntartásának védője nem akadt, 
afelett mindenki pálczát tört, jobbnak al
kotását elodázhatlan életszükségnek nyil
vánítván.

A tárgyilagos bírálat mellett helyet 
és szót kért magának a protestáns auto
nómia sérelmi reraonstrácziója is, mely fel
lépés indokolt voltát egyébként legjob
ban bizonyítja azon körülmény, hogy ag
gályaik alapossága elöl a kormány sem 
tért ki, s a javaslat lényeges átalakításá
hoz maga is hozzájárult.

A  tárgyalás menete, amint az ellen
tétes érdekek találkozásakor mindig meg
szokott történni nem maradt épen ment a 
kellemetlen diszonancziától, s voltak kik 
attól is tartottak, hogy a vallási viszályok 
rég nyugalomra tért réme, a jó ügy ro
vására újra felüti fejét, de végre is lezaj
lott a szóharez, a kedélyek hullámai el
simultak s a partikuláris érdekek fölött 
győzött a hazatiság.

A történelmileg kifejlett autonóm jo 
gokat a törvény szorgosan figyelembe vette, 
s összhangba hozta őket az állam eszméje 
s természetéből folyó felügyeletijog gya
korlásával. A nemzet kormánya ellenőrző 
befolyást nyert a tanügy menetére, módot 
a hazaellenes üzelmek elfojtására, erőt 
nyert a magyar állameszme megizmosodá
sának, s a nemzeti kultúra fejlesztésének 
előmozdítására.

Az uzsoráról és a káros hitelügyle
tekről szóló, szinte a múlt évről hátralé
kos javaslat is elintéztetett.

Az abszolút tökeszabadság elvének 
apostolai ám vádoljanak érte szabadelvű
sig hiányával és visszalépéssel, de akik 
az uzsorások által sanyargatott, hitelre 
szorult nép még megmenthető vagyonát, 
erre érdemesnek is tartják , azok csak 
Őrömmel üdvözölhetik a törvényhozás ez 
alkotását, mely számolva a kétségbeejtő 
helyzettel, meghajolt az opportunizmusnak 
ez esetben helyes szabálya előtt. Az or
szággyűlés csak kötelességét teljesité, a 
midőn e törvényt, szakítva az álszabad- 
elvüség hazug elméletével, ritka egyhangú
sággal elfogadta. — E törvény lelkiisme
retes végrehajtása sok jót hozhat, sok bajt 
megelőzhet, sok gonoszságot megtorolhat, 
sok veszendő exiztencziát megállíthat az 
anyagi végromlás lejtőjén, sok könnyet 
letörülhet, melyet a kölcsönadók lelketlen 
sége a nyomorra kárhoztatottak szeméből 
kisajtolt.

A köztisztviselők minősítéséről szóló 
javaslat basonlókép ez évben vált törvény- 
nyé. Bár nagyon tévednek azok, kik az 
admiuisztráczió mai hiányos állapotát akár 
egyedül, akár főképen a hivatali qualifi- 
káczióval nem biró tisztviselők hibájául 
róják fel, s csalódnak, ha azt hiszik, hogy 
e törvény a kitisztítás heiknlesi munká
jára elég erővel fog bírni, mégis kétség
telen, hogy e törvény szükséget fogna 
pótolni, hahogy az előfeltételek ma már 
léteznének. De ezek jó részben még hi
ányoznak. Iskoláink tan és vizsgarendszere 
nincsen e törvény kiváltai inaihoz képest 
szervezve. Másutt előbb rendezték be a 
tanfolyamokat s csak aztán, mikor már 
meg volt a mód a különféle minősítés el
nyerésére, akkor ho?tuk minősítési tör
vényt. Nálunk a törvény előkészület nél 
kül hozatott, mely törvény, véleményem 
zerint, szigorú végrehajtása mellett sem 
og sokat lendíthetni a hátramaradáson, 
mert hiányzik a jó  adminisztráczió mel- 
lüzhetlen előfeltétele, a szolgálati pragma
tika, melynélfogva a hivatalnok állása az 
államhatalommal szemben kellőkép kör
vonalazva volna; jogaik, kötelességeik, s 
az általuk vagy ellenük emelhető igények 
érvényesítése körülírva volnának. De szá
molnom kell a törvénynyel, mint bevégzett

lovagiasság volna-e, ha most fürkészi, mit 
rejteget magában?

Hadd mutassa meg maga a lány. Ha 
áitatlan, a mit tartalmaz, Klára önként 
kinyitja; ha kellemetlen: akkor úgy is 
vége mindennek.

A kertben találta menyasszonyát Pé
ter. Egy lugasban ült, könnyezve egyma
gában. A féltékenység által gyötört férfin 
megállt, s egy ideig szivdobogva nézte öt. 
Hisz' e találkozástól függ most már mind- 
kettöjük boldogsága, jövője, egész élete.

— Klára, mi bánt? kérdé végre Péter 
egész halkan.

—  Hol vagy?
Mintha álmában zavarták volna, oly 

ijedten riadt föl a menyasszony. A leg
közelebbi pillanatban Péter a lugasban 
termett, s megragadta hideg, reszkető ke
zét. O idegenszerüen nézett rá, aztán gyön
géd* -n visszavonta kacsóit, melyeknek fe
hérségét tegnap, a tűzhely előtt, a keztyük 
mentették meg.

—  Mi bánt édesein ? kérdé újólag 
Péter. lm itt vagyok nálad. Ha enyhülést 
adhatok: panaszolj nekem. Ez órában pa 
unszolj; mert titkod van, s ez kínoz téged 
is, engem is.

—  Megtegyem? —  kérdé a lány hir
telen felütve fejét s zavartan, elfogultan, 
de egyúttal fürkésző tekintettel nézett a 
vőlegény szemeibe. —  Igazad van, ha 
valamikor, úgy most volna kedvem pa
naszkodni. Szeretnék meggyőződni, vájjon 
az vagy-e nekem, a kit reméllek, hogy 
föltaláltam benned?

Nem bírta tovább. Egy engedetlen 
könny kicsordult szemeiből, de gyorsan 
le'örülte, s majdnem daczosan nézett is
mét vendégére.

ténynyel. — Szerintem elég garancziát 
nyújt arra, fökép, ha a fan és vizsgarend- 
szer kellőleg hozzá idomittatik, hogy az 
admiuisztráczió müveit államok fokozott 
igényeinek megfelelöleg képzett férfiak 
által fog eliáttatni. Kíméletes kézzel érinti 
a szerzett jogokat, amennyiben az eddig 
alkalmazott tisztviselőktől, az elfoglalt ál 
lásra előirt minősítést meg nem kívánja, 
s a törvény életbe léptéig ügyvédi okle
véllel, mint eddig legmagasabb qualifiká- 
cziővai biró egyéneket a közhivatalok 
elfoglalására ezentulra is, gyakorlat meg- 
kivánása nélkül képesíti. Hibája egyebek 
közt azon rendelkezés, mely a kormány
nak szabad kezet ad arra, hogy qualifi- 
káczióval nem bírókat is alkalmazhat. De 
e hiba csak úgy lesz hiba, ha önző ha 
talmi czélok támogatására tog felhasznál
tatni, míg másrészről e hiba jóra is fordít
ható akkor, ha lehetővé teszi kivételesen 
oly egyének alkalmazását, kik, bár for
mális minősítéssel nem bírnak, de egyéni 
kiváló képességüknél fogva, a közszolgálat 
érdekében alkalmaztatásra igényt tart
hatnak.

A közadók kezeléséről szóló törvény 
javításai bár nem szembeszökők, de el- 
vitázhatlanok, s bár csak a gyakorlati élet 
fogja majd felette a logilletékesebb bírá
latot mondhatni, annyit már ma is lehet 
tőle reményiem, hogy a közönség érdekeit 
a kincstári közegek zaklatásaival szemben 
az eddiginél hatályosabban biztositandju. 
Javításai közt megemlíthető, hogy elemi 
csapások esetén több évre terjedő fizetés 
halasztásokat helyez kilátásba, a végre
hajtásnál az egyéuenkinti megintést álta
lánosítja, szabályozza az igénykereseteket, 
biztosítja a közönség kártérítési igényeit 
a kincstár közegeivel szemben, s az el
évülés elvének alkalmazása körül szaba 
tosan intézkedik. Tárgyalásakor több 
lényeges módosítást hoztunk javaslatba, 
névszerint az elemi károk taxativ (elsoro
lásának kibővítését, a végrehajtás alól ki
vett tárgyaknak a gazdasági viszonyokhoz 
mért helyesebb meghatározását, az adó 
elengedések eseteinek méltányosabb meg 
állapítását, s azon erkölcstelen praomiuraról 
szóló szakasz kihagyását, melyben a kincs
tár az embernyázásban exezellúló hivatal
nokoknak pénzbeli jutalmazást ígér és 
biztosit. E javaslataink, sajnos, nem fogad
tattak jóakarattal, a kormány mereven 
védte álláspontját, és igy javításra ezélzó 
módosításaink mellőzését kénytelenek va
gyunk e törvény hiányai közé sorozni.

E törvény nyel kapcsolatosan egy ti agy 
horderejű reformmüvet kezdeményezett az 
országgyűlés a pénzügyi közigazgatási b í
ráskodás megalkotásával, melynélfogva az 
adókivetés és kezelés körül elkövetett tör
vénytelenségek ezentúl a pénzügyminisz
ternek, mint félnek fóruma elöl elvonatván 
a független pénzügyi bíróság hatáskörébe 
utasittattak.

Az ellenzék a közigazgatási bírásko
dásnak igy elszigetelten az állami admi 
nisztráczió egy bár tekintélyes ágára való 
életbeléptetését nem helyeselte, mert meg 
levőn győződve arról, hogy az adminiszt
ráczió vitás kérdéseknek független bíróság 
általi eldöntése egyike azon legfőbb kö
veteléseknek, melyek megvalósítása a jog
államnak mellüzhetleu feladatát képezi, 
sürgette, hogy e bíráskodás az összes 
közigazgutási ágakra kiterjedüleg honosít
tassák meg. E felfogás helyességét senki 
sem vonta kétségbe, kivitelének szüksé
gét mindenki elismerte s a többség csak 
is az előmunkálatok nehézségit és sokasá
gára való utalással mellőzte az ellenzék 
javaslatát. Ily helyzetben kötelességünk
nek ismertük legalább a tárgyalás folya
mán tett módosításainkkal oda hatni, hogy 
egy része e bíróság illetékessége lehetőleg 
kiterjesztetvén az ügyek mentöl nagyobb

— Édes gyermekem ne gyötörj, — 
mondá ez neki. Hidd el nem érdemiem meg.

—  Valóban nem, —  szólt a leány 
mélyen felsóhajtva; elfordult tőle s a köze
lében levő balzaminákat kezdte vizsgálni ; 
aztán visszatekintett a nélkül, Hogy meg
fordult volna. Szereted ezt a virágot? Ne 
nyúlj hozzám! Ne-nyülj-hozzám! —  monda 
élesen, miközben ismételve csomókat té
pett s kivetette «z  avarra: kiálhatatlan 
ez az illat! Nem találod? kérdé, mialatt 
egész kipirulva Péterhez lépett s egy szál
lal tréfásan arczára ütött: —  ne nyúlj 
hozzám!

— Most is csak bohó vagy és kaozér!
—  Nemde még fájdalmamban is? Oh 

én átalkodott, hiú lélek! De menjünk in
nen. Ez a virágillat még jobban fölinge
rel. Mindenekelőtt azonban állj nyugodtan, 
hadd motozzalak meg. Ma korrán reggel 
már a szöllöbon is künn voltam Ágnes 
mamával. Ott tudtam meg, hogy te vagy 
vigyázatlanságom orgazdája. Ah itt van !. .
A szivedhez legközelebb álló zsebedbe 
rejtéd. Nagyon köszönöm !

Megtalálta a medaillont. Péter szót 
se szólt, de szive remegett: vájjon Klára 
sietni fog é, hogy megnyugtassa öt!

—  Megnézted tni van benne? kérdé a 
leány, a mint vőlegénye mellett haladt, s 
futólag rápillantott. Du igazat szólj!

—  Nem voltam rá följogosítva. Klára 
nem birta visszafoly tani áruló sóhaját. 
Oly mélyen lélekzett föl, hogy Péter vi
szont földöklást kezdett érezni. Az első, 
ki összeszedte inasát, a menyasszony volt.

— Hihetetlen! Nem nyitottad föl? Hisz 
akkor hát nem vagy féltékeny! No lám!

(Polytatáim a jSvő •ráuibau.)

sokasága vonassák el a miniszteri vógel- 
intézéstöl, iparkodtunk továbbá a felleb
bezési jog kibővítésével a bírósághoz való 
hozzáférést meg könyiteni, másrészt az 
eljárási szabályokat a perrend szabályaival 
összhangba hozva, a tapasztalat javításait, 
e törvény körül értékesíteni.

Nem dicsekedhetünk azzal, hogy tö
rekvésünk minden téren sikert aratott 
volna, mert hiszen még azon szerény kí
sérlet is, mely a kormánypárt kebeléből 
kiindulva, az oly régóta sóvár ajakkal 
hangoztatott szóbeliség egy halavány ké
pét akarta e törvénynél megvalósitani, 
a mini zteri „nem a k a r o m 41 szírijén ha
jótörést szenvedett.

A múlt évről elmaradottak közül 
hátra van még a vadászatról s a vad ászát i- 
és fegyveradóról szóló törvény.

A vadásztörvénnyel szemben elvi ál
lásunk oly határozott, hogy minden alkut 
! izár. —  Pártunk hü maradva az e kér
désben 11 évvel ezelőtt elfoglalt álláspont
jához a vadásztörvényt, annak 1. §-ában 
foglalt azon indokból, hogy „a vadászati 
jog a földtulajdonjognak elválaszthatlan 
tartozéka11 — nem fogadta el. De elfogad
tatván a többség által általánosságban, a 
részletes tárgyalás folyamán figyelmünk 
oda irányult, hogy azon elfogadott elv, 
névszerint „a vadtenyésztés emelése s a 
vadállományban rejlő nemzetgazdasági töke 
lehető nagy mérvű értékesitéseu méltányos 
összhangba hozassák azok érdekeivel, kik 
e jogmegszoritó törvény alapján földeiket 
kényszer utján bérbeadni kötelesek, továbbá 
hogy a vadállomány által a gazdaságokban 
okozott károk megtérítése körül igazságos 
eljárás honosíttassák meg.

A fegyveradóról szóló törvény nem 
felelvén meg azon elveknek, melyek va
lamely adónem behozatalát jogosulttá te
szik, a vadászati adó pedig eddigi mér 
vében nem nyújtván oly pénzügyi előnyöket, 
melyeket tőle várni lehetne, s mert egyik 
sem felel meg azon 1880. márczius 18-án 
hozott képviselőházi határozatnak, mely 
a kormányt arra ntasitií, hogy a fegyver
adó eltörlése s a vadászati adó leszállítása 
iránt javadatot nyújtson be, ennélfogva e 
törvényhez részünkről nem járulhattunk 
hozzá.

Szives engedélyükkel áttérek most a 
lefolyt ülésszak alatt elénk terjesztett s 
letárgyalt törvényjavaslatokra.

A  budapest-szönyi vasút kiépítéséről 
szóló törvény elfogadásával az ország régi 
óhajának tettünk eleget. Hogy irányának 
meghatározásánál szemben az esztergom- 
vidéki érdekeltség kívánságával, mely a 
dorogi gazdag köszénbányák érdekében, 
ezeknek a továrossali kapcsolatba hozá 
sából merité érvelését, továbbá szemben 
azon óhajjal, mely a pálya rövidsége te
kintetéből az igmándi iránynak SzÖny mel
lőzésével kívánt eiönyt nyújtani, a tata
bicskei irány fogadtatott el, abban leli 
magyarázatát, hogy a pálya versenyképes
sége a lehető legrövidebb irányt s minél 
kedvezőbb esési viszonyokat kivált s figye
lemmel arra, hogy a pálya, az osztrák- 
magyar állam vasúttal kötött szerződés ér
telmében az összes magyar nyugati forgalom 
50% át lesz hivatva közvetíteni, ennélfogva 
a sokkal hosszabb esztergomi irányt fel
tétlenül mellőzni kellett. De a pálya rö
vidségének viszont nem lehetett fidáldozni 
azon nevezetes körülményt, hogy Komárom 
az ország legfontosabb erőssége lévén, 
ennek a fővárossal egyenes kapcsolatba 
hozatala stratégiai és honvédelmi szem
pontból nagyon kívánatosnak bizonyult, s 
ez indokolja a pár kilométerrel rövidebb 
igmándi irány mellőzését.

Az osztrák-magyar államvaspálya tár- 
t á g g a l  kötött szerződés beczikkeiyezésó 
röl szóló törvény általunk is helyeslöleg 
fogadtatott el, mert e szerződés az osztrák 
és magyar államvasutak hosszú harczát 
befejezte, hozzájárultunk, mert a megoldást 
forgalmi politikánkra elég előnyösnek 
mondhatjuk. Megszünteti a keleti csatla
kozásnak, legalább e részről, gátul szol
gáit akadályait, s mindkét szerződő félnek 
h sznot biztosit. Senki sem tekinti e meg
oldást egy pillanat sikerének, hanem az 
évek óta részünkről mindenesetre óriási 
áldozatokkal folytatott forgalmi politika 
szükségszerű folyományának, s azért nem 
is lehet a feleket győzőnek és legyőzöttnek, 
hanem kölcsönös érdekeik szempontjából 
kiegyező szervezőknek tekinteui.

Rövid 14 havi élet tapasztalata min
den érvnél fényesebben kimutatta, hogy 
azon aggodalmak, melyeket az ellenzék a 
ezukor-, kávé- és sörfogyasztási adóról 
szóló törvény tárgyalásakor, nem fakeziózus 
szempontból, hanem az ország valódi ér
dekeire tett komoly utalással előadott ala
posaknak bizonyultak, mert ime a minisz
ter javaslatot terjesztett be a kávéadó 
eltörlése iránt; igaz, hogy evvel kapcso
latban a ezukor- és sörfogyasztási adó 
emelése iránt is. Az ellenzék e törvényt 
utóbbi része miatt nem fogadta el és pedig 
először általános pénzügyi politikai szem
pontból, mert nem tekinthette azt egy 
öntudatos tervszerű pénzügyi politika ki
egészítő részének, de nem szavazta meg 
azért sem, mert még mindig meg van 
benne a zárt ós általányozott városok közti 
aránytalan, s igazságos megadóztatást le
hetetlenné tevő különbség, mert csorbitja 
a kereskedelmi forgalmat, 8 mert a nálunk 
dívó faggató eljárás keretében is ismeret
len, egész a virtuozitásig fejlesztett szeka
túrákat honosít meg. — Nem szavaztuk 
meg azon szépen hangzó biztosítás da
czára, hogy a közönség a törtszámokban

kifejezett adóemelés hatását alig fögjfj 
érezni, mert ily argumentáczióval tokról 
fokra határtalan adóemelést is igazolni le 
hetne. S nem úgy áll a dolog. Mert a 
közönség, mely ezukrot, sört kicsinyben 
vásárol (s ez fizeti a fogyasztási adót) bi
zony nagyon megfogja érezni a detail- 
üzletben az adóemelést, mert ha pl. a sör 
literenként egy krajezár adótöbblettel ro- 
vatik meg, az a közönség, melyre a korcs- 
raáros az adót áthárítja, s mely közönség 
kicsiben poharanként fogyaszt, nem felét 
harmadát fogja viselni az uj adónak, ha
nem már a váltópénz egységénél fogva is 
poharankint fizetem! egy krajczárral töb
bet, ami óriási különbség, mert az adó
emelés háromszorosának felel m *g. S azon 
vigasztalás, hogy a kincstár csak egysze
resét kapja meg az adóemelésnek, a töb- 
let pedig a kereskedő vagy vendéglős 
javára esik, bizony nem lehet megnyugtató 
azon közönségre nézve, melynek zsebéből 
az adó kikerül.

A pénzintézeteknél elhelyezett tőkék 
kamatai megadóztatásáról szóló törvényt 
nem szavaztuk meg. Erős érvet szolgál
tatott számunkra a kormánypárti sajtó egy 
tekintélyes közlönyének azon őszinte ki
jelentése, hogy „e javaslat nem szerencsés 
gondolat szüleménye, mert akár a betevők 
megrovására, akár a hitel megdrágítására 
vezetend, sem a kincstárnak sem a köz
gazdaságnak nem teend hasznos szolgála
tot, sőt attól is lehet tartani, hogy ezáltal 
a kincstár is igen sok esetben ki fogja 
venni részót a fokozandó uzsora haszná
ból.11 E bírálat olyannyira elitéiö, hogy 
egymagában eléggé indokolja a kérdéses 
javaslat elutasítását. —  Nem is foglalkozom 
vele hosszasabban, s megjegyzem, hogy 
mi e törvényt azon okból, mert ez uj adó 
fökép azon pénzintézeteket támadván meg 
(ételükben, a melyektől, önálló nemzeti 
bank hiányában egyedül várhatni, hogy 
iparunk, kereskedelmünk, ; mezei gazdá- 
szatunk a mai mostoha időkben némi len
dületet vegyen, s hogy népünk egy részét 
az uzsora mételyétől megóvja, továbbá, 
mert e törvény végelemzésében a takaré
kossági szellem hanyatlását, s a hitel ál
talános megdrágulását eredményezheti, 
melynélfogva részünkről e törvény elfoga
dásához nem járultunk hozzá.

Áttérek a hadmentességi díjról szóló 
törvény módosítását ezélzó törvényre. Elő 
nyeül felemlítek, hogy a régi törvényben 
felállított 5 osztályt 10 re osztja be, de 
ezen diszpoziczió nem felel meg a közön
ség várakozásának.

Mert igaz ugyan, hogy a legszegé
nyebb osztálynál, ahol úgyis kevés exe- 
quálni való van, az adótételt leszállítja, 
de hogy az igy támadt jövedelemcsökke
nést helyre üsse, áthárítja azt azokra, 
kik magasabb osztályokban vannak, s ha 
e kathegoriákat összeadjak, kitűnik, hogy 
tulajdonképen adóemeléssel állunk szem
ben. S mert a közönség nem ezt kérte, 
hanem javítást, könyitést, s ezek helyett 
adóemelést kapott s a vagyoni állapot 
évenkinti terhes es időrabló bejelentési 
kötelozettségóvel az admiuisztráczió is kom
plikáltatok, ennélfogva e törvénytől is 
megtagadtuk hozzájárulásunkat.

A  napszámosok adómentesítéséről szóló 
törvényt, bár nem felel meg azon demok
ratikus elvnek, mely a közös teherviselést, 
vagyona, jövedelme irányában mindenkire 
kötelezőnek hirdeti, 8 adómentességi k i
váltságot nem nyújt senkinek, mégis köz- 
gazdasági szempontból tekintve e jövede
lemforrás bizonytalanságát, a nyilvántar
tásnak e mozgó munkás elemmel szemben 
rendkívüli nehézségét s azt, hogy mindun
talan behajthatlan tételek leírása válik 
szükségessé, elfogadhatónak tartottuk.

Megemlítem, mint szintén közérdekűt 
a budapesti országos kiállításról szóló 
törvényt is. Bárminő véleménynyel va
gyunk is az ily kiállítások iránt, s bár
minő jelentőséget tulajdonítunk azoknak, 
annyi kétségtelen, hogy ha a nemzet bi
zonyos osztályai körében ez irányban már 
erősebb mozgalom észlelhető, akkor, ha az 
iparosok, gazdák előrehaladását, törekvését, 
buzgóságá? laukasztani nem akarjuk, a 
mozgalom elöl kitérnünk nem szabad, s 
minden bizonnyal több garanczia nyílik a 
vállalat sikerességére, ha az ország anyagi 
és erkölcsi támogatásával találkozik. E 
szempontból, helyeselvén magát az eszmét, 
az országos hozzájárulást mi is törvény 
utján biztosítani kívántuk s azért a tör
vényt elfogadtuk.

Hasonlóképen helyeslésünkkel talál
kozott azon előterjesztés, mely a részlet
ügylet szabályozására törvény alkotását 
indítványozta. Az értékpapírok, sorsjegyek
nek részletivekre való eladása, újabban, 
mondhatni önálló iparszerü üzletté fejlő
dött, de a vele kapcsolatos visszaélések 
oly példátlan mérvet Öltöttek, fökép mióta 
Ausztria korlátozó törvényt alkotott, s a 
lelketlen kufárok onnét kiszorítva ember 
télén mesterségükkel minket nyomorítot
tak, hogy valóban ideje volt e megbotrán
koztató zsarolások megszüntetési módjairól 
gondolkozni. Az egyedül alkalmas gyöke 
ros gyógyszer, t. i. az ily ügyletek egy
szerű betiltása „medicina pejor morbou 
lett volna, s ezért e közgazdaságilag káros 
intézkedés helyett törvényt alkottunk, mely 
az ily ügyletek körüli eljárást szigorú sza
bályokhoz köti, 8 tán részben alkalmas 
leend azon botrányos üzelmeknuk nyakát 
szegni, melyek miatt a közvélemény oly 
méltó felháborodással sürgetto a törvény
hozás beavatkozását.

Mint részben kedvező eredményt föl

említem a múlt évi véderötörvény 39. 
§-ának megváltoztatását. Ez intézkedés 
czólja az, hogy a honvédség szabadságolt 
állományú tiszti karában észlelt hiányt, 
egyéves önkéntesekből vált tartaléktisztek 
nek a hadseregbeli szolgálati idő letelte 
előtti áthelyezésével megszüntette, hogy 
igy a honvédsereg harczképessége — 
szükség esetén —  a jámbor óhajtásnál ne 
maradjon. Ide számítható a Ludovika aka 
démia újjászervezéséről elfogadott törvény 
is, mely viszont a tényleges állománybeli 
tisztikar hiányának és fogyatékának egy 
részét lesz hivatva pótolni, s ifjainknak 
a tiszti pályára való lépést egy kevéssé 
megkönnyíteni s evvel kapcsolatban a 
tisztikar társadalmi színvonalát az intéz 
mény fontosságához mért arányban emelni. 
Mi a honvédséget az önálló magyar had
sereg magvának szeretjük tekinteni, s ezért 
készséggel szoktuk megajánlani azon esz
közöket, melyek ez intézmény helyes fej
lődésére jótékony befolyást gyakorolhatnak.

A törvényhatósági autonómia s a hon 
védelmi intézmény őszinte barátai nem 
fogadhatták kedvezöleg azon javaslatot, 
mely a csendörség állományának kiegészí
tése érdekében benyujtatott. Magáról az 
intézményről ezúttal nem volt szó, hanem 
arról, hogy a törvényben előirt kiegészítési 
mód önként jelentkezők hiányában siker
telennek bizonyulván a miniszter javasla 
tót adott be, mely szerint a jövő évben 
felállítandó csendörparauosnokságok legény
sége, a honvédség kiképzett altiszi állo
mányából önkényes behívás utján fedez 
tessék. Azon honvédekre, kiket a minisz 
tér választása érni fog ekkép aránytalanul 
nagy teher háramlik, a személyes szabadság 
érzékenyen megsértetik általa, s a terhek 
kompenzálása fejében kilátásba helyezett 
kedvezmények korántsem kielégítők. A 
javaslat heves ellenzésünk daczára elfogad 
tatván, nkkép iparkodtunk a terheken 
könnyíteni, hogy a nős honvédek mente 
sitését javasoltuk. De sem e humánus óhaj, 
sem az ennek elvetése után tett azon in
dítvány, hogy a behívandó nos honvédek 
családjai a behívás tartaniára inozgosifott 
katonákéihoz inért csekély államsegéllyel 
kárpótoltassanak, nem fogadtattak el, ez 
utóbbi pláne azon cynikus indokolással, 
hogy az államnak ilyes dolgokra nincs 
pénze.

Bizony másra sincs pénze, névszerint 
a múlt évi hiány törlesztésére, amint azt 
a kormány azon famózus javaslatával ki
mutatta, melyet a kincstári telepesek után 
járó váltságösszeg egy részének törlesz
tésére, igazabban e követelés eladására 
nézve benyújtott. Nem egyéb ez, mint 
tökevagyon elidegenítése, az évi hiány 
egy részének fedezésére, mely módhoz a 
miniszter, amint mondá, azért nyúlt, mert 
az reá nézve a legkényelmesebb. E javas
latot a benne nyilvánuló politikai irány
nál fogva elszomorítónak kell neveznem. 
Hat millió s nehány százezer forintért 
bizony kár volt az államjavak egy jó  ré
szét lekötni, s a telepeseket, az üzleti 
szellem által korlátolt pénzintézet önkényé
nek kiszolgáltatni. Indítványoztuk nvégböl, 
hogy a kétoldalróii megtámadtatás lehető
sége a telepesektől eltávolitassék, azon 
rendelkezés kihagyását, mely szerint a te 
lépés ellen, (ki az államnak tartozik fizetni) 
az államon kívül, (mely viszont az inté
zetnek direkt adósa,) a pénzintézet is tör
vényes utón felléphet. De fáradozásunk a 
merev fiskalizmussal vértezett pénzüg)- 
miniszter magatartásán erejét vesztette.

Hátra van még a törvénykezési szü
netről legutóbb elfogadott törvény. Emel
kedtek ellene hangok a képviselőházon 
kívül, de odabenn tolmácsuk nem akadt. 
Mi azon meggyőződésben lévén, hogy első 
sorban s kiválólag a jogkereső közönség 
érdekei az irányadók, egyéb érdekek pe
dig csak annyiban a mennyiben amazok
kal méltányos összhangba hozhatók, s hogy 
a törvény elfogadása, az eddigi 5 - 0  hó 
napos részleges törvényszünetet 2 hónapra 
szorítja, elfogadtuk a törvényt, melyre 
nézve a gyakorlati élet fogja majd az élet- 
képesség bizonyítványát kiadni. Esetleges 
módosítása nem sok nehézséget fog okozni, 
de jelenlegi alakjában sem olyan, mely 
reparálhatlan bajok forrásává válhatnék.

S ezzel befejeztem tisztelt válaszló 
Polgárok a lényegesebb tartalmú törvények 
ismertetését, s ismétlem, hogy ha abszolút 
értékű alkotás munkánkat nem is dicsőíti, 
de párhuzamot vonva a jelen és a múlt 
év eredményei között, ez év alkotásait 
nem mondhatjuk gyümölcsteleneknek.

Megérintem még, hogy két javaslat 
már közel két óve várja felvételét. Az 
egyik az ügyvédrendtartás reformjának 
gúnyolt gyenge kísérlet. Evvel ma is úgy 
vagyunk mint az elmúlt évben. A minisz 
tér restcili elővenni, mert nem lehetetlen, 
hogy kudarezot vall vele, másnak pedig, 
fökép kit közelebbről érdekel, esze ágában 
sincs sürgetni, mert ellenkezik az emberi 
természettel, hogy a meglevő kissebb rósz 
helyett nagyobb után sovárogjon. A mai 
állapot, tudjuk, épen nem rózsás, de még 
tűrhető a mellett, amit az uj javaslat ter
vez, amely javaslat értékének jellemzéséül 
elég annyit mondanom, hogy még bizott
sági tárgyalása érdekében sem tétetett 
kísérlet.

A  másik függőben maradt javaslat 
a keresztények és izraeliták közt kötendő 
házasságról szól. E javaslat úgy ahogy 
meg van, se kereszténynek, se izraelitának 
nem kell; ha rosszul vagyok értesülve, szi 
vesen veszem a czáfolatot. Nekünk pedig 
legkevésbé kell, mert mi általánosan köte-



lezett polgári házasságot kívánunk, amely
mellett minden vallás a maga individuali
tását egész valójában megőrizheti, s midőn 
ilyen, a vallás minden felekezetét, minden 
polgárát felölelő organikus intézkedés he
lyett holmi kétes értékű a szakirodalom 
által is elitéit foltozási experimentummal 
kedveskednek, válaszunk nem lehet más, 
mint a feltétlen visszautasítás.

Engedjék meg még végezetül, hogy 
pár szóval megemlékezem azon mozgal
makról is, amelyek pártunk beléletében 
ez ülésszak folyamán észleltettek.

Amidőn ezekről megemlékezem, nem 
azon szokásnak hódolok, mely újabban, 
főkép óhitű kormánypárti nagyságok által 
kultiváltatik a beszámoló beszédekben, s 
mely mindig azzal végzi az öndicsöités 
nem szép, de hasznos, olcsó, de csömörü- 
letes hymnusait, hogy ime a szélsőbaloldal 
elzüllött, szétrobbant, a mérsékelt ellen
zéknek hírmondója sem maradt stb. Én 
nem fogok e hibába esni, nem fogok a 
mások ajtaja előtt söpörni, megelégszem 
a magunk bajával is.

Ne higyjék, tisztelt választó Polgá
rok, hogy pusztán személyi differencziák, 
hogy egyes egyénéktől való megszabadu
lás kísérletei szították e mozgalom tüzet, 
ezek csak szimptoraái voltak azon általá
nosan érzett mély meggyőző ésnek, hogy 
a számban és intellektuális erőben egy
aránt megizmosodott párt konszolidálása 
okvetlenül egységes akcziót feltételez, s 
pártfegyelem nélkül hiú ábránd marad 
mindörökre.

En azon időben, mikor a mozgalom 
hullámai mind tágasabb térre futottak, s 
helytelenítve minden prograram magyará
zást, toldást vagy bővítést, mint idősze
rűtlent és mint szükségtelent, azon állás
ponton valók, hogy a párt belélete, ilyen 
a közönség tájékoztatására szánt, de ez
úttal általa nem várt és nem kivánt 
enuue/iácziók nélkül is átalakítható, s kell 
is, hogv reformáltassék, s bár, mondom, 
ellenzéiu az u. n. prograinm-magyarázás 
tényét, mint amely felfogásom szerint tel
jesen felesleges, másrészről készségesen 
meghajoltam minden oly törekvés előtt, 
mely alkalmas eszközöket keresett a vég
ből, hogy a párt erkölcsi erejét magasabb 
színvonalra emelve, fellépésének hatása, 
úgy benn, mint kifelé, értékében gyara 
pittassék. Nem dicsekszem azzal, hogy én 
találtam meg a helyes utat, hála Istennek 
többen is haladtunk azon s fölfogásunk he
lyességének bizonyításául elég felemlíte
nem, hogy ahoz a túlnyomó többség 
hozzájárult.

Jövendőre is az leend álláspontom, 
hogy az elvek dolgában alkut nem tűrve, 
nem ismerve, erélyesen támogassak min
den oly törekvést, mely pártunk lekinté 
lyének öregbítésére alkalmas, mert ezáltal 
közvetlenül ugyan a pártnak és elveinek, 
de közvetve hazám érdekeinek vélek szol 
gálatot tehetni.

Kérelemmel kezdtem beszédemet s 
köszönettel végzem. Fogadják őszinte kö- 
szünetemet azon kitüntető szivességért, 
hogy itt megjelenve, s szerény szavaimat 
meghallgatva, számadástételemnek érdemén 
leliili jelentőséget kölcsönöztek, s legyenek 
meggyőződve afelől, hogy tapasztalt jóin
dulatukért mély hálát érzek bensőmben.

Ha azt tartják, hogy kívánságuk sze 
rint képviseltem érdekeiket, engedjék meg, 
hogy ezen buzdító véleményüket meg
nyugvással vegyem tudomásul.

Mielőtt e helyről távozom, csak arra 
kérem Önöket tisztelt választó Polgárok, 
hogy tartsanak meg továbbra is nagyra- 
becsült bizalmukban mindaddig, mig ma
gamat arra méltónak fogom mutatni.

Részemről pedig fogadják azon bizto
sítást, hogy amily nagy jelentőséget tulaj
donítok tetteimet ellenőrző, jóváhagyó vagy 
kárhoztató Ítéletüknek, ép azon mértékben 
fogok mindig arra törekedni, hogy eddig 
reáin ruházott bizalmuk személyemben 
rejlő okokból soha meg ne fogyatkozzék.

K ü lfö ld i szemle.
Azon oláh kormányjegyzék, mely 

Bukaresztben az ottani osztrák-magyar 
követ elöleges beegyezésével lett fogal
mazva elkészült és átadatott. A ,,minden 
románok királyának Jászvásárt kikiáltott 
vitéz „Carolu" megretirálásra adta magát 
s kormánya elismerte kötelezettségét, hogy 
nem szabad tűrnie azon izgatásokat, mik 
megzavarhatják a szomszéd állammal való 
békét s hogy nyomatékot adjon ígéretének, 
feloszlatta a „Kárpát egyletet." —  A jegy
zék Bécsben kielégítőnek találtatott. —  
Az ügy egyelőre el van simítva, a dicső 
oláh hadsereg nem fog megmérkőzni az 
osztrák-magyarral, de ez nem fogja aka
dályozni, hogy akkor, ha az utóbbi szo
rult helyzetbe jő, meg ne kisértse az olcsó 
prédát Magyarország testéből.

A pápai nunczius jegyzéke, mely az 
ujabbi vallásügyi törvényekben adott en
gedmények elégtelenségét hangoztatja a 
porosz kormánynál nagy lohangoltságot 
szült, lehetőnek tartják a diplomácziai érint
kezésnek ujabbi megszakadását. —  A pápa 
és oroszkormány közt csak hat vitás pontra 
nézve történt megállapodás, mig 5ü pontra 
nézve az egyesség megkisértése vissza 
van és igy eltarthat még félszázadig.

A kolera Egyiptomban egyre terjed, 
a meghaltak száma már az öt ezeret meg
haladja 4700 európai elhagyta az országot. 
— New-Yorkban a borzasztó hőség okozta 
napszurásban 672 gzermek meghalt, fel
nőtteknek nem annyira veszedelmes, hú
szán estek belé.

Tanügy.
— Értesítem a nagyérdemű közömé- 

get s különösen a taníttató szülék figyel
mébe ajánlom, hogy a csurgói ref. fögym- 
náziumban a V III ik osztály az 1883/*'dH 
tanév elején be fog állíttatni. —  Egyéb
ként a tanév folyó évi szepteraben 1-én 
veszi kezdetét; szeptember 1—3-ig lesznek 
a beiratások és felvételi-, 4-én a javító 
vizsgák, mig 5-én a tanév ünnepélyesen 
meg fog nyittatni. —  Tanulók a tápinté
zetben V* évi elölegea részletekben fize
tendő 50 frt évi díjért élelmezésben része- 
síttetnek. Tisztelettel Matolcsy József, a 
gymn. ig. tanács elnöke.

—  Az állami középipartanoda igaz- 
gatóságától. A budapesti állami közép
ipartanoda igazgatósága felhívja mindazon 
szüléket és gyámokat, akik gyermekeiket 
a jövő tanévre a középipartanodába adni 
kívánják, hogy azokat a nyári szünidőre 
az általuk választandó szakhoz tartozó 
valamely műhelyben vagy gyárban helyez
zék el, az építészeti szakra készülőket 
pedig építkezéseknél alkalmazzák, mert 
ezutáu a felvételnél a gyakorlati előkép 
zettség is mind szigorúakban megkiván- 
tatik. —  A  tanulók, akik valamelyik közép 
iskola negyedik osztályának bevégzése után 
lépnek a közép ipartanodába, jogosítva 
vannak az egyéves önkéntességre.

Törvényszék i csarnok.
Előadandó büntető ügyek :

Julius 16-án.
Bencze Ferencz ellen lopás miatt.

Különfélék.
—  Kolera és óvintézkedés. Az

egyptomi kolera kitörése országszerte nagy 
félelmet okozott s mindenütt sietve té
tettek meg a szükséges óvintézkedések. 
Városunk egészségügyi bizottsága hétfőn 
tartott ülést e tárgyban. E l lön határozva, 
hogy a város közönsége plakátok utján 
fog felszólittatni és figyelmeztetni, hogy 
úgy nyilvános, mint a magánházak tisztán 
tartassanak, a szemét- és peczegödrök 
üritessenek, illetve desinficziáltassanak ren
desen —  a legszigorúbb büntetés terhe 
niellett. A tanács felszólittatik, hogy a 
város terei és utczái naponta öntöztesse- 
nek és a folyókákkal együtt gondosan 
tisztogatassanak. Az uszodák víztartalma 
gyakrabban felfrissítessék. A piaczi áruk 
a rendőrség részéröl kiváló figyelemmel 
vizsgáltassanak és ellenőriztessenek, eset
leg elkoboztassanak és megsemmisitesse- 
nek. Végül járványkórházul a Battyányi- 
féle laktanya szemo'tetett ki, mely, ha a 
szerencsétlenség bekövetkeznék, mitől óv
jon az Ég, —  80 személyre fog beren- 
deztetni.

—  Hymen. Dr. Krasznay Jenő 
köz- és váltó-ügyvéd a múlt héten jegyezte 
el városunk ékes virágszálát, dr. V i s s y  
István leányát —  F a n n y  kisasszonyt. —  
Dr. M o 1 d o v á n y i István bonyhádi ügy
véd jegyet váltott U j f a l u s s y  szegzárdi 
birtokos leányával — J o l á n  kisasszony
nyal. —  Boldogság koszoruzza a szerelmi 
frigyet!

—  A nagy szünidők beálltával — 
mint a „F  i u m é"-ben olvassuk, —  ugyan
csak népesítik Fiúmét és pompás kirán
dulási helyeit a naponkint mind nagyobb 
számmal érkező vendégek. Ezen élénk 
áramlat különösen a múlt hét folyamában 
indult meg. A legutóbb érkezettek között 
alkalmunk volt találkozni dr. Szalay 
Alfréddal, a pécsi kath. főgimnázium ér
demes és tudós igazgatójával. A jeles 
tanférfiu történelmi emlékek kutatásával 
és tanulmányzásával foglalkozik, mely 
czélból Európa minden tartományát be
utazta, mint maga mondá kivéve Orosz
országot. Pár nap múlva útját Montenegró 
felé folytatja tovább.

—  Phyloxera - szemle. A helybeli 
phyloxera-bizottság a múlt héten ülést 
tartott a városház nagytermében. Az ülés
— S z e r e d y  Fülöp és P é t e r  János 
phyloxera biztosokat kiküldte, hogy sző
lőhegyeinkben szemlét tartsanak. A kikül
dött biztosok a hét derekán megkezdték 
müküdésüket. Adja Isten, hogy működé
sűkről ö r v e n d e t e s  jelentést tegyenek.

—  Ez is tüntetés. Országgyűlési 
képviselőnk ünnepélyes fogadtatása alkal
mával a téns tekintetes „ v á r o s "  távollé
tével fényeskedett. Auch gut!

—  Az 6-pósta-utcza. Nevezett ut- 
czában ez idő szerint valóságos tong- 
kingi állapotok uralkodnak; rontanak, 
bontanak, föl van dúlva.—  Szokás-mondás: 
olcsó húsnak hig a leve. Katonáék nivel- 
lirozott maccádám-utat excrcziroztak oda 
unalomból egy akó boráldomás fejében, 
hanem el lehet rá mondani: adtál urain 
esőt, de nincs benne köszönet. Az alá 
ásott és bontás alatt lévő házak össze
vissza vannak támogatva és mégis minden 
pillánál bán attól lehet tartani, hogy fal
leomlás —  katasztrófa történik. Még 
azonban nem végeztünk. Ott van H o f f -  
mann Károly bútor-gyáros és ne feledjük
—  v á r o s i  k é p v i s e l ő  háza, melynek 
soutereinjéböl mint valami százfejü sárkány 
prüszköl az utczára, a járó-kelőkre forró dög- 
leletes bűzt lehelve a tűzveszélyes gőzgép. 
Akkor midőn mindeki remeg a kolerától 
ilyen légfertöztetö veszélyes masinát a 
város közepén nem lehet megszivelni, 
még akkor sem, ha a tulajdonosa v á r o s i

k é p v i s e l ő  i s!  A kapitányságnál már 
tétetett jelentés, azonban hiába. Hja ké
rem, egy városi képviselő nagy ur! A 
mint halljuk, a szomszédos lakók panaszt 
emelnek a tanácshoz s ha kell a —  mi
nisztériumhoz.

—  Az ebdüh már valóságos jár- 
ványnyá fejlődött hazánkban s csak a 
nagy napilapok győzik jegyzékbe venni 
a kivételesen hozzájuk eljutott ebbeli hí
reket, természetesen az ebdühnek követ
kezésében történő sürü szerencsétlenségek 
nagyobb száma elkerüli a hírlapi közlést 
s legfellebb a közigazgatási bizottságoknak 
teendő havi jelentésekben emlékeznek 
meg sommásan róluk a főorvosok. A  sok 
haszontalan eb tartása olyanok részéről 
is, kiknek maguknak is alig van betevő 
falatjuk, az a lenem küzdhető majmolási 
vágy, mely megszállja az embereket, 
köztük azokat legjobban, kik Darvin ta
nainak legnagyobb ellenesei, oly nagyra 
nevelte ez állatok számát, hogy a hasznos 
és szükségesek számát különösen váró 
sokban tízszeresen is felül múlja és bor
zasztó veszélyt hoz a társadalomba szö
vetkezett emberre s úgy látszik, hogy a 
megadóztatás nemhogy apasztaná, hanem 
inkább emeli a számukat. —  Az ebek 
csatangolásának akadályozására hozott hely- 
hatósági rendszabályok semmibe sem vé
tetnek, a városi rendőri közegek szemet 
hunynak hozzá, a járásokban éppen teljes 
ebszabadság uralkodik. —  Fizetjük a 
rengeteg adókat, hemzsegnek az utczák 
a sok katonától, csendőr, pandúr és haj
dútól, künn csatangolnak a csőszök, hogy 
pásztorok sat. de azért naponta ki vagyunk 
téve a betegség és biztos halál legbor- 
zasztóbbjának az ebdühnek.

—  Két szabályrendelet. A napok
ban érkezett le a minisztériumtól a hegy-  
r e n d ő r i  és a h á z b é r r ö l  szóló szabály- 
rendelet. Az első megerösittetett, e raáso- 
dik-visspautasittatott —  p ó t l á s  végett.

—  Éjjeli vonatok. A budapest-pé- 
csi vasút, a mint halljuk, a jövő hó ele
jétől ismét megkezdi az éjjeli közlekedést. 
Indul naponta P é c s r ő l  esto 7 óra 16 
perczkor, érkezik B u d a p e s t r e  reggeli 
6 órakor; B u d a p e s t r ő l  indul este 9 
óra 33 perczkor, P é c s r e  érkezik reggel 
8 óra 11 perczkor.

— Halálozás. —  Bors Mátyás pék- 
mester városunk polgárainak egyik vete
ránja dr. Bors Emil jogtanár édes atyja 
e hó 9 én hunyt el élte 70 ik évében és
11-én lett eltemetve nagyszámú gyász- 
kiséret mellett. —  Béke hamvaira!

—  A harkányi fürdőben julius 1-ig 
volt fürdövendégek száma 1065. —  Pás 
sáns 1892 személy.

—  A pécsi kereskedelmi és ipar
kamara 1883. évi julius hó 16-ik napján 
(hétfő) d. u. 4 órakor saját helyiségében 
(Anna-utcza 4. szára I. em.) közülést tart. 
A napi rend tárgyai: 1) Az 1882-ik évi

j trieszti kiállításon résztvett baranya-, so 
í mogy- és tolnamegyei kiállításoknak kül
dött kitüntetési érmek kiosztása. 2) Elnöki 

I előterjesztések. 3) A kamarai iroda jelen- 
i tése az ügyforgalomról. 4) A  földm. ipar 
; és keresk. m. kir. minisztérium leirata 
I egy köt8zövő gyárnak Pécsett leendő fel - 
í állítása tárgyában. 5) Gyékényes község 
| kérelme 4 országos vásár engedélyezése 

iránt. 6) Dr. Mutschcnbaeher Viktor pécsi 
jogakadéniiai tanár folyamodása a „keres
kedelmi jogtudomány elemei" czim alatt 
kiadandó müvének pártolása iránt.

—  A pécsi keresk. és iparkamara a 
Baranyamegye és Ilorváth-Szlavonország 
közli szarvasmarha és állati nyorstermény 
forgalom könnyítése érdekében felterjesz
tést intézett a minisztériumhoz, melynek 
kedvező eredménye lett. Ugyanis eddigeló 
Eszéknél a Dráván át szarvasmarhát és 
állati nyerstermónyt csak úgy lehetett át
hozni, ha a szemlélő bizottság közegei 
Dárdáról Eszékre jöttek s ott az illető 
tárgyakat szabályszerű eljárás alá vették, 
a mi nemcsak hosszadalmas, hanem költ
séges is volt. A földinivelés ipar és ke
resk. m. kir. minisztérium a pécsi kamara 
meggyőzően indokolt felterjesztésére el
rendelte, hogy a szemlélő bizottság illető 
közegei f. é. augusztus hó 1-től kezdve 
állandóan Eszéken tartózkodjanak, s hogy 
a szarvasmarhát vagy állati nyersterinénye- 
ket szállító közönség megkeresésére az 
előirt eljárást haladéktalanul eszközöljék. 
Eddigelé az illető feleknek személyesen 
vagy távirati utón a dárdai szolgabiróság 
hoz kellett fordulni az illető szemlélő bi
zottsági tag kiküldése végett s ennek uta
zási és napi dijt fizetni, most azonban 
ettől fel vannak mentve. A  miniszter által 
Eszékre rendelt szemlélő bizottsági köze
gek: Forster György és Kis Kós Antal.

—  Kellemetlen szomszédság. A sz.-
ferencziek templomának északi oldalához 
épített boltsorra valakinek szerencsétlen 
ötletéből boltzárul az újabban divatozó 
felhúzható és leboesátható vasredöny-ajtók 
alkalmaztattak. —  Ezek felhúzása és ki
vált lebocsájtása éles, fülrepesztő, messzire 
bosszantó kiállhatatlan csikorgással és zaj
jal jár. Nem tudjuk a szerkezet hibás-e 
vagy egyátalán elkerülhetetlen-e ezen új
kori kínzás , melyet bátran hozzásorul- 
hatni a hajdani spanyol szent inquiziczió 
kínzó eszközeihez, de fokozza azt azon 
körülmény, hogy ezen fülhasitó csörrenés- 
nek se vége, se hossza, alkonyattól éjfélig 
is ismétlődik, mert ott folyton ki-be járo- 
gatnak. —  Elhisszük szívesen, hogy a 
tisztelendő atyák erről mit sem hallanak 
és tudnak, mert a templomtól fedett déli

oldalon álló zárdájukba nem hat be, de a
szerencsétlen szomszédság annál többet 
szenved és segítséget kér.

—  A régi egyesek. Október hó 1-ével 
a régi egyesek is bevégzik pályafutásukat, 
bevétetnek a forgalomból és ezen túl újévig 
már csak a m. kir. főpénztárban lesznek 
beválthatók, azon túl pedig —  sehol.

—  Talált hulla. A Tettye alatt egy 
félreeső pocsolyában kedden délután hul
lát találtak. A hullában csakhamar Ka t i c s  
Gyula, mintegy 15 éves suhancz szemé
lyére ismertek. A  szerencséden fiú epilep
tikus betegségben szenvedett s nagyon 
valószinü, hogy a pocsolya körül baran
golván, utolérte a nehéz-kór és összerogyott, 
beledült a pocsolyába, aztán tehetetlenné 
válva nem birt magán segíteni és meg
fulladt. Teteme másnap bonczoltatott.

— Nagy verekedés. Hétfőn éjjel 
nagy verekedés történt a széles utczában, 
nagyrészt ittas cserepes és kőműves mun
kások között. A dulakodás rettenetes zsi
vajt keltett, melyre a békés alvók felretten
tek s kinéztek házaik ablakán, majd a 
kapuba álltak —  csudájára. Mire a rend
őrség megérkezett a verekedők egy kivé
telével megugrottak, ez az egy is meg
ugrott volna, do vérében fetrengve, nem 
volt már ereje a menekülésre. Bekisértetett 
és kihallgattatok. Vallomása folytán mint
egy 11-en beidóztettek a kapitánysághoz 
s elnyerték bűnöknek büntetését.

—  Az idők szomorú jelenségei. Vö- 
rösmartról az ottani sajnos állapotokat jel
lemző ama észleletről tudósítanak, hogy 
eme kisebb községben egy év lefolyása 
alatt hat nem természetes halálozás történt. 
— Az egyik vásáron egy ember más 
kettőt agyon ütött, következő vásáron 
egyik ottani lakós polgártársát fültövön 
agyonszurta, egymásután pedig három 
vörösraarti ember felakasztotta magát, 
mind a három családapa! —  A megélhe
tés nehézsége előidézik az apathiát, a ré
szegeskedés és munkátlanságot s ezek 
nyomában jár a bűn.

—  Vasárnapi munka és bánya- 
szerencsétlenség. —  Julius 1 én vasárna
pon a vasasi köszénbánya 2-ik számú 
aknájában a tölgyfalazatot javitó munkások 
alatt leszakadt az állás és ketten (család
apák) 70 öl mélységbe zuhantak, minden 
csontjuk összetört és azonnal meghaltak. 
Ezen hánya-szerencsétlenségek oly gyako
riak, hogy önkénytolenül is bűnös vigyá
zatlanságra és kellő óvatosság elmulasztá
sára kell következtetést vonnunk, sajnos, 
hogy illyent a hivatalos vizsgálatok nem 
igen szoktak kideriteni, hiszen nem „Maj- 
láth György“ -röl, csak egy pár nyomorult 
család kenyérkeresöjéröl van a szó!

—  Bűnbánó Judás. Nyíregyházán 
Miklós László szabolcsraegyei főjegyző 
kocsisa, kinek a tisza-eszlári perben 
m e n t ő  t a n ú k é n t  kellett volna szere
pelni alkalmasint megbánva, hogy magát 
hamis tanuzásra eladta, —  felakasztotta 
magát. —  Az eset igen nagy feltűnést 
keltett.

—  A magyar irólc és művészek kö- 
rébÖl alakult társaság útját Velenczén, 
Milano és Turin-on át Párizsba vévén ju
lius 10-én tisztelkedett nagy hazánkfiánál 
Kossuth Lajosnál és pedig nagy számuk 
miatt csoportokban. Az elsőt a százszinü 
minden lében kanál Pulszky Ferencz mu
tatta be: „Kormányzó Ú r! Mi magyarok 
nemcsak, hogy rólad megnem felejtkeztünk, 
de sőt már ki van jelölve a hely, hol 
szobrod majdan felemelkedni fog a buda
pesti városház téren, mely akkor az 1848-ki 
szabadságtér nevét újra megkapja." E 
szavakkal üdvözlé, mire koserü mosoly- 
lyal viszonzá Kossuth: „A  mi úgynevezett 
„halhatatlanságot" illeti, sokaknak rétté 
netes sok rosszat kell elkövetni, hogy bizto
sítsák nevük fenmaradását, mig azoknak 
emléke, kik csak valami jót akarnak 
tenni, nagyobbára elmosódik.14 —  Valljon 
Pulszky társai jól megértették-e ezen 
mondatot, valamint azt, mit később tár
salgás alkalmával hallatott. „Én úgy vol
tam mindig meggyőződve, hogy az eszmét 
kell megtestesíteni. Hiszen ha Deák szobra 
eszményítés jeléül készülne, ugy az a 
mozdulatlanság jelképe lenne." — Nagy 
hazánkfia jó színben van és az egész 
társaságot meghívta theára.

—  A titoktartó tánezosnö. Azt 
mondják, hogy a nők nem tudnak titkot 
tartani. Mdle. Martignac párisi tánezosnö 
megtudta őrizni a — magáét. Gyönyörű 
termete, viruló orczájával, szépségével, 
örök ifjúsággal kecsegtette magát, bár a 
gonosz nyelvek azt suttogják, hogy 20 
évnél még 20 évvel Öregebb. No de azért 
udvarlói mindig akadtak ! A napokban 
mint tanú volt megidézve a törvényszék
hez. „Aha!  — súgtak, búgtak —  most 
megtudjuk hány éves, a törvényszék előtt 
nem lehet semmit sem eltagadni." A te 
rém szorongásig megtelt kiváncsi fiatal 
emberekkel. „Neve ?“ ,kérdi tőle az elnök. 
Martignac Margit. „Állása?" „Balettán- 
ezosnö!" „Kora?" Kérdezett tovább kér- 
lelhetlentil a törvény embere. Oly csönd 
támadt a teremben, hogy a légy zúgását 
is meglehetett volna hallani. Minden szem 
a tánezosnöre irányult. De az eszes pá
rizsi nő tudott magán segíteni. Oda hajolt 
az elnök füléhez, megsúgta neki titkát. 
Ez fejével bólintott és nevetve nézett a 
lelsült kiváncsi közönségre. A tárgyalás 
most már elvesztette érdekét a közönség 
előtt. A  tánezosnö korát senki sem tudta 
meg, mert az elnök diserét gentleman, a 
ki a hölgyek titkát megszokta őrizni.

—  Hogy m ily bizalommal viseltet
nek az orvosok a Braudt R. gyógyszerész 
által előállított svájezi lapdacsai iránt al 
testzavarok és annak következményei, 
mint: tömödés, fuvódás, gyomornyomás, 
savaDyuizlés, máj - és epe - bántalmak , 
aranyér, fejfájás, fáradtság, tunyavér stb. 
bajoknál a következő levelekből kitűnik. 
—  Wöllau, Cilii mellett (Ausztria). T e 
kintetes ur! A küldött lapdacsok hatásával 
minden tekintetben tökéletesen megelégedve 
vagyok, kérek stb. Tisztelettel Kulue Fr. 
gyakorló orvos. — Tekintetes ur! Lapda- 
csaival kísérleteket tettem és azoknak 
hatása nékem igen diosórtetett 8tb. Tisz
telettel Weber F. gyakorló orvos. Uzenich 
u. p. St. Martin (Felső Ausztria). — 
Tisztelt Brandt ur! Sokféle kísérletet tet
tem az Önnek úgynevezett svájezi lapda- 
csaival és örömmel konstatálom, hogy 
azok kellő esetekben kitűnő hatásnak. 
Dornbach, Bécs mellet, 1883. julius ö-án 
Dr. Felder Engelbert, községi orvos és 
Schwarzenberg herczeg házi orvosa. —  A 
ki tehát gyorsan, alaposan és kevés költ
séggel fájdalmaitól megszabadulni óhajt, 
alkalmazza ezt az egész világon ösmert 
háziszert. Szelenczéje csak 70 kr. és az 
egész hóra elegendő és Pécsett: Sipöcz 
István és Balázs Ödön gyógyszertáraiban 
kapható.

Irodalom .

=  „A  kereskedelmi jogtudomány ele
m ei" czim alatt, a magyar keresk. tör
vénykönyv szabályaihoz alkalmazkodva, 
dr. M u t s c h e n b a c h e r  Viktor köz- és 
váltó - ügy véd, jógák adómiának r. tanára 
nagy szabású munkát rendezett sajtó alá, 
melyre a napokban bocsátotta ki az elő 
fizetési, illetve aláirási felhívást. Oly ke
reskedelmi jogi munkának hiányát, mely 
a keresk. jogi intézményeket és elveket 
könnyen felfoghatólag és mégis behatólag 
alaposan, különösen pedig ugy jogászság, 
mint a kereskedösóg, s a nagy közönség 
gyakorlati igényeinek is megfelelöleg ma
gyarázza és tárgyalja, rég érzi a keresk. 
jogot tanulni és alaposan ismerni vágyó 
és szükséglö magyarajku jogtanuló és ke
reskedelmi ifjúság, de éppen ugy érzi egy 
ily munka hiányát a gyakorlati élet em
bere, a biró, az ügyvéd s a gyakorló ke
reskedő is. E hiányon segített a szerző! 
Müve valóban hézagpótló lesz. A legme
legebben ajánljuk a nagyközönség figyel
mébe, pártfogásába; fizessenek rá elő, il
letve rendeljék meg, hogy ez által lehetővé 
tétessék a nevezetes munka megjelenése. 
A körölbelül 35—36 nyomatott ivre ter
jedő könyv ára 4 frt, mely összeg f. é. 
a u g u s z t u s  hó 15-ig a „ M a d a r á s z " -  
féle nyomdaczég üzletvezetöségének, mint 
bizományosnak (Pécs, országút 11. sz. a.) 
küldendő. A  terjedelmes munka három 
könyvből fog állani. E l s ő  k ö n y v :  A 
kereskedelem személyeiről. M á s o d i k  
k ö n y v :  A  kereskedelem tárgyairól. 
H a r m a d i k  k ö n y v :  A keresk. ügyle
tekről. F ü g g e l é k .  E l s ő  r é s z :  A 
könyvvezetésről és annak történelmi k i
fejlődéséről. A kereskedelmi könyvekről 
általában. A z egyszerű könyvvezetésről. A 
kettős könyvvezetésről. A  kereskedelmi 
ezégjegyzékek berendezése és vezetése. 
M á s o d i k  r é s z :  A m. keresk. törvény- 
könyv §-ainak sorbani jegyzéke, kimerítő 
betűrendes tárgymutató.

Ráth Mór legújabb kiadmányai:
=  Twist Olivér (Boz-Dickens-től) angolból f. 

Gondol Dániel. — I. füzet. — „A  magyar nem
zet családi könyvtára" czimii vállalatnak ez 32-ik 
füzete és újra egy klasszikus irodalmi becsil mű 
lesz vele átültetve köuyvtárainkba. A füzet ára
40 kr.

=  Arany János összes munkáiból megjelent a 
4., 5, és fí-ik füzet. Az első a kisebb költeménye
ket tartalmazó g 443. lapra terjedő kötet ezzel 
befejeztetett a pontos tartalomjegyzékkel kiegészit- 
tetett. — A  negyedik füzet megkezdi a nagy költő re
mekét „Told it- és annak tizenkét énekét a ötö
dikben befejezvo következik „Toldi Bzerelme,- — 
A tartalmas füzetek ára csak 60 kr. és melegen 
ajánljuk minden magyar családnak, mely Arany
nak — szinarany műveit még nem bírja.

=  A törvénykezési szünidőről. 1883: 33-ik
t. ez. és annak végrehajtása tárgyában igazság- 
Ugymiuiszteri rendelet, utasításokkal és magyará 
zatokkal. Ára 25 kr.

=  Uzsora- és részlet-ügyleti törvények. 1883 
25 ik t. ez. utalásokkal és magyarázatokkal. Ára 
30 kr.

=  1883. évi o. Törvényczikkek jegyzetekkel, 
utalásokkal és magyarázattal. II. füzet XXI-XXX1II. 
Ára 60 kr.

SS A ,,KÖZÍgazgatá8‘ ' (szerkeszti Pető László) 
julius havi füzetének tartalma. Grüuwald Béla 
(arczkép melléklettel). A közigazgatás államosítása, 
—  A főváros rendőrsége. — Közegészségügy - 
Irodalom. — Vegyesek. Előfizetési ára félévre 2 frt.

=  Magyar írók népszerű kiadása. Kevés oly 
komolyabb irodalmi vállalattal dicsekedhetünk, 
melynek füzetei száma meghaladná a százat is. 
Annál örveudetesebb, hogy azt épen oly vállalat
ról konstatálhatjuk, mely régibb és újabb Íróink 
részint kiadatlan, részint összegyüjtetlen müveinek 
gyűjteményét képezi, minta „ N e m z e t i  Kö ny v -  
t á r “ , szerkeszti és kiadja Abafi Aigner Lajos 
Ez irodalmi tárház njabb tiz (116— 125) füzetét 
vettük; ezekben befejezését leli G a a l  J ó z s e f  
alföldi képezett mű, és teljesen nyujtatik ugyan - 
ezon G a a l n a k  „Történeti boszélyeit- tartatmazó 
kötet. Megindittattak egyúttal B a l o g  Z o 11 tán 
színműveinek kiadása, a melyek eddigelé napvi
lágot nem láttak m ég; az illető füzetek először 
adják tehát kezünkbe az e téren sem idegen költő 
„Apor vajda- , „Karaffa- és „Báthory Erzsébet- 
czimű történeti tragédiáit, melyek behatóbb is
mertetést és méltánylást igényelnek. A pártolásra 
méltó vállalat füzeteinek ára 30-30 kr.

=  A „Magyar színészek és színésznők élet
rajza i41 ezimü füzetes vállalatból a második füze
tet kaptuk. Kassán Bnthori Románcaik Mihály 
szerkeszti. Vegyesen közöl életrajzi adatokat, szi



oáazvilágból valő adomákat, apróságok, régi a*ln- 
lapokat. ▲ máaodik füzet közleményei Pálrnay 
Ilkáról, PhilHpovica latrán rldáki operaénekesről 
óa volt igazgatóról. Latabár Endre igazgatóról 
Szabó Krisztina rógi atinéaznőről; Baláa Károly 
ról, a régi gárda tagjáról, Mezei Vilmoa volt 
operaénekesről, Garay Ferenczről atb. azólanak. 
A tüzet ára 40 kr- Tíz füzetre S fatál, ötre 
írt 50 krral lahat elófieetni Kasián.

=  Magyar Helikon. A Stamfel Károly kínyr- 
kareakadő kiadásában Pozsonyban megjelenő „Ma
gyar Helikon" mely hazánk elhunyt nagyjainak 
rövid életrajzait kftsli, valóban hézagot pótló 
vállalat. És igy nem mulaszthatjuk el, hogy azon 
jeles tartalmánál, diszea kfállitájánál és olcsósá
gánál fogva egyaránt figyelemre méltó vállalatot 
az olvaaó-egyleteknek, nép-, cealádi és iskolai 
könyvtároknak a legmelegebben ne ajánljuk. Ed 
dig megjelent az első kötet teljesen, mely 10 fü 
zetben 2 frtért vagy diszes kötésben 2 fa  6 krért 
kapható, és a második kötet 18. 14. füzete Ka
zinczy Ferenc* és Garay János életrajzaival

Szerkesztői pósta.
T. __ K .T .  —  B. tí. uraknak. Szives tudósi

táaukért vegyék köszönetünket és kérjük jövőre is

I T y i l t - t é r . * )
Mindazoknak, kik felejthetleo férjem Illetőleg 

atyánk árok nyugalomra helyeiéoénél Jelealétök által 
a boldogult Iránti kegyeletüknek — Irántunk podlg 
részvétüknek oly megtisztelj médon kifejozént adni 
azlveaak voltak -  báláa köszönetünket nyilvánítjuk.

Bors Mátyasné és családja.

Ramazetter Károly urnák helyben.
önnek e hó 8 án Bécsben keit nyilatkozatára 

Íme az én válaszom :
Minthogy én önt ezen lap előbbi számában eléggé 

qualiftkáltam és a közönség is tudja mit tartson 
nek közzétett agykoholmányalra, kijelentem, hogy 
önnel polémiába nem ereszkedem, hanem majd 
végezni foyok önnel a tárgyalási nap, azaz au
gusztus 21-ike után.

Pécs, 1883. Jullas 12-én.
Luzsovics László.

Salvator
elsőrangú vasmentes sannjúvii, 

lithinm é« boruátriumbau gazdag for
rás, orvon! tekintélyek által a légző és 
emésztési szervek hurutos bántalmainál ren
delve ; — kiváló szer a köszvény, hólyag 
és vese bajoknál. Borral használva igen 
kellemes üditö-ital 129 (20-11)

Kapható ásványvíz-kereskedésekben 
s legtöbb gyógyszertárban.

S a lttto r-fo rrá s  igazgatóság Eperjesen. 
Budapesten főraktár ÉDESKUTY L. urnái

*) Ezen rovat alat* megjelentekért nem vállal
felelősséget a szeik.

iT -A -G T S r  P E E E 1 T C Z
laptulajdonos.

H a k s c h .  E m i l .  J C ls  J ó z s e f
felelős szerkesztő. szerkesztőtárs.

H irdetések:
H ázeladás.

P é c se tt , s ik lósi - u tcza  20-ik 
szám ú ház, közel a vasúti m űhelyek
hez, mely

korcsma és boltnak
igen alkalmas, szabad kézből eladó. 
Bővebbet a tulajdonos

Turbéki Istvánnál,
203. (1— 1) Szigeti külv. M&kár-utcza 3. sz.

Hirdetmény.
Csehi község e lö ljárósága  részé

ről közhírré tétetik, hogy a község 
javadalm át képező italmérési-, halá
szati- és vadászati jog, 8 7 . hold szán
tóföld és V. hold kerttel együtt, 1884. 
évi január hó 1-től számítandó három 
egymásután következő évekre folyó 
évi ju liu s  hó 29-én d é lu tán  4 ó ra
kor, nyilvános árverezés utján a leg
többet Ígérőnek bérbe fog adatni.

Az árverési feltételek n kovács- 
hidai körjegyzői irodában, vagy Csehi
ben a községi biró házánál betekint- 
hetők és azokról felvilágosítás szerez
hető. 197. (2 -1 )

K elt Csehiben, 1883. jnl. hó 4-én.
Bodonyi István, Orbán Dániel,

körjegyző. biró.

Pécsett, a föutczában lévő és jó reno
méban álló

iszer- és v á sá r in
dohány-tőzsdével együtt, melynek szolid 
rendes vevői vannak, betegség miatt, elő
nyös feltételek mellett azonnal eladó. K í
vánatra a házban lakás is kapható. Köze
lebbit

1%. (3 -1 ) Kovátsits Károlynál.

Ü I L m.

Árverési hirdetmény.
A  pécsi kir. törvényszék mint telek

könyvi hatóság közhírré teszi, hogy Plai- 
ner Lajos pécsi lakós végrehajtatnak ifjú 
Kis Báni turonyi lakós végrehajtást szén 
védő elleni 74 írt 58 kr. tőkekövetelés és 
járulékai iránti végrehajtási ügyében, a 
pécsi kir. tszók területén lévő Turony 
községben fekvő, a turonyi 29. sz, tjkvbe 
felvett 21. sz. házra és belsőségre 208 frt- 
ban, a 790. hszsz. fekvőségre 71 írtban, 
úgy az 1643. hrsz. fekvőségre 79 írtban, 
úgy a turonyi 375. sz. tjkvben felvett 1334b 
hrsz. fekvőségre 352 írtban ezennel meg
állapított kikiáltási árban az árverést el
rendelte és hogy a fennebb megjelölt in
gatlanok az 1883. .évi szeptember hó 
4-ik napján délelőtti 10 órakor Tn- 
rony községben a biró házánál megtűr 
tandó nyilvános árverésen a megállapított 
kikiáltási áron alól is eladatni fog.

Árverezni szándékozók tartoznak az 
ingatlan becsárának 10% át vagyis 20 frt 
80 krt, 7 frt 10 krt, 7 frt 90 krt, és 35 frt 
20 krt készpénzben vagy az 1881. LX. 
t. ez. 42. §-ában jelzett árfolyammal szá
mított és az 1881. évi november hó l ón 
3333. sz. a. kelt igazságügyminiszteri rende 
let 8. §-ában kijelölt óvadókképes értékpapír
ban a kiküldött kezéhez letenni, avagy az 
1881. LX . t. ez. 170. §-a értelmében a 
bánatpénznek a bíróságnál elöleges elhe
lyezéséről kiállított szabályszerű elismer
vényt átszolgáltatni.

A pécsi kir. törvényszék, mint telek 
könyvi hatóságnak 1883. évi május hó 
25 ik napján tartott üléséből.

Kiadta

D e c l e v a
201. (1—1) kir. törrazéki jegyző

12166 M 
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Árverési hirdetmény.
A  pécsi kir. törvényszék közhírré 

teszi, hogy Plalner Lajos pécsi lakós végre 
hajtaténak Császár János végrehajtást 
szenvedett elleni 32 frt 16 kr. töke, en
nek 1882. évi november hó 22 ik napjától 
számítandó 6%  kamatai, 10 fit per, 5 frt 
40 kr. végrehajtán-folyamodási, 10 frt 8 kr. 
megállapított ingó-végrehajtási és 9 frt 
árverés-folyamodási és követelések, vala
mint a még netán felmerülendő költségei 
kielégítésére a következő ingatlanok u. in.: 
a) a kisharsányi 50. sz. tjkvben felvett f  
54. hrsz. 47. az. egéez ház és belsőségnek 
Császár Jánost illető %  része 426 frt 54 

b) a kisharsányi 50. sz. tjkvben fel
vett I. a. %  teleknek alperes Császár Já
nost illető %  része 1661 frt, c) a kishar
sányi 676. sz. tjkben felvett I. a. %
2214 frt mint ezennel megállapított kikiál
tási ár mellett Kis harsány községben, 
a községi bírói lakban, 1883. évi október 
hó 15. napjának, d. e. 10 órájában 
megtartandó nyilvános árverésen, szükség 
esetében a kikiáltási, mint becsáron alól is 
eladatni fog.

Az árverezni szándékozók tartoznak 
bánatpénzül az ingatlan mint kikiáltási, 
mint becsár 10%-At, vagyis 166 frt 10 krt, 
221 frt 40 krt és 42 frt 65 */tt krt kész
pénzben vagy óvadókképes értékpapírban 
a kiküldött kezéhez letenni.

A vevő köteles a vételárt három 
egyenlő részletben és pedig az első részt 
az árveréstől számítandó 8 nap, a má
sodik részt 1 hónap s a harmadik részt 

bánatpénz betudásával 2 hónap alatt, 
minden egyes vótelári részlet után, az ár
verés napjától 6%  kamatokkal a pécsi 
kir. adó mint letéti hivatalnál szabályszerű 
letéti kérelemmel lefizetni.

A pécsi kir. törvényszék, mint telek 
könyvi hatóságnak 1883. évi junius hó 
15. tartott üléséből.

Kiadta

202. (1—1)
Brodszky Béla

kir. törvényszéki Jegyző.

>*98 Mohácsi járás szolgabirájától.
k i. 1881)

Pályázati hirdetmény.
Duna-Szekcső, B aar, Somberek, 

Rácz-Görcsöny, Szabar és Doboka 
községekből alakult közegészségi kör 
részére szervezett és évi 200  frt tisz
telet díjjal javadalm azott D unaszek- 
csöi körorvosi á llá sn ak  Dini aszok 
csőben m int a körorvos székhelyén 
választás utján leendő betöltésére ha
tá rn a p é  f. évi ju liu s  hó 29-ik n ap 
já n a k  reggeli 9 ó rá ja  tűzetik ki.

Felhivatnak mindazon okleveles 
orvosok, kik ezen állás elnyeréséért 
pályázni óhajtanak, hogy kellőleg fel
szerelt kérvényeiket bezárólag f. évi 
jnlius hó 24-ik napjáig alulirtnál be
nyújtsák.

Mohács, 1883. évi junius hó 29-én.

Sey Lajos
186. (8—2) azolgabiró.

1 Faeladási hirdetmény.
Aluirott tanács részéről ezennel 

közhírré tétetik, hogy a város tulaj
donához tartozó mecseki erdőnek Me
legmányi nevű részében eladásra fen- 
m aradt 715 köbméter blikk, 7 köb
méter cser, 57 köbméter tölgy göcs 
és 750 köbméter Il-od rendű ágiénak 
értékesítésére nézve — folyó ju liu s  hó 
17-én és 19-én, esetleg a szükséghez 
képest még 24 én a helyszínén  m in
d enkor déle lő tti 10 ó rak o r kezdődő 
nyilvános árverés fog tartatni. Ezen 
árverésekre árverezni szándékozók 
oly értesítéssel hivatnak meg, hogy az 
eladás készpénzfizetés mellett kissebb 
részletekben történik, s hogy a vevő 
a megvett fát f. é. október hó 1 ig a 
vágásból, a rendes utak használatával, 
saját költségén, elszállittatni tartozik.

Kelt Pécsett, 1883. évi julius hó 
7-én tarto tt tanácsülésből.

Pécs szab. kir. város
i98. (t—i) Tanácsa.

9827
1888

Árverési hirdetmény.
A pécsi kir. törvszék közhírré leszi, 

hogy Berta János végrehajtatnak Neu- 
chenbauer József végrehajtást szenvedett 
elleni 100 frt tőke ennek 1883. évi január 
19-ik napjától számítandó 8 %  kamatai, 
14 frt 32 kr. per, 8 frt végrehajtás-folya- 
modási és 15 frt 35 kr. Arverés-folyamo- 
tlási és követelések, valamint a még netán 
felmerülendő költségei kielégítésére a kö
vetkező ingatlanok u. m.

A bellyci 302. sz tjkvbe foglalt 59 b 
hrsz. 49b sz. ház 423 frt 17 k r .; u. 
tjkvbe foglalt 1555c hrsz. szőlő 56 frt 
60 kr. és u. n. tjkvbe foglalt 1720a hrsz. 
fekvösóg 11 frt 45 kr. ezennel megállapí
tott kikiáltási ár melleit B ellye községé
ben a községi bírói lakban 1883. évi 
szeptember hó 10. napjának d. u. 4 órá
jában megtartandó nyilvános árverésen 
szükség esetében a kikiáltási mint becs
áron alól is eladatni fog.

Az árverezni szándékozók tartoznak 
bánatpénzül az ingatlan m. kikiáltási mint 
becsár 10 */«-kát vagyis 42 írt 32 krt, 
5 frt 66 krt és 1 frt 15 krt készpénzben vagy 
óvadékképes értékpapírban a kiküldött 
kezéhez let<nni.

A vevő köteles a vételárt három 
egyenlő részletben és pedig az első részt 
az árveréskor azonnal, a második részt 
3 hónap alatt , és a harmadik részt 
a bánatpénz betudásával 6 hónap alatt, 
minden egyes vételári részlet után az 
árverés napjától 6°/0 kamatokkal a pécsi 
kir. adó mint letéti hivatalnál szabály
szerű letéti kérelemmel lefizetni.

A pécsi kir. törvszék, mint telekönyvi 
hatóságnak 1883. junius hó 8-án.

Kiadta

Dr. Karay
193. (1— 1) kir. trazéki jegyző.

Mária-celli
g y o m o r - c s e p p e k

jeles lmt.ásu gyógyszer agyonior min
den bántalmai eliten,

éa folnliuulliatatlan az ét*
v á g y -h iá n y *  g y o m o r-
gyengeség  roaazaKu 
lehe le t, szelek, aava- 
uyu felüüfögéa, kú- 
I tka,  gyo in o rb iir iit, 
gyom orégés, hugykö* 
képződén, túlságos 

nyálkakép/.ödén sár
gaság, undor és há
nyás, fő fá jás (iia u/. a 
gyomorból ered), gyo- 
n iorgöres, székszoru- 
lat, a gyom ornak  túl 
terheltsége éte l és Ital 
á lta l, g ilis z ta  lép és 
máj betegség, a ran y
érén bánta lmok ellen. 

y V '  E g y  ü v e g o s i O  á r a h a s z o á -  
l a t l  u t a s i t ó s s a l  e g y ü t t  3 5  R í* .  
Kapható : Pécseit Balás Ödön, Kovács M i
hály és Sipöcz István gyógyszerész líráknál. 
Valamint az osztrák-magyar birodalom miudeii 
nagyobb gyógyszertárában és kereskedésében. 

Központi szétküldési raktár nagyban és 
kicsinyben.

B R A D I  K Á R O L Y .
»•/. „ ő r a n g y a l h o z *  czimzett gyógyszertárábaii 

Krein/.ierheii, M orvaországban
184. (0—2) ______

Polgári sörfőzde, Pilsen.
Védjegy. 210. (o-tj

/  P I L S N E R  \  
B I E R .

B
~ 0 \

B /
Raktár: Littke Jánosnál

Pécsett, F e r e n c z i e k - u  t c z a  II sz.

Hirdetés.
A dárdai uradalm i nagy kőbánya, 

mellette lévő négy kemeuczéből álló 
mészégetéssel, úgy két, összesen 4 lak
ból álló m unkás házakkafa Beremendi 
hegyben 1884. évi ja n u á r  hó 1-töl 
számitva 6 egymást követő évek tar
tam ára bérbe ad an d ó ; melyre bérbe 
venni szándékozók Írásbeli ajánlata
ikat 10%  bánatpénzzel ellátva, a dár
dai u rad a lo m  igazgatóságához |'. $  

szep tem ber hó 1 ig beküldeni kéret
nek, —  a hol is a közelebbi feltételek 
beláthatók.

Dárda, 1883. julius 6 -án.
Sohaumburgi herczeg Lippe 

dán ia i uradalm ának igazgatósága.

3353 . Dzám.

k. ü. 1883.
A pécsi kir. ügyészségtől.

Árlejtési hirdetmény.
A pécsi kir. ügyészség felügyelete 

alatt álló központi fogház főző- és 
m osókonyhájának elhelyezésére és ez
zel egybekapcsolt kisebb átalakítások 
és javításokra 413 frt 16 kr. ár enge
délyeztetvén, e m unkák biztosítása vé
gett folyó évi ju liu s  hó 22-én dél 
előtt 9 ó rak o r a lo lir t k ir. ügyészsé" 
h iv a ta lo s hely iségében  ajánlati tár
gyalás fog tartatni, melyre a kellően 
felszerelt Írásbeli ajánlatok a fennebb 
kitett időig ugyanazon kir. ügyészség
hez beküldendők, hol a terv, költség- 
vetés és a feltételek a hivatalos órák
ban betekinthetők.

Pécsett, 1883. évi julius hó 6 -án.

Zsolnay György
195. (1—1) kjr jjgyé9z

Szénsavdús, természe
tes égv. asztali viz; hat
hatósnak bizonyult a 

légzési szervek és gyo
mor bántalmainál.

Kútvállalat

Kahl iís társa
Savanyít-Kút

S T E F Á N IA
Krondorfban
Carlsbad mellett. 

F ő r a k tá r  P é c s e t t :  

Frankfurter Albert
143. (1 5 — 8 )

Koronahercztynő
forrás"

Omnibus közlekedés Barcs-Daruvár (L ip ik )
kötött, julius hó I-t «l kezdve n mellék-iUámások Veröcie. Terezováci, Plvnlca ét BastaJ érintésével.

A  naponta közlekedés négyfogatu födött társaskoeslkon lovak kétszeri felváltásával történik.
Indulás Barcsról 10 órakor röggel a bécsi, budapesti, kanizsai, zágrábi és eszéki személyvonatok megérkezte 

után. Érkezés Veröczére 19 órakor (déli állomás) Terezovaczia 3 órakor, Plvniezára 4 órakor. Érkezét Daru vári a 
este 7 órakor.

Indulás paravánéi reggel 6 órakor. Érkezés Pivnlcára 10 órakor, Tereiovaoia 11 órakor, Veröczére 12 órakor 
(déli állomás). Érkezés Barcsra este '/t 5 órakor a bécsi, budapesti, kanizsai, zágrábi és eszéki személyvonatok el 
Indulása előtt.

Arak : 8zemélyjegy Barcsról Daruvárig • frt o. é., Barcsról Verődé ig  személyenként 1 fit o. é., podgy ászért 
minden 10 kilo és kilométer után kr.

Jegyek válthatók : Barcson a ni. k. postahivatalban, Oaruváron a fürdölgazgatOságnál, valamint minden tnel 
lék állomáshelyen. 180. st. (8—8)

Pécsett, 1883. nyomatott ifj. Madarász E.


