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Az uj országgyűlés.
A kikre a nemzet most bárom hónapja. 

a választásokon, öt esztendőre rábízta a 
sorsát, a képviselő urak Budapesten van
nak immár az ország tővárosában ; szerdán 
déletőtt meg is tartották első üléseiket. 
Természetesen nem rontottak be mindjárt a 
munka közepébe. Most még csak egymás 
keresztlevelét vizsgálták meg; a legöregeb
bet megtették elnöknek, a legfiatalabbakat 
Mgyzőknek,

A munka napjai majd csak később kö
vetkeznek be, s minden jel arra mutat, hogy 
az nj országgyűlésnek csakugyan kemény 
munkája lesz. Nemcsak a képviselő urak 
fognak megizzadni bele. hanem verejtékünkbe 
fog kerülni nekünk is, szegény, adófizető 
népnek. Tisza nagyváradi beszédéből prófé
tai tehetség nélkül is kiolvashatni, hogy 
micsoda leczkét fog ő feladni a maga diák 
jainak. Adó emelések, újabb költségek a 
hadseregre, hitelek, póthitelek, adóság-csi- 
nálások. egyszóval folytatása a régi nótá
nak : ez a programm.

S minő lesz, hogyan fogja végezni fe 
ladat át az uj képviselőház ? Hogyan válik 
tetté az a sok szép Ígéret, melylyel a hon
atya-jelölteknek a választók bizalmát meg
nyerniük sikerült? Nos, álljon elő, ha van 
egy ember, a ki az uj országgyűlés műkö
dése felől rózsás reményeket táplál. Aligha 
akad egy is ilyen, s a kik még valameny- 
nyire érdeklődünk a közügyek iránt, ép oly 
keserűen nézünk az uj elé, mint a hogy 
elbúcsúztunk a régitől.

Igaz, hogy a képviselőbáz jó egyharraa- 
dában uj emberekből került ki, de ki hiszi, 
hogy ezek az uj emberek uj erélyt s friss 
jellemet hoznak be az ország tanácsába ? 
Hisz megint csak a Tisza pártja, ez a léha, 
elvtelen, szolgalelkü had van többségben, s 
kiéli a nemzetet, elfojtja a nemzetet, elfojtja 
fejlődésében, mint a hogy aranka tesz a 
luczernával. S tudjuk, a gazda hiába ka
szálja le az arankát, csak kisarjadzik megint 
s újra elnyomja a lóherét.

Szomorú dolog ez s annál szomorúbb, 
mert hogy igy van, magunkat hibáztathatjuk 
érte. Egy idő óta az egész nemzeten valami 
különös nembánomság , semmivel sem törö 
dés vett erőt. A lelkesedés országos nagy 
czélok iránt csak híréből ismeretes immár, 
& holnapra nem számit senki, csak a pilla
natot nézi minden ember. Az illyen korba 
dó, posvadó földben csoda-e, ha megterem
nek az élőzsdiek ?

Úgy van az, az uj országgyűlés volta 
kép nem uj csak fejelés, itt-ott összefoltozva 
a régi rosszból. Nem hogy uj eszméje volna,

de még uj jelszava sincs. .Éljen Tisza 
Kálmán a generális", ez a jelszó; .a  mitő 
kíván, meg kell szavazni", ez az eszme. íme 
ilyen az a nagy többség, mely szabadelvű- 
pártnak nevezi magát.

Hát a kisebbség?
Az úgynevezett mérsékelt ellenzék kö

rülbelül fele emberét elvesztve került ki a 
választási harczból, de azért tagadhatatlanul 
még mindig számot tesz a  pártok parlamenti 
küzdelmeiben. Csak az a kérdés, hogy miért 
folytatja azt a harezot? Van-e eszméje, a 
mely áthatja, jelszava, a mely lelkesíti ? 
Nem mi telelünk rá, megfelelt erre Kaas 
Ivor báró, mikor a József-városi válasz
tók előtt programm beszédét mondotta. 
„Az én programmom ez, (így szólt Apponyi 
Albert grófhoz fordulva): „Kapitány ur 
rendelkezésére állok." Tehát ott generális, 
itt kapitány: ott Tisza Kálmán, itt Apponyi 
Albert; de mind a kettőnek elv helyett 
személy, meggyőződése követése helyett pa- 
rarcs-várás. Ezektől az emberektől várba 
tünk beszédeket, melyek ragyogni fognak 
az ékesszólástól, de igazi elvi harezot soha.

Abban a sötét képekben, melyet az uj 
képviselőház nyújt, csupán egy világos rész
let van: a függetlenségi és 48-as párt. 
Számban is gyarapodva, uj erővel jött meg 
folytatni a régi harezot. A talaj, melyen áll. 
sok százados hagyomány, mely mindenkor 
9zent volt a magyarnak, melyért Bocskay, 
Bethlen Rákóczy idején a mai napjainkig 
annnyi ezeren vérüket ontották. A fegyver 
melylyel küzd, a jog; úgy a mint az a 
természet diktálja 9 úgy a mint azt a tör
vényben meg van Írva. Az egyetlen parla
menti párt, melynek szilárd, határozottan 
körvonalozott elvei vannak, s melynek létet 
nem kortes eszközök adtak, hanem az, hogy 
valójában ő képviseli a nemzet vágyait, törek
véseit, érdekeit.

E párt bizony nyal az uj országgyülé 
sen is megfogja tenni kötelességét, mint 
eddig mindenkor megtette. Felfogja emelni 
tiltakozó szavát, ha a nemzet jogainak 
csonkításáról, a nép terheinek növeléséről 
lesz szó, s felfogja emelni sürgető szavát a 
müveltségbeli haladás, a nemzeti kifejlődés 
érdekében is.

Igaz. hogy kisebbség lévén, nem aka
dályozhat meg minden rosszat s nem segít 
bet elő minden jót óhaja szerint. De azért 
működése még sem haszon nélkül való. A 
szónoklatok, melyek a függetlenség és 
szabadság eszméit hirdetik, elhangozhatnak 
az országházban, de viszhangot keltenek az 
országban. Meggyőzik az emberek elméjét, 
átjárják az emberek szivét s fentartják és 
ápolják azt a hitet, hogy eljövend még az

idők ama teljessége, melyet prófétái megjö 
vendöltek a magyar nemzetnek.

Ezért az egyért üdvözöljük az uj or
szággyűlést. ______ _ _

T is z a  és  a z  á lla m h á z ta r tá s .
A kormányt. Inük s pénzügyminiszter 

nagyváradi beszéde valóságos porhintés a 
magyar nép szemébe.

Akárhogy tiltakozott is ellene, épen 
az ő beszéde bizonyította legjobban, hogy 
azoknak van igazuk, kik az államháztartás 
szomorú állapotát m e g d ö b b e n t ő n e k  
tartják s egyúttal kétségtelenné teszi, hogy 
a jelen kormánytól soha sem várhatjuk a 
helyzet javulását.

A tizenkét éves pénzügyi politikát 
szigorúbban el nem ítélheti senki, mint tette 
maga a honraentő miniszter azon mentségé
vel, hogy államháztartásunk n e m  r ó s z  
s z a b b ma, mint mikor ő kormányra lépett. 
Mintha bizony azon czélért tagadta volna 
meg múltját, hogy az államháztartást 
rosszabbá nem fogja tenni.

Tehát ha Tiszának mindenben igaza 
volna is, csupán az általa konstatált körül
mény elég okot ad, hogy a pénzügyi hely
zetet válságosnak tartsuk.

De még válságosabbá teszi az, hogy 
nem tudnak semmiféle biztosítékot nyújtani 
a jövőt illetőleg. Mert a nagyváradi beszéd 
meggyőzhetett mindenkit, hogy a „nagy 
államférfin" még csak tájékozódva sincs az 
államháztartás rendezésének igazi feltételei 
iránt.

A kormány, melynek az államliáztar 
tás rendezésére tett Ígéret adott létjogot, 
az államháztartás rendezésének a k ö l t 
s é g v e t é s  e g y e n s ú l y á t  tartja.

A minő helyes irányezéí lehet ez egy 
hazafiasán érző, lelkiismeretes kormány ke 
zében, ép olyan köpeny a Tisza-féle közös
ügyes kormány számára, ellepelezendő vÍ9z- 
szaéléseiket.

Az államháztartás ugyanis C9ak ott 
van rendben, hol az államéletnek a kor 
igényei által követett szükségleteit a n e m 
z e t  e r e j é n e k  k i m e r í t é s e  n é  1- 
k ü 1 lehet fedezni; nemcsak, de azok fede 
zéséről ily képen gondoskodva is van. A 
költségvetési egyensúly pedig elérhető a 
nélkül, hogy az államháztartás némileg is 
rendben volna.

Vonjuk meg a költséget mindentől, a 
mitől C9ak lehetséges, tehát szorítsuk meg 
a kiadásokat a lehetőség határáig, más 
részről a nemzet erejére való tekintet nél
kül merítsünk ki minden jövedelmi forrást 
a végletekig, huzzunk le hét bőrt a nem
zetről s lehetetlen, hogy előbb-utóbb oly 
költségvetésünk ne legyeu, melyben a bévé 
telek s kiadások egyensúlya helyre áll.

Éhez nem kell fináneztudomány, nem 
kell államférfim talentum, csak rideg lélek, 
mely közöny nyel tudja nézni a nemzet ki 
zsarolt erejének hanyatlását.

De hát rendezve van e ez által az 
állam háztartása lényegében ? Rendezett 
viszonyok vannak e ott, hol az államélet 
szükségletei tengenek, de azért a nemzet a 
legsúlyosabb terhek nyűge alatt roskadozik ?

A költségvetés egyensúlya nem okvet
lenül vonja tehát maga után az államház

tartás rendezettségét; de ez utóbbinak föl 
tétlen és kimaradhatlan eredménye a költ 
ségvetési egyensúly is, m**rt a hol a nemzet 
erejének kimerítése nélkül fedezhetők a 
szükségletek, ott a költségvetésben egyen 
lőtlenség nem fordulhat elő.

A Tisza-kormány még azt a silány 
eredményt sem érte el, a mit a háztartás 
rendezése czimén elérni akart. Nem érte el, 
mert mig a költségvetési egyensúly egjík 
feltételét: a nemzet erejének kizsákmányo
lását csakugyan a végletekig vitte, a másik 
teltétel betartása helyett örüietes pazarlást 
vitt véghez, 9 pedig úgy, hogy az eltékozolt 
milliók legnagyobb részét idegen érdekek 
nyelték el, részint a nemzetnek soha vissza 
nem térülő, jó részben még nem is kamatozó 
befektetésbe ölettek.

S mindezek daezára biztatóul Ígéretet 
kapunk, hogy kormányunk tovább halad az 
annyi időn át taposott utón, a helyett hogy 
— ha már minden áron felszínen akarja 
magát tartani, — komoly szándékkal, erős 
akarattal, következetes cselekvéssel az ál
lamháztartás rendezésének valódi feltételei 
erösbitéséhez fogna.

Az államháztartás rendezésének csak 
egy útja van : erősíteni, fokozni a nemzet 
anyagi erejét, hogy az évről-évre vagyono
sodé nemzet, évről évre nagyobb mértékben 
járulhasson az államháztartás költségeihez.

Nem mondjuk mi, hogy ezt a czélt 
könnyű módon, pár év alatt el lehet érn i; 
de nem engedjük elvitatni, hogy az állam 
vezetőinek első rangú, mindenek felett való 
kötelessége erre szakadatlanul munkálni, 
mert az állammá alakulásnak épen az a 
czélja, hogy a nerazettestté tömörült nép 
boldogulását e közös erő 8egitse megváló 
sülni. Ahol ennek az ellenkezője történik ; 
ahol külső, üres csillogásokért, vagy idegen 
érdekekért kizsarolják a nemzetet, ott meg
szűnt az államélet jogalapja. Ily politiká
nak lehet helye személyes, vagy osztály 
érdekeken alapuló abszolutisztikus állam
életben, de nem a népfenség elvét valló 
alkotmányos államban.

Tizenkét év nagy idő. E nagy idő alatt 
nem önzéstől, nem hatalmi vágytól, hanem 
igazi hazaszeretettől vezérelt politika mily 
hatalmas lendületet adhatott volna a magyar 
nemzet termelő erejének s ezzel együtt adózó 
képességének !

Igaz, hogy a magyar kormány kezét 
az ily irányú politikában megköti a közös
ügyes rendszer, mely hazánk egész közgaz
dasági életét Ausztria pórázán tartja. Mert 
lehet e a nemzet vagyonosodásáról szó, mikor 
egész közgazdasági berendezésünk idegen 
érdekeket hizlal, mikor a nemzet anyagi 
erejét minden oldalról szeldesik, de hozzá 
egy oldalról sem tesznek ?

Tisza, mikor a közösügyes közjogi 
alapot elfogadva, az államháztartás rende
zésére vállalkozott, hitte, hogy neki lehet. 
A következmények nekünk adtak igazat, 
kik nem szűnünk meg hangoztatni, hogy 
ezen alapról a magyar nemzet előbb-utóbb 
az anyagi és erkölcsi bukás örvényébe jut.

Ne vegyék azonban e szavainkat Tisza 
kudarcza mentegetésére. ő t  semmi sem 
mentheti, mert még azokat a kötelességeket 
sem teljesité, a miket a mai viszonyok kö

zött teljesíthetett volna minden lépése egy- 
egy j°S' vagy érdekteladás.

Az Ausztriával kötött szerződések al
kalmával sokat megmenthetett volna, ha él t 
egyébhez is, s törődik mással is, mint az 
önző pártpolitikával, sivár uraim0 megtart- 
liatása végett. Jó belpolitika is sok felesle
ges kiadástól, hiába való külsőséget hajszoló 
tékozlástól menthette volna meg a nemzet 
kimerült erejét.

Kifelé az idegen érdekekre s kalan 
dókra : befelé a fényűzésre és pártérdekekre 
kidobott nagyon, de nagyon sok millióval 
még a mai szórnom közjogi viszonyok 
között is mennyit lehetett volna tenni 
közgazdasági állapotaink fejlesztésére !

Az igaz, hogy az állam pénzerejének 
ily politikába fektetése mellett sok fölösle
ges, hivalkodó czifraságnak még egy pár 
évtizedig várnia kellendett; de hát erősebb, 
tekintélyesebb e az állam ma, külső fény s 
belső nyomorúság mellett, mint volna akkor, 
ha a külső egyszerűség mögött hatalmas, 
minden téren kifejlődött nemzeti erő állana?

Az államéletnek ez az igazi feladata 
9 természetes fejlődés csak az, ha a kölső 
fény a nemzet fejlődött anyagi erejének 
kifolyása. A mesterségesen erőszakolt tün
döklés soha sem fog nemzeti jólétet eredmé
nyezni ; mig ennek a külső fény is elma- 
radhatlan végeredménye.

Ily rendezést várt a nemzet tizenkét 
év előtt Tisza Ígéretétől. S mi az eredmé
nye ? Megmondta ő maga.

Tapsoljatok neki s boruljatok le az ő 
bonmentő államférfiul nagysága e lő tt! Mi 
nem tehetünk mást, mint kívánjuk, jöjjön 
el mihamarább az idő, midőn a nemzet 
öntudatra ébredése elsöpri őt politikástól, s 
a független magyarország saját érdekei 
szerint rendezi államháztartását.

D r. D u lánszky  N á n d o r és a z  ip a ro s o k
Amidőn püspökünk legutóbb bérmautját 

tévé, tisztelgésünk alkalmával azon elvi je
lentőségű nyilatkozatot tette, illetve azon 
óhajának adott kifejezést, vajha a szülők ne 
idegenkednének oly nagyon az iparos pályától, 
s vajha gyermekeiket az iparos pályára is ad
nák. Mert — úgymond — ha még annyian 
legyünk is urak, valamennyiünknek a munkás 
kezek szerzik meg a kenyeret.

Tán indiskrecziót Követek el, amidőn e 
magánjellegű beszélgetést a nyilvánosság 
parkettjére hozom ; de amennyiben egy 
mély horderejű nemzetgazdaságijjés Magyon 
szükségessé vált kérdésről van szó é9 ameny- 
nyiben az ily kén}es természetű problémák 
megfejtését nagyban könnyíti ily magas ál
lású ember nyilatkozata, sőt Ígérete szerint 
cselekményes hozzájárulása is : megbocsájtja 
ő excellentiája ezen merészségemet.

Tényleg társadalmi betegségnek kell 
bélyegeznünk a szülőknek azon rósz szoká
sát, s az elfogultak ama balvéleményét, mi
szerint a mesterember nem lévén ur és ennél
fogva ember: gyermekeiket a világért sem 
adnák e tisztes pályára! Sőt a gyenge szivü 
anyácskák és a beteges ambiczióval telt apák 
szentül görcsökbe esnének, ha nagyreményű 
fiukból nem lenne pap, ügyvéd, doktor stb. 
Erőltetik tudományos pályákra, számot sem 
vetve a gyermek tehetségével, természeti

T Á R C Z A .
D a l o k .

li •  pécsi „ D s l k « s z o r a ~  ®któberhé 2-ikáa 
tartandó Méreti üaaepélyéa

E rde i üdv.
>ld ligetek árnyaka, éden. üdv neked, 
i virányadon Léke árnya lebeg ; 
tavaszod élveiben a bánat elenyész, 

l repül a dallam hűvös árnyteli magány: 
nugár a béreztetön e v ir danánk im üdvöaöl. 
danánk liget árnyán á t árnyad a la tt köszönt.

Gondüzó.
rsaság boros pohár, oh m in t szeretlek én 
. k i rív a  járdogál e fö ld i sártekén, 
kevés öröm van i t t .  csal a ezudar való . 
jajon soh sem ja v í t : búsuljon hát a ló !
Hej csapra hát a b o rt '
Ne fé lj nem á rt a k o rty  !
Foly jon a gohér leve. leve.
Cseppig a pohárba k ive le !
Búra bor a gyógyita l,
Tőle szived férge m ind k iha l, 
sr több nincs, emelj pohárt, ne fé lj hogy árt, 
lints, hörpints. ha jtsd k i bátran körömig, 
jónek meg régi öröm id ! Ig yá l te h á t! 

t  egy szölögerezd. ha prés alá kerü l, 
üstöt ád, sok bort ereszt a szív, zz ég derül, 
ó, *>a nyom z  búteher, szorítva m in t a prés, 

kicsap a jk  és kebel s lesz bő szüretelés.
Hej csapra hát stb.

E rd ő  a lkonya .
lö szélén 411 egy fa, v ig  himbáló lom bozattal, 
hiatáz ké t k is  madárka, játsaadozva egymással. 
Be az erdőbe néznek ők gyakran 
És dalo lnak o ly  szépen, bájosan.
Dalolnak, hogy o ly  boldogak nagyon,
Mert nincs semmi sem szebb a világon 
M in t az erdő, ha r i  süt z végső napsugár 
M in t az erdő, ha rá  süt a végső napsugár, 

majd •  vénö  napsugár e ltű n ik , m in t legnabb ‘ lom; 
r i  .  „ i p  e n d e .  * j l« » á l *» *  W ifa  n yn g .l« »  
A  két k i .  madár téwkébe repiü.
Még álmukban i» e dal fe lM enddl: 
s«k gyönyört é l.en ttlnk  m ér n« égőn.
Még aánci semmi sem a » b b  n y llé g o n :
Mint az trdö stb.

N e  s í r j ,  n e  s i r j  K o s s u t h  L a jo s  
Tavasz e lm últ a rózsának lehu llo tt a szép virág ja,
Ne s ir j, ne s»rj Kossuth Lajos, lesz hazádnak szabadsága . 
M i neked fáj, nekünk is fáj. künyűket viseln i bajos,
De Istenünk segitni fog, ne s ir j, ne s ir j Kossuth Lajos 

Elmegyek én, nem tudom még hova, hova, 
Boldog többé úgy se lesaek soha, soha.
Ha az utczán végig, végig megyek,
U jja l m uta t reám minden gyerek.
Nem tud ja  még a lány nem,
Hogy mi az a szerelem,
Én ró la  nem tehetek,
Lányok Isten veletek,
Én ezután csak menyecskét szeretek.
Peng a kasza m ikor fenik.
S ir a k is  lány m ikor verik,
Ne keseregj te k is  árva 
Haza viszlek nem sokára.

K é t g y e rm ek  tö r té n e te .
Elbeszélés irta , Ss. A.

A lovak utrakessen, befogva állottak 
az erdészlak kÍ9 ajtaja előtt.

Mártha felült a kocsira éppen raiktr 
a nap első sugaraival csókolta végig az 
álmos főidet. Aztán mégegyszer visszanézett 
a kis házra, még egyszer levette a kendőt 
könyes szemeiről, hogy búcsút intsen vele 
a barátságos fehér falaknak, a szomorún 
bólintgató fáknak és az illatozó, harmatos 
virágoknak.

Az elválás e pillanatában feltámadtak 
lelke előtt múltjának összes emlékei.

Élénken emlékezett vissza az erdőben 
töltött kedves napokra, mik alatt nem tett 
egyebet, mint bámulta a természet fényes 
egyszerűségét és élvezte annak kellemessé
gét és szépségét.

A természet gyermeke volt. Szaladgált 
a réten, mászkált a fákon, fogdoeta a pil
langókat és ápolta virágait.

Keveset, úgyszólván semmit sem tanult. 
Csak annyit,’ amennyit öreg anyja néha 
esténként elmesélt neki [arról a hatalmas,

mindenható Istenről, a ki az emberek szivébe 
lát s tudja olvasni a gondolatokat.

S e kevés elég volt, hogy a gyermek 
képzelődő lelke egybevetve a tanultakat a 
természet dús ölén látottakkal, egy képet 
alkosson magának az Istenről, mely legin
kább lehet hasonló ahhoz, a mely a gyermek 
szivében oly mélyen vésődött, hogy azt 
onnan sem az idő, sem más körülmények 
nem voltak képesek kitörülni soha.

Ez volt életének arany korszaka, 
midőn véghetetlen örömet okozott neki egy 
pillangó elfogása és nagy fájdalmat egy 
virágjának elhervadása.

Aztán következett a gyászkorszak.
A jó öreg asszony meghalt, eltemették,

— 9 ők egyedül maradtak : a kis Mártha 
és Tamás apó, az erdőkerülő.

Azok szomorú napok voltak nagyon !
A kis házban minden felfordult fene

kestül. Folytonos rendetlenség volt, folyto
nos hiányok mutatkoztak, olyanok, melleket 
csak egy szerető; gondosan őrködő asszony 
szorgos keze képes eloszlatni.

Mártha még kicsi volt — alig 13 éves
— még nem pótolhatta anya helyét.

Az öreg Tamás apó, mikor esténkint 
haza jött, rendesen sírva találta Márthát a 
konyhában. Vigasztalni akarta s az ő szemei 
is könybe lábadtak.

Azon vették észre magukat, hogy 
mindketten simák, s estebédjük a köny: 
az éde9 emlékezet keserű gyümölcse.

Ekkor az öreg Tamás apó elgondolta, 
magában, hogy ez tovább igy nem maradhat. 
Mártha folytonosan nö, fejlődik, lassanként 
tanulnia is kell valamit azonkivül, amit az 
oldalán, a fermészet keblén lát és tapasztal.

Elhatározta, hogy Mártbát beviszi a 
városba s ott egy távoli rokonánál helyezi 
el, kinek lelkére köti, hogy Márthára vi
gyázzon s fölötte, mint saját gyermeke 
fölött őrködjék.

Hadd járjon ott iskolába s tanuljon 
meg mindent, mit egy művelt leánynak 
maiiap tudnia kell.

Márthát fájdalmasan érintette atyja 
elhatározása, de végre is belenyugodott

Kis lelkét fájdalommal töltötte el 
egyrészt az a tudat, hogy itt kell hagynia 
agg atyját, szép fáit és kedves virágait; 
másrészt felébredt benne a kíváncsiság, látni, 
megbámulni a várost, melyről az öreg Tamás 
apó, különösen az utóbbi időben annyi szépet 
és jót tudott elmesélni.

Az elválás ideje mind jobban és jobban 
közeledett s a kis Mártha szive mind jobban 
és jobban elszomorodott.

Végre megjött a nagy nap reggele.
Mártha előtt úgy tűnt föl, mintha e 

reggelen virágjainak kelyhében is köny 
ragyogna, mint az ő szemében ; mintha az 
az illat, mit más'or oly kéjjel szitt magába, 
most megfoghatatlan szomorúsággal töltené 
el lelkét; mintha a fák, melyeken annyit 
mászkált s a madarak, melyeknek éneke 
költé őt fel reggel álmaiból, búcsút integet 
nének s titokban azt augnák : „maradj !"

Mintha az egész természet azt susogná : 
„Ne menj! " . . . . *

Egy darabig szótlanul, némán haladtak.
Az erdő fái mindig kevésbé látszottak 

s nemsokára csak egy sötét vonal a látha
tár szélén, jelölte a hajdani boldog otthon 
helyét.

Végre az országút szürke pora és a 
távolság ezt is elnyelték s köröskörül már 
mi sem látszott a megszokott kedvet, fákból, 
s a virágos mezőkből.

Mártha mind jobban és jobban szorulni 
érzé szivét. Gyakran tekintgetett viasza a 
tájra, hol elhagyott otthonját feküdni vélte 
s könyei sűrűn peregtek végig piros or* 
czácskáján.

óly elragadó, oly kedves volt e pilla

natban a lányka! Azúrkék szemeiben a 
bánat könye ragyogott, piros orczácskáiról 
leritt az elhagyott otthon feletti szomorúság 
s koráll ajkacskái az utolsó Istenhozzádot 
susogták. Hosszú szőke fürteivel az enyhe 
szellő szabadó q incselkedett, mintha ki 
akarta volna űzni a szép kis fejecskéből a 
a szomorú gondolatokat.

De Mártha mindebből nem vett észre 
semmit. Fülei csak egy hangot hallattak, 
egy belső szomorú intést, mely folyton 
szemrehányólag azt susogta: „Miért nem 
hallgattál fáidra, virágaidra, madaraidra? 
„Miért nem maradtál közöttük."

És ö nem tudott mit felelni, csak sírni, 
csak könnyezni !

Az öreg Tamás apó fészkelődött.
Szerette volna vigasztalni leányát, de 

valahányszor kinyitotta ajkait, úgy össze- 
szoritotta valami a torkát, hogy nem birt 
azon keresztül kihozni egy hangot sem.

Hisz ö neki is fájt Mártha eltávozása! 
Ennek a kis angyalnak, kinek vidám ka- 
czajától s csengő ezüst hangjától egész nap 
viszbangzott az erdő s kivel kiköltözött az 
erdei lakból a vidámság örökre L

Hisz az ö öreg szive is összeszorult, 
mikor elgondolta, hogy azután már nem 
lesz senkije, ki őt öreg napjaira ápolja, 
gondozza!

Végre mégis leküzdte keserűségét, mely 
torkát szorongatta s beszélni kezdett:

— Édes kis Márthám ! — mondá.
Mártha feléje fordította bűbájos sze

meit mikben még akkor is ragyogott a 
köny.

— Édes Márthám — folytatá az öreg 
— te most eltávozol tőlem, elszólit a köte
lesség . . .  Ki tudja fogjuk-e még egymást 
viszont látni? . . Én már öreg ember va
gyok, kinek napjai meg vannak számlálva, 
s kit nemsokára a fenséges Ur trónja elé 
fog szólittatni, bogy beszámoljak minden-
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hajlamával és szimpáthiáj&val: kínozzák az 
iskolákkal, instruktorral és különórákkal, — 
megölik a gyermek kedélyvilágát, életkedvét, 
s nevelnek a társadalom nyakára egy pené
szes nyűgöt, egy szatirikus alakját a tudós
nak. egy tolakodó proletárt; holott ha a 
gyermek természeti ha jlamát követnék: lenne 
belőle egy derék, hivatásos, szakértő kéz
műves !

Ezelőtt pár évtizeddel a mesteremberek 
tényleg le voltak nézve, s még ma is szá- 
nandóan nagy mértékben. Ezen különbség- 
tevést elkerülendő, aki csak tehette, tanít
tatta gyermekét, s igy amig egyrészt a 
tudományos világ megtelt proletárokkal, — 
addig másrészt az iparos pályán is oly nagyon 
szükséges jeles tehetségek e térről teljesen 
elvonatván: a világfejlődés, a jobb Ízlés, a 
magas igények és a technikai vívmányok 
újabb követelményeinek nem tudtak eleget 
tenni iparosaink. Leszorittattak a világver
senyről nem kis kárára a nemzetgazdaság 
nak, s kiszámithatlan kárára a nemzeti kultúra 
reputácziójának!

E bajon segítendő, villant meg a jobbak 
agyában azon eszme, hogy iparosainkat 
szakszerűiig kell nevelni és iskolázni. A gim
náziumoknak is meg van a maguk specziális 
czéljuk: de épen, mert ezen intézeteknél a 
klasszikus irány dominál: az iparosok szak
szerű képzésére nem alkalmasak. A reális
kola közelebb áll ugyan e ezélhoz, de meg 
közelítőleg sem kielégítő. Innét van, hogy 
a rósz tanulók rendesen azon tanácsot kapják 
tanáraiktól, hogy menjenek iparos pályára.

A polgári iskolák produkálják a bürok
rata elemet, — ők nevelik a statisztikusokat 
könyvelőket stb. A kereskedelmi pályára is 
előkészít, s miután az ipar a kereskedéssel 
szerves kapcsolatban van: már közelebb 
volna a ezélhoz. Miután azonban iparosokat 
szakszerűen képző iskola gyakorló műhelyek 
nélkül nem is képzelhetni: fölálliták[az ipar
iskolákat. Ezen intézménytől várjuk tehát 
e kérdés megoldását. Nagy föladat vár reá. 
s ép azért nem szabad őt e nagy munkájá
ban magára hagynunk. Ezen iskoláktól vár
juk el. hogy kész embereket adjanak az 
életnek, az ő feladatuk a kislelkü előítéletek 
foszlányait szétszaggatni. Ezt úgy tehetik, 
ha tulajdonképeni rendeltetésükhöz mérten 
gyakorló műhelyekkel vannak összekötve, 
ahol kiki, az általa kiválasztott szakmában 
az elméleti oktatásokkal kapcsolatban gya 
korolhassa is magát, s illetve a nyert elmé
leti ismereteket a gyakorlati térre is átvi- 
hesse. hogy igy mindig karöltve járjon az 
elmélet a gyakorlati kivitellel, hogy már 
az iskolában iparosnak érezze magát, hogy 
ott megszokja a műhelyt. Önérzetessé keil 
őket nevelni, hogy állásukra büszkék le
gyenek és azt ne szégyeneljék, — (adjanak 
nekik általános társadalmi 
tinomitsák az Ízlést, nemesítsék a kedélyt, 
a szivet. — ez az elméleti oktatásnak egyik 
elmaradhatlan alkatrésze — és képezzék 
ki őket szakmájukban annyira, hogy 
képzettségük a továbbfejlődés — művelődés 
biztos alapjául szolgáljon, akkor lesznek 
majd olyan iparosaink, a kik a nemzetgaz
daság hatalmas tényezőivé válnak s akikkel 
szemben elnémul e kaszt iránti előítélet 
és balvélemény, leomlanak a magas válasz 
falak !

Ezen intézmények azonban most élik 
átalakulásuk korszakát, nagy reformon kell 
keresztülmenniök s nem kevés időbe és 
tusába kerül, amig a közöny jégmezét si
kerűiéiül felolvasztanak ; addig is vegye 
kezébe a társadalom ezen ügyet.

Alább kell h agyni azzal a nevetséges 
gőggel, félre kell tenni az emberi méltóság 
fogalmával össze nem egyeztethető éretlen 
pötfeszkedést ! Az emberbarát Nagy Pál. — 
a hazáját imádó nagy reformátor Széchenyi 
István mély érvelésével és maró szatirájá- 
vaJ. — aranyszáju Kölcsey a parlament 
szónokainak e legnagyobbika. — a szenve
délyes W esselényi gyújtó beszédeivel. —
I >eák Ferencz a mély értelem higgadtságá
val nem küzdhettek a szenvedély nagyobb 
erejével a kiváltságos jogok ledöntésén.

mint a mily heves tusát vívnak a demok 
ráták, a demokratákkal! A testvérek harcza, 
a testvériség eszméjének korszakában ! A 
nemesi osztály önként mondott le előjogai 
ról, majdnem egy ezredéves kiváltságos 
jogot áldoztak föl a nemzet oltárán, ők 
maguk dönték le azon korlátokat, amelye
ket egy sötét múlt emelt ember és ember 
közé ; — s a demokraták, hazai történelmünk 
e fényes lapja előtt nem pirulnak, amidőn 
saját homloknkra sütik a középkor sötét 
bélyegét! Miért a kiáltó különbségtévés? 
Vagy az egyenlőség korszakában is kell 
előjog? így az bizonyára csak a gőg lehet! 
A ki igényt tart e nemes lelki tulajdonság
ra, ám az boldoguljon lelke eme fenségével! 
El kell ismernünk, hogy minden urnák, az 
a sokszor lenézett osztály adja a szájába 
azon édes falatot, amelyet az a szegény 
ember, sokszor családjának keserű könnyűit 
szemlélve és nélkülözéseit átérezve- szerez 
meg számunkra! Mily jogezimen emelők 
fel önmagunk gunyjára a válaszfalat ? ! 
Ne legyünk arisztokratábbak az arisztok
ratánál ! Vagy szükségünk van arra, hogy 
gőgős fejünket magasan hordva elrejthessük 
arczunk pírját az aranyszorgalom előtt?! 
Azért nem nyújtjuk kézfogásra sokszor és 
sokaknál a tétlenségtől puha kezeket a be
csületes munkától fölsebbzett kéznek, mert 
attól tartunk, hogy az érdes érintésnél az 
önvád súlya nehezül lelkünkre az igaztalan, 
az emberek által fölállított ellentétek e 
szemléletén ?!

Föl kell emelni a derék iparos-osztályt 
El kell már egyszer némitani az osztály- 
harezok e zaját, a társadalmi élet ezen 
halálhörgését! — Gyámolitsuk őket, legyünk 
irántuk elnézök, ne szégyeneljünk velők 
kezet fogni, csiszoljuk a darabosságot ott, 
ahol kell ; de mindig jóakarólag és gyen 
géden, hogy megnyerjük bizalmukat, és 
szeretetöket. Karöltve járjon a tudomány, 
irodalom, művészet, ipar és kereskedelem ! 
Hisz egyik a másiknak természetes főlyo 
mánya. Ha a festőművész szégyenei az 
iparossal szóba áilani, akkor vágja a földhöz 
azon ecsetet, a melylyel ideáinak testet ad; 
tépje szét a vásznat, a melyen eszméi 
nyilvánulnak, mert hisz az ecsetet és vásznat 
is iparos készíti, már pedig ha az iparost 
8zégyeneljük. akkor szégyenitö ránk nézve 
annak készítményével való érintkezés is. 
Vagy az eeset és vászon több mint az ember 
és nemesebb, raagasztosabb ? Nincs a művé
szetnek egy válfaja sem. a mely ne szorulna 
mesteremberre. Még a tudományos elméle
teknek is papírra, tollri , betűkre, nyomda- 
festékre stb. van szüksége, hogy forgalom- 
képes legyen.

Válltvetve kell tehát minden honfi 
közös czélja felé haladnunk, s ez az, hogy : 

műveltséget, j imádott hazánk erkölcsi, szellemi és anyagi 
ereje gyarapodjék és erősbüljön ! Ezt csak 
közös erővel érhetjük el, — nem szabad 
tehát erőnket ostoba gőggel szétforgácsol
nunk. Tartsunk össze, legyen mindenben 
érintkezési pontunk a haza üdve, boldogsága !

Aggteleki (Fiiéin) Ferencz.

F e lh ív á s !
Pécs szab. kir. város szegény-választ

mányának folyó évi szeptember hóban tartott 
üléséből folyólag. Lauhlieimer Ferencz kano
nok, választmányi elnök a következő fölhívást 
bocsátotta k i:

A szegények nyomorán enyhíteni isteni 
és emberi törvények egyaránt parancsol ják !

Pécs szab. kir. város közönsége ezen 
kötelezettségnek mindenkor becsülettel felelt 
mpg, — a mi mellett tanúskodik a jótékony- 
ságot gyakorló köz- és magán intézetek 
egész sorozata, — a melyekre önérzettel 
mutathat reá.

Ezen intézményekkel a szegényügy job
bára rendezve is van. a mennyil»en : árváink 
a rudoltineum árvaház és a Matessa gyermek 
menhelyben részesülnek ellátásban, a szegény 
gyermekek a város közönsége és egyéb jóté- 
konyezélu egyletek által fentartott óvodákban 
nyerik nevelésüket, — a házi szegények pedig

részben a városi szegény alapból, részben 
pedig e czélból alakult intézetek s egyletek 
által segélyeztetnek.

Csak azokról, a kiket a balsors, avagy 
aggkor a keresetképességtől teljesen meg
fosztott, nincsen kellőleg gondoskodva; az 
emberiség ezen páriáinak azon része, a mely 
a szégyen érzetet leküzdeni nem tudja, 
jobbára az Ínségnek esik áldozatul, másik 
része pedig nyilvános kéregetéssel tengeti 
életét.

Előbbiek sorsán segíteni követeli a kuma- 
nismus; — a koldulást pedig tiltja a véros 
fejlődése, és a polgárság érdeke ! Mert ta
gadhatatlanul, a város méltóságával össze 
nem egyeztethető, hogy munkaképtelen sze
gényei a nyilvános kéregetésre utalvák ; — 
de ezen felül a koldulás még közveszélyes 
is, aránytalan terhet ró a polgárságra és 
ezeknek az anyagi áldozatok mellett sok 
idejét rabolja el.

Tény ugyanis, hogy munka-kerülő csa
vargók is ezen kereset módra adják magukat, 
a kik azután a kínálkozó alkalmat lopásra 
használják fel, sőt nem ritkán a védtelen 
családtagokat meg is támadják, úgy hogy 
már nem egy bűntény hajtatott végre a 
koldulás révén.

S mivel ekéut arra érdemtelenek is 
veszik igénybe a közönség részvétét, az igazi 
szegények meg rendszeres keresetnek tekin
tik a koldulást, ezáltal főképen az iparos, 
kereskedő osztály és mindazok, a kik ajtai- 
kát zárva nem tartják* — a szegények 
folytonos zaklatásainak vannak kiteve s 
emellett évenkiut tekintélyes összegeket 
kényszerülnek kiadni e ezimen anélkül, liogy 
biztosak volnának arról, miként gyakran 
önmaguktól megvont fillérjeiket arra érde
mesek nyerték-e el — ?.

Mindezen indokok egyenkint oly nyomó
sak, hogy bármelyik is elegendő arra, mi
ként a szegéuyügy ezen kérdésének megol
dásával foglalkozzunk : éppen azért a 
városi bizottsági közgyűlés a tervbe vett 
szegényház mielőbbi íelépitését elrendelte.
— de az abban elhelyezendő szegények 
eltartási költségeire, — a mi évi MOOU írtra 
rúgna, — fedezet nincsen, mivel a város 
közjövedelmeit a rendes kiadások emésztik 
fel s aa amúgy is terhes egyenes adókat 
emelni az uralkodó általános üzletpangás 
melyet nem volna czélszerü.

Hogy azonban a nemes ezél még is 
megvalósittassék, a nagyközönség áldozat 
készségéhez fordulunk és erős a hitünk, 
hogy a siker ezúttal sem fog elmaradni, 
mivel a koldulás beszüntetése nem annyira 
a szegényeknek, mint inkább a vagyonosab
baknak áll érdekében, a kik csekélyebb 
összeg árán, mint a mennyit a jelenleg divó 
koldulás tőlük megkíván, megszabadulnak 
a kéregetök folytonos zaklatásaitól, szemé
lyüket s vagyonukat fenyegető veszélytől,
— mert a nyilvános koldulás be fog szün- 
tettetni s a kit azon rajta érnek, ellene a 
büntető törvénykönyvben előirt s két hóna
pig terjedő fogság-büntetés vétetik alkalma
zásba.

Tájékozásul elhatároztuk felhívni pol
gártársainkat, hogy mindenki jelentse ki. 
mikén ta nyilvános koldulás megszüntetése 
esetén tohetségéhez képest mily összeget 
hajlandó évenkint fizetni?

Az első ízben kiállított kötelező nyil 
latkozatot a koldusás megszűntét követő 
naptól számított. 3 évre érvényesek s a 
benne felajánlott összegek a közedók mód
jára fognak beszedetni.

Minden háztulajdonosnak egy nyilatko
zat küldetett, mely kitöltendő, hogy ki 
mennyit hajlandó 3 éven át fizetni, ha a 
koldulás beszüntet tét ik s az ekként kitöltött 
és sajátkezüleg aláirt nyilatkozat legkésőbb 

november hó 31-éig a városi pénztári 
hivatalba beszolgáltatandó.

C zim kó rság
A társadalom általános — alig gyó

gyítható nyavalyában, a ezimkórságbau 
sinylik. — Mig erkölcsei napról napra la

ről. a mit életemben cselekedtem . . . 
Érzem, tudom, hogy nemsokára követni 
fogom az én jó öregemet! . . .

Márt ha e szavaknál oly szomorúan 
tekintett az öregre, hogy annak szeméből 
is kiszökkent a köny. Egy ideig úgy 
könnyeztek némán. Aztán ismét csak Tamás 
apó törte mey a csendet:

— Ne sírj gyermekem! . . Lásd könyeid 
nekem is fájnak. Hisz énnekem is rosszul 
esik. hogy elhagysz ! . . De hát meg kell 
lenni! . . Tanulnod kell valamit, hisz ma
holnap már nagy lány lesz belőled ! . . Aztán 
majd meglátod, hogy jó dolgod lesz. Mind- 
nyájan úgy fognak szeretni, mintha gyer
mekük volnál. Tanulni fogsz sok szépet, 
látni fogod a sok csillogó palotát, a fényes 
kirakatokat. Aztán vasárnaponként majd én 
is benézek hozzád. Ha szép idő lesz kijösz 
velem. Kihozzuk Laczit is, ezt a pajkos, 
de jólelkü fiút. akit. majd meglátod, te is 
meg fogaz szeretni. Szabad idődben majd rám 
gondolsz. Es én is rád gondolok. Gondolata
ink útközben majd találkoznak. S ilyenkor 
mindketten oly jói fogjuk érezni magunkat!..

Az öreg elhallgatott. Olyan nehezére 
esett a vigasztalás!

A lányka pedig minden felelet helyett
Édes j<jo apam | _a nyakába borult 

susogta.
Aztán csendesek lettek mind a ketten. 

Csak a kerék nyikorgást, hallatszott a poros 
országúton.

A távolban már föltűnt az óriás város 
füstölgő kéményeivel s égbenyuló tornyaival.

Lélekzését is lehetett hallani: elfojtott, 
tompa dübörgést.

A leányka nézte, nézte a kéményekből 
fölszálló füstkarikákat, mik olyan ijesztő 
sötét á ombákomot rajzoltak a kék égre s 
elgondolta magában, hogy mennyivel barát
ságosabb s bivogatdbb volt az ő eddigi

otthona mosolygó léteivel s messzehangzó 
madárdalaival. . .

Mire delet harangoztak, poros kocsijuk 
már ott döczögött a főváros kövezetén.

II.
Mártha lassan szokta meg az uj életet.
Eleíntén. mig a jó Tamás apó örökké 

mosolyogni akaró arczát látta, mig az élénk- 
forgalom, a magas házak s a fényes kira
katok az újdonság ingerével hatottak ' 
addig még elég jól érezte magát.

Mert hisz mit tudta ő, hogy Tamás 
apó csak azért mosolygott, hogy könnyeb 
ben rejthesse el könyeit, s hogy a csillogó 
kirakatok mögött gyakran a legsötétebb 
nyomor és bú tanyázik ?

Bár akkor sem érezte magát egészen 
jól.

Lépten-nyomon oly dolgokra akadt, mik 
sehogy sem nyerték ki tetszését.

Tamás apó rokona, Szorgos Gergely, 
ki mesterségére nézve csizmadia volt, a kül
városban lakott. Egy alacsony földszintes 
házban, melynek ablakai csaknem a járdán 
feküdtek. A ház régi volt. Fala repedezett 
és vakolatlan, udvara szűk és sötét. Sehol 
egy fa, sehol egy cserép virág.

Mártha oly különösnek találta mind
ezt!

Aztán nem tetszett neki az sem, hogy 
mikor az utczákon jár-kel. az emberek kö
zül nem néz rá egy sem. Mindenki rohan 
és fut, mintha a háza égne. Bezzeg nem 
igy van ez nálunk! Ha néhanapján egy 
idegen téved erdejökbe, hogy megbámulják, 
hogy megcsodálják az t! . . .

A családi élet is olyan sajátságos volt. 
Igaz, hogy jól bántak vele, hogy sze

rették, de ez a szeretet is olyan forma volt, 
mintha nem szívből jönne, mintha csak tet
tetés volna az egész.

Pedig el kellett ismernie, hogy Gergely! 
bácsi áldott jó ember. Hisz amint először!

megpillantotta a lánykát, fölkapta a leve- 
góbé, tüskés bajusza alul két hatalmas csókot 
nyomott orczájára és igy kiáltott föl :

— Isten hozott leányom! . . Rég vár
talak már! . .

Aztán elvitte öt a feleségéhez, Teréz 
nénihez, egy jól táplált, piros képű asszony
sághoz. kinek szemeiből kisugárzott a jóság. 
Gergely bácsi rögtön bemutatta neki Már
tiiét :

— Itt a mi új kis lányunk! Szép gye 
rek úgy-e? No, csak aztán jó is legyen ! . . 
Hogy is hívnak gyerm ekem ?..

Mártha lesütötte a szemeit s félénken 
feleié:

— Mártha!. .
Gergely bácsi elégedetten mosolygott.
— Milyen szép hangja van! . . Ugy-e 

anyjuk? . . No, ezt a gyereket, érzem, nagyon 
fogom szeretni! . .

Az öreg, ha benn volt egyszer valami
ben, nem egy könnyen hagyta azt félbe. 
Folytatta a bemutatást. Bevittte Márthát a 
szalonba, melynek egyik ablakában ült Ger
gely bácsi legidősb leánya, egyszermind 
büszkesége és az egész család esze: Rellike 
kisasszony.

Amint Gergely bácsi belépett Málhá
val a szobába, Rellike felkelt székéről, fél
retette a kezében lévő könyvet, lehajolt — 
már a mennyire fűzője engedte — s egy 
csókot nyomott Mártha homlokára, olyan hi
deget, hogy az szinte hozzáfagyott arra a 
gyönyörű hófehér márvány homlokra.

Isten hozott hugocskám! . . . Remélem 
jól fogod magadat érezni nálunk ! . . .

Mindez az etiquette kimért és megkötö
zött szabályai szerint történt. S ha Mártha 
kitanult nagyvilági hölgy lett volna, ta Ián 
örömet is tudott volna színlelni, de igy 
csak csodálkozott és komoly maradt.

(Folyt, köv.)

zulnak, addig ez a betegség mindig nagyobb 
s nagyobb tért hódit, pusztít, akár a phy- 
loxera.

Ily betegségnek kell tekintenem azon 
mozgalmat is, mely a szegedi kir. törvény
szék, járásbíróság és ügyészség írnokainak 
kezdeményezésére országszerte, valamint a 
pécsiArnokok egy töredékével is megindult, 
kik most már oly lealazónak tekintik e 
czimet „i r n o k“, — hogy ezt egy hang
zatosabbal, a „Ill ik o s z t .  i r o d a t  i s z t 
czimmel óhajtanák felcserélni, s ily kérvény
nyel az országház elé is járulnak.

Sajnálom a honatyáktól azt az időt, 
melyet e kérvény tárgyalása tőlük elvon.

Én e mozgalmat elejétől kezdve elítél
tem, mert annak semmi reális értéke nincs, 
az reánk anyagi jobblétet nem hoz; mert 
első sorban szolgálati pragmatica életbe 
léptetését kellett volna kérelmeznünk, a 
titulussal pedig akár el is maradhattunk 
volna; mert nem tudom elhinni, hogy ezzel 
a czimmel alárendelt helyzetünkből csak 
egy lépést is tehetnénk előre, vagy hogy 
ezen czimmel tekintélyünk, tiszteletünk na
gyobb lesz; porszem maradunk mi akkor is 
a társadalom nagy összeségében.

Mily boldog együgyüseg! Teljesen bol
dogok leszünk a „111 ik oszt. irodatiszt** 
czimmel, habár rongyos ruhánk le is vedlik 
testünkről és a gyomrunk üres lesz is! — 
Igen, ha egy oly mozgalom indult volna 
meg, mely a posta- és taviró segédtisztek 
állásával es fizetésével minket is egyenran
gúvá óhajt tenni (ezen urak minimum fize
tése 600 frt évi fizetés és 150 írt lakbér) 
az ily mozgalmat nemcsak én, de — hiszem
— mindannyian egyetértőleg melegen üd
vözöltünk volna, hanem ily semmit mondó, 
üres, léha czim — ha ezélt ér is tisztelt 
kollegáim fractiója — nem hiszem, hogy 
valami meleg fogadtatásra talál.

Ne a czimben keressünk magunknak 
tiszteletet és tekintélyt — mert a mozgalom 
kiinduló pontjának ezt veszik, — mert tán 
azt semmiféle ezim nagysága, fokozata meg 
nem adja, ha társadalmilag elzüllöttek va
gyunk, hanem igyekezzünk mindenek előtt 
a közéletben tisztességesebb magaviseletét ta- 
nusitani s igazságügyi kormányunk előtt 
anyagi helyzetünk jobbra fordultát kikönyö- 
rögni; tölcsük be szerény állásunkat lelki
ismeretesen és pontosan, s habár nem is 
nyerünk ezzel ezimeket, de nyugodt lelkiis
meretet igen, mi minden czimnél rangnál 
többet ér. K e n y é r é r t  k i á l t s u n k
— mely csekély fizetésünkből ugyancsak 
gyéren jut, a czimet pedig mint egy epide- 
mikus nyavalyát kerüljük, mert az már so
kakat erkölcsi és anyagi tekintetben tönkre 
tett, s ha a hivatalban s azon kívül tisztes
séges magaviseletét tanusitunk, a kétes hirü 
korcsmákat és társaságokat kerüljük s az 
éjjeli dorbézolásoktól óvakodunk , hiszem, 
hogy több tiszteletet nyerünk, mint a milyent 
egy IIT-ad oszt. irodatiszti c z i m  adhat.

Horváth József.*)
pécsi k ir .  trszéki Írnok.

-
A  ..Pécsi d a lá rd a "

nyilatkozata.**)
A helyi hírlapok azon alkalomból, hogy 

a „Pécsi dalárda" karmestere beadta lemon
dását és hogy Hotfer Károly gyengélkedő 
egészsége miatt kilépett a működő tagok 
sorából, azon következtetést vonták le, hogy 
a dalárda „pusztul" és „haldoklik." Ezen 
feltevés ellen a leghatározottabban óvást 
emelünk.

Nem bocsátkozunk a dolgok érdemleges 
tárgyalásába, habár az egészen más színben 
tüntetné fel azt a képet, melyet különösen 
a „Fünfkirchner Zeitung" szeret oly feke
tére festeni ; de annyit tartozunk az érde
mes közönséggel szemben kijelenteni, hogy 
a „Pécsi dalárda" nemhogy bomladozik, de 
sőt a legutóbbi időben több uj taggal sza
porodott s ha jelenleg karmestert c s e r é l ,  
ez csak annak a jele. hogy dermesztő letliar 
giájából ébredezik, hogy élni akar, hogy 
élni fog.

Különösen visszatetszett nekünk, de 
több : kínos benyomást tett ránk azon pas- 
sus. mely az állítólagos „bomlás" okozójául 
Aidinger János urat, mint az egylet elnökét 
állitja oda, hogy válságos helyzetbe sodorta 
a dalárdát s hogy most a nagy mozgalomtól 
hermetiee elzárkózva távol tartja magát stb. 
Igaz ugyan, hogy Aidinger János urat nem 
vontuk a legutóbb meginditott mozgalomba, 
mely mozgalomnak a karmesteri leköszönés 
lön első eredménye, tettük ezt az elnöki 
szék iránti kíméletből, de az is igaz. hogy 
azért, mert tisztviselők leköszönnek és he 
lyibök újak választatnak még nem jutott 
el egyesületünk oly válságos helyzetbe, hogy 
az elnöki tekintély súlyát kelljen latba 
vetni, hogy ő is bevonassák azon aetióba, 
mely hivatva van egy újabb, munkásabb 
aera létesítésére, ha kell még az egylet 
testének beteg tagjai amputálása árán is. 
Végül azt állítani, hogy az amúgy is csak 
állítólagos „bomlás"-nak ő volna okozója, 
csak a „Pécsi dalárda** beléletének és gyű
lési határozatainak teljes nem ismerésével 
lehetséges.

*) Örömmel üdvözöljük! Ez a hang az igazi élet
igazság és tisz ta  társadalm i erkölcs hangja. Valam int a 
szegényes dolm ányra nem való az aranyos paszománt 
és sallang, ép úgy nem i l l ik  a hivatalos élet szerény 
munkásaihoz a cz ifra  czim. l m o k .  Hel ke ll ennél 
egyszerűbb és szebb czim? Vagy ta lán  van a k i ezt 
szégyellő vise ln i? Hagyja o tt s keressen magának egy 
domíniumot s legyen „ f  ö 1 d e s u t“. Ez bizonyára 
szebben hangzó ezim, de hát nem adatott meg minden
kinek ezt a czimet viseln i. „ I I I .  o s z t .  i  r  o d a t i  s z t “ . 
Nevetséges ! Az egyszerű és o ly kifejező röv id  szó helyett 
ennyi ezók-mók. E l vele! Önnek igaza van. Nevezhetik 
az embert „írnoknak" vagy „to lln o kn a k " vagy az Ég tudja 
hányadik osztályú „iroda-generálisK-nak. ez m ellékes: a 
fii a becsület. A k irő l azt mondják, hogy derék, becsü
letes ember, ez a legszebb czim. A zért hát csak erre a 
„ b e c s ü l e t e  s“  czimre törekedjék m indenki, ezt nem 
ke ll az országgyűléstől kére lm ezni; m indenki önönmaga 

megszerezheti. —  (A szerkesztőség.)
**) A „Pécsi dalárda** működő tagja inak jelen n y i

latkozatára csak a n n y it jegyzőnk meg, hogy kétségkívül 
ők ismerik legjobban elnökük tevékenységét és érdem eit; 
m indazonáltal fö n ta rtju k  ez ügyben i r t  czikkünket s 
kíván juk, hogy a bajok orvosoltassanak s a dalárda uj 
életre ébredjen. (A  szerk.)

Elnökünknek egyletünk iránti érdek 
lödéséről és a tagok buzdításáról hango^ 
tanúskodnak a választmányi ülések jegy^ 
könyvei, de tanúskodik arról egyleti életig 
és működésünk minden egyes mozzanata i*

Ennyit tartottunk a tiszta igan^ 
érdekében kijelenteni.

Pécsett, 1887. évi szept. 27 én.
A „Pécsi dalárda*1 működő tagjai; 
Jilly  Alajos, Repich Vincze, Egeiszegh* 

Kálmán, Hillebrand, Ferencz, Eötvös Gusi. 
táv, Szelman Győző, Kasza Ferencz, (W 
József, Szivér István, Szucsics Károly, 
hálovics Antal, Szigriszt J^ajos, Wai-ht* 
Ede, ifjú Simaesek Alajos, Erst Adolf, H* 
gedüs Károly, Köcsön Lajos, Germán Istvig 
Selényi Antal, Kozáry Ede, Kohárich N 
János, Langer Viktor, Konkolyi JgostoV 
Skolnik Géza, Hirt János, Petz Istvig 
Katica Ignácz, Horváth Antal, Reberics

A  közönség  p an asza

Bíróság.
Mit mondjunk a kormány e mostok 

gyermekéről. Elszorul az ember szive, bt 
nézi, mily drága és mégis rossz. A szak
lapokban feljajdulúsokat olvasunk más vidé
kekről, hogyha ncliány hónapig nem kapnak 
Ítéletet. Nézzük mi kép állunk a pécsi tör. 
vényszék és annak területén levő majdnem 
valamennyi bíróságnál. A birákról azt 
lehet mondani, majdnem mindegyike meg 
teszi kötelességét, de borzasztó a munka, 
mely nem áll arányban a munkásokkal

De nem lehet ezen egy cseppet sem 
csodálkozni. Egyik törvényszéki bírót április 
hó végén nyugdíjazták, kiíratott a két 
heti pályázat, fel is terjesztetett azonnal ét 
helyébe egy biró áthelyeztetett, ez megjött 
augusztus hó végén. Az ujonan áthelyezett 
ott a hóimét jött. szünidei biró volt* ezen 
állását csak október hó 15-én foglalja el. 
tehát a trvszéki bírói állás üresen áll 5 és 
fél hónapig. A még itt sem lévő bírónál 
800 drbnál több hever. Ily eljárás mellett 
midőn majd fél évig marad üresen egy egy 
állás, nem is csodálkozhatni, hogy nálunk 
ily szomorú állapotok vannak.

így ment ez éveken át, ba üresedésbe 
jött bármely állás. De ennek aztán még 
más rósz oldala is van t. i. az ügymenet 
természeténél fogva, az ujonan érkezett és 
sürgős természetű ügyeket a többi bírák 
kénytelenek feldolgozni, ez által azok is 
tulterheltetvén : Ítélet a pécsi törvényszéknél 
majdnem fehér holló. Több százra megy 
a befejezett perek száma, melyek csak 
azért nem nyerhetnek Ítélettel elintézést 
mivel a bíráknak nincs meg az arra való 
idő. — A pécsi járásbíróságnál pedig i 
vétségi ügyek csakis egy év után jönnek 
tárgyalás alá, úgy hogy a felek és tanuk 
sokszor meg sem találhatók vagy ha igen, 
úgy a tényekre alig vagy csak homályi 
emlékeznek, oly annyira, hogy a bíráknak 
egy munkából kettőt csinálnak. Oly álla
potok ezek, melyek már türhetlenek. .gyik 
felterjesztés a másik után megy , de 
hiába.

A lapokból olvassuk, hogy a mostani 
tevékeny miniszter a bíróságokat meglepi, 
bár mi is részesülnénk ezen szerencsében, 
hadd látná a mi bajainkat. Meg vagyunk 
róla győződve, hogy segíteni fog. de kell 
is, mert a jelenlegi állapot tarthatatlan.

Ha megjő és a pécsi kir. járásbíróság- 
nál látni fogja a gyufaskatulya nagyságú 
tárgyaló termeket, melyekben a végtárgyi 
lás alkalmával 10—15 ember is beszorulni 
kénytelen ; bizonyára csodálkozni tog, ha 
látni fogja azon piszkos, sötét hely iségeket 
melyeket az igazságszolgáltatás csarnoká' 
nak neveznek és melyekben 0  Felsége a 
király nevében hirdetik az igazságot kereső 
állam - polgároknak az Ítéletet. nem 
hisszük, hogy nem fog gondoskodni arról, 
hogy itt is ne legyen saját otthona 
az igazságszolgáltatásnak, mint Szombat
helyen és Veszprémben . hol palotá
kat emeltek. Az igazsagügyraimszteriiui 
házbér ezimen itt Pécsett 6000, mond
ván hatezer frt. o. é. fizet. Ez százezer 
frt kamatja, ezért pedig nagyszerű palotát 
lehetne létesíteni és nem kellene bérházban 
szoroskodni, konyhák és élés-kamarákból 
összetákolt helyiségekben. De a város is hi
vatva volna azon segíteni, tudtunk szerint 
több százezer frtja van a helybeli pénzintéze
tekben 3° „ hever. Mennyivel több volna 6»' 
kapni. A városi pót-adó mindjárt kevesebb 
lenne. A trvszéki épület ezél szer üt lenség* 
folytán p. o. a telektárból az iktatóba, melv 
a telekkönyvi betéteknek úgy szólván ki
egészítője, csak az utczán á t járhatni, holott 
ezeknek egymás mellett kellene lenni. A 
pécsváradi kir. járásbíróság szépen van be 
rendezve. Tisztaság, kényelmes helyiségek, 
külön tárgyaló terem, külön kiadó, iktató
hivatal és iroda. A levéltár teljesen elkülö
nítve és biztonságban. Az igazságszolgálta
tás a lehetőségig gyors és jó. Mohácson ** 
iroda- és kiadó-helyiségben tartattak a tár- 
gyalások és tanúkihallgatások és a vára
kozó ügyvédek még társalgó teremnek i* 
használják. Ez még csak épületes állapot 
Hogy az igazság miként szolgáltaik ki. ar
ról dr. Tarnay ügyvéd nyilatkozata bővel 
megemlékezik.

A miniszter ő méltóságának látogatási 
tói sokat várunk.

Bizton reméljük, hogy saját tapasztalás 
után alapos rendet fog létrehozni és az éve 
ken át te tt panaszok alaposságát saját sze
meivel látván, orvosolni fogja. Adja IsteDi 
h°gy ugy legyen.

Különfélék.
— Megyei közgyűlés. Baranya '’ánnaBT 

köztörvéryhatósága folyó hó 10 én délelőtt 
10 órakor Pécsett a megyei gyűlési tere^W* 
évnegyedes rendes közgyűlést tart. A tartT 
sorozat 48 tételből áll. Ezen a gyűlésen r°í 
a jövő évi költségvetés tárgyaltatni.
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— A városi v irilis ták. A jövő évre a 
következő polgárok jutnak be a virilisták 
sorába : dr. Hölbling Miksa. Engel József, 
Reinfeld Imre. Pázsitzky Ede, iíj. Engel 
Adolf, Schapringer Mór, Weidinger Ferencz, 
Scbapringer Joaehim. Piac-sok Gyula, Förs- 
ter Béla. Schwarcz József, Zsolnay Vilmos, 
Szauter Gusztáv. Ratkovies Ferenoz, Sipőcz 
István, Wertheimer Jakab, Jankovics Hugó, 
Scbönberr Mihály, Kováesios dános. Eretk 
János. Fekete Mihály, Berger Mihály, Lúd- 
vig János, Puchcr Vilmos, Krausz Simon, 
dr. Erreth Lajos . Klein Jakab , itj. 
Seboletz Antal, Nagy Márton, Korosé Kál
mán, Trensohinor Joaehim, Engeszer Miklós, 
dr. Schwarz Frigyes, Krausze Ignácz, 
Deutsch Adáro, Egry Józef, Hamerli János, 
Reif Károly, Mestrits Imre.Vasváry György, 
Vogl János Heindlhoff'er József, Kürösztüs 
Imre. Hirsehfeld Samu, Krausze Benő, Németh 
Gyula, Bartók József, Szuly János, dr. 
Mendl Iiajos. Zelras György. Kindl Ferencz, 
Maletter Rudolf, Simon János, Justus Li
nót, Mayer Nándor, Matrosch János, Ull 
mann Károly.

A pécsi kereskedelmi és iparkamara
október hó 5 én (szerdán ) d. u. 3 órakor 
saját helyiségében, (a pécsi kölcsönös segélylő 
egvlet király-utczai házának I. emeletén) 
rendes közgyűlést tart. A napirend tárgyai: 
1. Elnöki előterjesztések. 2. A kamarai iroda 
ügyforgalmi jelentése. 3. A fóldin. ipar- és 
keresk. m. kir. minisztérium leirata a cső 
magokban árult czikkek menny iségtartal 
mának helyes megjelöléséről készitett tör
vényjavaslat véleményezése iránt. 4. Ugyan
azon minisztérium leirata a magyar állam 
vasutak üzletvezetőségei és forgalmi főnök 
9Ógeivel való érintkezés tárgyában. 5. 
Ugyanazon minisztérium leirata Kaposmérő 
somogymegyei községnek még 2 országos 
vásár engedélyezéseért való kérelmének 
véleményezése iránt. 6. Tolnainegye közig, 
bizottságának átirata a tolnamegyei ipar
tanán tagjainak választása iránt. 7. Elnök
ségi javaslat a pécsi, baranyai és somogy 
megyei ipartanács tagjainak választása 
tárgyában. 8. Somogymegyei alispám híva 
tálának átirata Tab,Zákány. Pátró.és Biikkösd 
somogymegyei községeknek a húsmérésnek 
a nevezett községekben leendő korlátozásáért 
való kérelmének véleményezése iránt. 9. A 
paksi főszolgabírói hivatal átirata a dana- 
földvári ipartestület alapszabályainak véle 
métivezése iránt. 10. A pécsi kiállítás 
véglehajtóbizottságának átirata a kiállítás 
szükségleteinek fedezése tárgyában. 11. A 
kassai keresk. és iparkamara átirata a hazai 
ipar versenyképes telepeit ismertető mü 
kiadása s kamarai titkárnak ez ügyben 
Budaj»esten tantandó kamarai értekezletre 
való kiküldése iránt. 12. A magyar keresk. 
nmzeum igazgatóságának átirata a keresk. 
muzeum támogatása iránt. 14. Tübbhőgyészi 
szab.> kérelme annak kieszközlése iránt, hogy 
a hőgyészi vásártéren az u. n. magyar 
szabók az u. n. úri szálaiktól elkülönítesse
nek 14. Zavagyil I. kutasi lakos kérelme 
ipái hatósági engedély kieszközlése tárgyában.

— Az uj költségvetés Ma egy hete d. 
u. tárgyalta a pénzügyi szakbizottság és a 
gazdasági választmány a jövő évi költség 
vetést. Az 1888-ik évi előirányzat a követ | 
kezű : kiadás — 295,822 trt 42 kr. a jöve
delem — 231,238 trt 84 kr. A detiezit 
Ö4.Ó83 irt 58 kr. A rendelkezésre álló adó
összeg 222.040 fit 73 kr. ; a detiezit fede
zésére szükséges tehát 30° 0 pótadó. de mivel 
ehhez ujabhan hozzájárul a köztisztasági 
pótlék is : összesen 35° 0 pótadó. A köztiszta
sági pótlék az előirányzatból kivétetett s 
mint külön alap kezeltetik, mert ennek 
alapját az állami adón kívül az adómentes 
házak jövedelmére kivetett adó is képezvén, 
az csak a meghatározott czélra fordítható, 
mig a rendes előirányzatban más ezélokra 
is lenne fordítva. Ellenben a temetőalap, 
mely a temetőnek s az azt körülvevő falnak 
jókarban való tartására fordittatott. s külön 
alapként kezeltetett, a rendes költségvetésbe 
vétetik föl. mivel azt úgyis a városnak 
kötelessége fönntartani. Ennélfogva az min 
den jövedelmével és kiadásaival az előirány
zatba fölvétetett. Az iskola előirányzat 52Ó8 
írttal több mint tavaly, aminek oka az, 
hogy az alsófoku ipariskola is hozzávétetett 
3 az iskolagondnok a szükséges költséget 
havi részletekben fölveszi s a rendes iskolai 
számadásokkal együtt számolja el. A isko
lákra az összes kiadás 50,470 fit 02 krt 
tesz ki, a beiratások után befolyt jövedelem 
az elemi és polgári iskoláknál 5(XM> írt,, 
zenedíjból 300 fit, a tornadijból 1200 fit 
folyt be; az alsófoku kereskedelmi és ipar 
iskola-bizottság útján beiratás czimén bevé
tetett 2250 írt, iparbirság, zálogárverés és 
ipardijak czimén 1000 Irt, az ipartestület 
évi járuléka 100 frt, a „Pécsi keresk. és 
iparkamara1*, Baranj-amegye és az állam 
által adott segély 1425 frt, a városi pénz
tárból J-60 frt. A pénzügyi bizottság a 
tanítónők által kért ötödéves pótlékra nézve 
25 frt pótlékot fogadott el, mely visszaható 
erővel bírván a jövő évi előirányzatban 515 
irtot tesz ki.

— Nyolczvan égy joghallgató. A pécsi jog
akadémia uj lendületet ny er; a hallgatók 
száma az idén rohamos emelkedést tüntet 
elő. Az első évre beiratkoztak 33-an, a má 
sodik évfolyamra 19-en, a jogtudományira 
16 an ; eszerint a jogghallgatók száma 
í y o l c z v a n n é g y .

A pécsi jogakadémiai „Olvasó kör"
tisztikara 1887 8-ban : Elnök : Borsitzky 
Imre IV. éves. alelnök: Horváth István IV. 
éves, főjegyző: Benkú Károly II. éves, al
jegyző : Taizs Károly II. éves, pénztárnok : 
Nédler Lajos III. éves, ellenőr: Rupp Lajos 
II- éves, könyvtámok : Stankovics Gyula II. 
éves, háznagy : Péchy Károly III. éves, 
bizottsági tagok: Ferenczy László III., 
Külley Pál III., Csarsch Dezső III., Soostó 
jjénes III ., Neudtvieh Andor II., Obetkó

II., Mezőssy Béla I., és Szakváry 
J^zső I., póttagok : Klie Lajos II. és Kotrtsch 
^ ro ly  L évei

— A lövész egylet f. hó 9-én (vasárnap) 
tartja záró-ünnepélyét — verseny-czéllövé
szettel, melyen számos értékes jutalom fog 
kiosztatni.

Roboz István Pécsett. A veterán hir- 
lapiró, a „Somogy" érdemes szerkesztője 
pénteken múlott egy hete érkezett váro
sunkba részint hivatalos küldetésben, részint 
a pécsi hírlapírók meglátogatására. Az estét 
a „ Vadember- szállodában töltötte, hol szállva 
volt kedves nejével. Másnap szombaton a 
Zsolnay gyárat s a székesegyházat tekintette 
meg. A látott kitűnőségekről egész elragad
tatással beszélt; nem győzte dicsérni a 
székesegyház gyönyörű ireskóit, pazar disz
szel előállított szépségeit. Zsolnay gyárát, 
melyet az idő rövidsége folytán csak futó
lag tekinthetett meg, nem volt képes elis
merő szavakkal kellőkép méltatni, oly 
annyira meglepte annak nagyszerűsége. 
Magáról a városról is igen kedvezőleg nyi
latkozott. — Eite dr. Jobszt László ügyvéd 
vendége volt. A vacsorán hivatalosak voltak : 
a helybeli hírlapírók is. Ott volt: Feiler 
Mihály a „Pécs1* szerkesztője, Haksch Lajos 
a „Pécsi Hírlap- szerkesztője, 1 jenkei Lajos 
a „Fünfkirchner Zeitung- szerkesztője és 
Várady Ferencz. A vendégek szívélyes meg- 
vendégelésén a vendégszerető háziasszony a 
tőle megszokott szivjúsággal s kedvességgel 
buzgólkodott, segítségére lévén a szép és 
kedves Littke C'amilla kisasszony, ki szere- 
tetreméltóságával igen kellemessé tette a 
barátságos estélyt. Másnap, va árnap a 
délelőtti vonattal haza utazott Kaposvárra 
a derék vendég.

— Hymen. Krayer József huziási gyógy
szerész jegyet váltott K u n c z Sarolta kis 
assszonynyal, Kunz J. volt pécsi gyógy
szerész leányával — Temesvárott.

— A „Pécsi dalkoszoru" október hó 2 án, 
a „Hattyú" termekben saját alapja javára 
dal- és tánezczal egybekötött szüreti magyar 
népjelmez ünnepélyt rendez. Műsor : 1. „Erdei 
üdv* A bt Ferencz. 2. „Gondüző", bordal 
Flotow Fr. 3. „Erdő alkonya- Schmelczer. 
4. „Ne sirj, ne sírj Kossuth Lajos", népdalok. 
A terem szőloskertté alakittatik át. melyben 
a szabad lopás meg lesz mindenkinek en
gedve. de a kit a csőszök rajt érnek, minden 
tűrt szőlőért 10 krhan marasztaltatik el. 
Éjfélkor a iuri a legkínosabb paraszt leányt 
és parasztlegényt mint menyasszonyt és vő
legényt kikiáltja és a nekik felajánlott díja 
kát (egy esokor és egy üveg pezsgő) át 
nyújtja. Hogy az ünnepély teljesen sikerült 
és kedélyes legyen, felkéretnek a hölgyek, 
hogy minél számosabban népjelmez ruhában 
megjelenni szíveskedjenek, úgy szintén az 
férfiak is népviseletben szívesen láttatnak.— 
Belépti díj személyenkint 5 0  kr. - Kezdete 
8 órakor. Minden előre váltott jegyhez 1 
darab sorsjegy is adatik. Jegyek előre vált
hatók Alt és holmi. Kaufmann Lajos, Hergelt 
József és Gyimóthy Gyula kereskedéseiben. 
A zenét Sárközi János népzenekara teljesiti.

— Körrendelet a jegyzőkhöz. Baranya- 
vármegye árvaszéki elnöke a következő 
körrendeletét intéztp a megye va la mennyi 
községi és köz jegy zójéhez: Utóbbi időben 
gyakran tétetett panasz nálam, hogy a 
községi- és körjegyzők a halálesetek felvé- 
te e. felszerelése és felterjesztése körül kése
delmesen és hanyagul járnak el. a/, árvaszék 
egyéb megbízásainak pedig nem azon pon
tossággal és oly kötelességhiven felelnek 
meg. melyet e tekintetben a törvények és 
rendeletek tőlük megkövetelnek. Minthogy 
úgy ezen panaszok folytán tudomásomra 
jutott, mint más számos esetekből magam 
is meggyőződtem arról, hogy némely községi 
és közjegyző ellen eme panaszok csakugyan 
teljesen igazoltak s jogosak, minthogy to 
vábbá bármely mulasztás és a kötelességek 
hanyag teljesítése által esakis az árvaszék 
s gondnokoltak érdekei szenvednek helyre 
hozhatlan sérelmet. — ezen érdekek meg
óvása czéljából, törvényszabta jogomból ki 
folyólag szükségesnek találom a községi- és 
körjegyző urakat jelen körrendeltemmel 
felhívni s szigorúan utasítani, miszerint a 
gyámügyekben reájok Hibázott kötelességek
nek. igy minden átvaszéki megbízásnak 
annál is inkább pontosan és lehető gyorsan 
eleget tegyenek, mert eltekintve attól, hogy 
késedelmes eljárásuk által az árváknak ne
tán okozott kár csak is őket terhelendi. az 
elkövetett mulasztásokéit is felelősségre 
fognak vonatni, illetve hanyagságuk meg
büntetés végett illetékes helyre minden 
egyes esetben be fog jelentetni.

— Mohács köszöneté. Mohács városa 
meleghangú levélben köszönte meg Pécs 
városának, hogy a mohácsi győzelmi ünnep 
alkalmával küldöttség által képviseltette 
magát 9 ez által nem csak az ünnepély 
fényét emelte, de egyszersmind rokonszenvét 
is kimutatta Mohács város iránt. Köszönetét 
mond továbbá Pécs városának azért is, hogy 
az ünnepélyre a szükséges zászlódiszleteket 
átengedte.

— Kitüntetett tanító. A kővágószőllősi és 
cserkuti egyesitett iskolaszék e héten tartott 
gyűlésén, F a r k a s  György derék polgár
társunk, ki mindenkor a 9zép, jó és nemes 
irányú törekvés buzgó előmozdítója volt; 
indítványt tett, hogy a község érdemekben 
megőszült tanítója, ÍZ a p o s y József, ki 
44 éven át fáradozott a népnevelés terhes 
munkájában : jegyzőkönyvi köszönettel tisz- 
teltessék meg s a község festesse meg arcz- 
képét s helyezze el az iskola helyiségében. 
A lelkes indítvány általános helyesléssel 
fogadtatott. Érdekesnek tartjuk megemlíteni, 
hogy a derék tanféitiut 0  Felsége ezüst 
érdem kereszttel tüntette ki.

— Az oszrói tüzkárosultak javára újab
ban beküldött hozzánk egy névtelen ádakozó 
2 frt. Az eddigi gyűjtésűnk 11 frt.

— Az útlevél. A „Pécsi Hírlap" közlése 
szerint: P. tekintélyes pécsi kereskedő néhány 
nap előtt Belgrádban egy nagyon kis furcsa 
történet hőseként szerepelt. Valami üzleti 
ügyben Báziáson volt, a hol találkozott egy 
pécsi barátjával, a ki másnap Belgrádba

akart utazni. Minthogy P. nagyon unatkozott 
Báziáson, elhatározta, hogy K. barátjával 
együtt elmegy Szerbia fővárosába. „De van-e 
útleveled ? — Kérdi barátja. — Mert figyel
meztetlek, hogy az útlevelet elő kell mutat 
nunk, ha a hajót elhagyjuk14. — P. már le 
akart mondani az utazásról, hanem az utolsó 
pillanatban mégis meggondolta magát és azt 
mondta, hogy elmegy, mert már szerzett 
útlevelet. Belgrádba érkezve, elő kellett 
mutatniok útleveleiket a rendörtisztviselőnek, 
a ki azokat megtartotta és azt mondta 
nekik, hogy másnap elmehetnek értük a 
rendőr-prefektura útlevél osztályába. A két 
kereskedő másnap megint visszautazott Bá- 
ziásra. Útközben P.-t megkérdezte barátja, 
hogy mint tudott Báziáson olyan gyorsan 
útlevelet keríteni. ..Misem volt könnyebb11,
— felelt P. mosolyogva. — „Az útlevelet 
ott hagytam Belgrádiján. — Nincs szüksé
gem rá, tartsák meg emlékül. Még van egy 
másik példányom is. Akarod látni ?“ — 
Ezzel kivett zsebéből egy iratot és átadta 
barátjának. „Megbolondultál !‘- — kiáltott 
föl K. — hiszen ez az a báziási vasúti ven
déglő étlapja !** — „Hát aztán ! ? — szólt 
P. Az egyik étlapot átadtam a belgrádi 
rendörtisztviselőnek — útlevél helyett. A jó 
ember megelégedett vele, mert rajta látta 
a magyar czimert és igazi passzusnak tartotta. 
Számítottam rá, hogy nem tud magyarul 
és meg vagyok győződve róla, hogy az éte
lek jegyzekét személyleirásomnak taitóttá.
— Tudod, szerettem volna a láttamozott 
passzust elhozni magammal, hanem arra 
mégse volt elég kurázsim, hogy a rendőr 
séghez elmenjek az — étlapomért.“

— M iniszteri rendelet a philloxera ügyben.
Vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter
től. 35882. sz. Szőllőültetvényeinket az ország 
minden részében a philloxera vastatrix rovar 
oly mérvben támadta meg. hogy azok el
pusztulása szemünk láttára mind nagyobb 
mérveket ült. Gazdasági jövedelmünk e 
fontos ága tehát a tönkremehetés utján van. 
Ezt tétlenül nézni s az elpusztulás idejét 
bevárni nem szabad, ellenkezőleg minden 
erőnket arra kell fordítanunk, hogy e nagy 
csapást előrelátó okos munkálkodással részint 
helyre pótoljuk, részint megelőzzük. Helyre 
pótolhatjuk ott, a hol a kár már megvan, 
a szellőknek ujraültetésével, ott, a hol még 
nem állt be a veszély,szőllőiskolák állításával 
és azokban a szőllő nagyban szaporításával. 
A philloxera ellen csak az amerikai néhány 
szőllőfaj ültetésével lehet védekezni; ezeket 
kell tehát nevelni, szaporítani és a mi 
szöllőíájainkkal nemesíteni. Az amerikai 
szöllőfajok között Francziaországhan tett 
tapasztalatok szerint a philloxera vastatrix 
ellen biztos fajoknak bizonyultak : a Riparia- 
Sauvage. a Jaijuer és a Herbemont. A 
Riparia Sauvage fajt kell nevelnünk nagy
ban a végből, hogy ennek tövét a föld színe 
fölött a mi kitűnő szőllöfajainkkal oltás által 
nemesíthessük és ezekről ismét olyan jó bort 
szülhessünk mint eddig. A Jatjuer és Her
bemont fekete szól lót termő amerikai fajok, 
melyek a pliilloxcrának egészen ellenállának, 
nemesitő alanyoknak is kitűnőek, de azon 
felül saját gyümölcseikből, nemesítés nélkül 
is jó bort lehet nyerni. Azon sokféle amerikai 
szőllófajok közt. melyeket már hazánkban 
is behoztak, különösebben e bárom faj te 
növesztésére kell minden gondunkat fordítani. 
Ez irányban a földmi vetési minisztérium is 
megtesz mindent, hogy a nevezett szöllőfajok 
szaporittassanak s elterjedhessenek; de én 
ez ügyet a nép között sskkal hamarább lá
tom elterjeszthetőnek, ha ezt egész erély- 
lyel a népiskolai tanítók kezébe teszszük é9 
általuk taníttatjuk meg raá a népet. Minde
nek fe9ctt pedig a tanstóképezdékben neve 
lünk ez ügyet értő és ez ügy iránt buzgói- 
kodó tanítókat. Felhívom a kir. tanfelügye
lőséget, hogy a felügyelete alatt álló 
tankerület minden oly vidékén, a hol a 
szőllö tenyészthető, az iskolai keiteket, il
letve a faiskolákat az iskolai székek és 
tanítók utján úgy rendeztesse be. hogy 
azokban a fenn megnevezett amerikai szöl- 
löfajokból szőllőiskolák állíttassanak s ezek 
az iskolás gyermekek által ápoltassanak és 
nemesittessenek. Ha mindezen intézkedéseket 
megteszi a kir. tan felügyelőség és erélyesen 
végre is hajtja, megismerteti és megkcdvel- 
teti, mikép lehet a veszedelmes philloxera 
pusztításait helyrepótolni, sőt megelőzni: 
hazánk szőllőgazdaságát megmentjük a vég- 
pusztulástól. Ezen felül intézkedtem még, 
hogy a pliilioxerának ellenálló amerikai 
szőlőfajokból az alapítványi oly jószágokon 
is, a hol szőllöbirtokok vannak, terjedelmes 
szőllőiskolák állítassanak, melyekből a nagy- 
közönség a philloxeramentes szöllüfajokat 
magszerezhesse. Budapest, 1887. szeptember 
9-én. Trefort.

— A pécs bányatelepi tanítók nyugdíj 
ügye. mely öt év óta lidéreznyoraásként 
nehezedett a tanítókra, — írja a „Néptanoda"
— végre megoldatott s az érdekeltek az 
orsz. nyugdíj - alaphoz való hozzájárulás 
kötelezettsége alól fölmentettek, mégis azon 
kikötéssel, hogy az njonan kinevezendő 
tanítókra nézve e kötelezettség érvényben 
tartatik. A Duna gőzhajózási társaság a 
bányatelepen alkalmazott tanítóit ugyanis 
tiszti rangra emeltess rájuk is kiterjesztette 
a társaság nyugdíjkedvezményét, mi termé
szetesen sokkal előnyösebb az állami nyug
díjnál. A közoktatási minisztériumban azon
ban megirigyelték a tanítóktól ez előnyt s 
követelték, hogy úgy a tanítók, mint az 
iskolákat fentartó társaság fizesse be törvé
nyes százalékait az orsz. tanítói nyugdíj
alapba is s ez ellen folyt a kelletlen harcz 
öt év óta, mert a tanítók a rájok nézve 
kedvezőbb társulati nyugdíjról lemondani 
nem akartak, de vonakodtak kétfelé is 
fizetni, a társulat pedig inkább kész volt 
virágzó iskoláit feloszlatni, mintsem ily 
igazságtalan terhet magára vegyen, miáltal 
Pécs városára legkevesebb 5—6 ezernyi 
több kiadás háramlott volna. De eltekintve 
mindettől, a kormány e követelése érthetet
len, a mikor egy régebbi rendelettel ő maga

minősítette a bányatelnpi iskolát magánisko
lának, a mely tehát jellegénél fogva sehogy 
sem tartozik az orsz. tanítói nyugdíj alap 
hatáskörébe. Innen Pécsről pl. folyamodott 
egy magánintézet tanítónője, hogy vétessék 
fel az orsz. tan. nyugdíj intézetbe, de egy
szerűen elutasittatott s igy joggal kérdez
hetjük, mivel jogosultabbak ennél a Duna- 
gőzhajózási társaság tanítói, kik amúgy is 
nagyobb nyugdíjban részesülnek, mint a 
milyent az állam ad tanítóinak?

— Vérengzés. Fautl Alajos mohácsi la 
kós korcsmája — Írja a „Mohács és Vidéke11
— nem közönséges vérengzésnek volt szin 
helye. Néhány szabósegéd magánjellegű 
tánczmullatságot rendezvén, kedélyesen mul- 
lattak. Az ,,M. és V“-nek nyomdai üzlet
vezetője a kertben egy asztalnál többekkel 
csendesen ült s nézte a mulatozókat. Éjfél 
után egy óra körül nagy zajjal betoppan 
több kőműves legény, kiket a korcsmáros 
tia. hivatkozással a tánczmulatság zártkörű 
jellegére, távozásra kért. Eaek a felszólítás
nak nem engedvén, szóváltás támadt, majd 
a kőművesek tettlegességre mentek át és 
egyikük egy nagy hasáb fát véve egyene
sen a kert másik oldalán békésen ülő s egy 
szót sem szóló Fischernek megy — aki nem 
is gyaníthatta, hogy ö a megtámadás tár 
gya — és egy hasáb fával akkora ütést mért 
karjára, hogy az nyomban összerogyott. A 
támadó kőművesnek meg a bal válába 
szúrtak egy nagy konyhakést. Ki tette ezt 
s a verekedés mily stádiumában ezt a nagy 
zűrzavarban senki sem látta, vagy ha látta, 
senkisem akar róla tndni. Maga a súlyosan 
megsebesült kőműves legény azt valja, hogy 
előbb a balvállába szúrást kapván, erre 
fogta a fahasábot s fájdalmában azt sem 
tudva, kit akar megtámadni, Fisokért ütötte 
meg, ki ennek folytán megsérült karját egy 
ideig munkára nem használhatja. A vizsgá
lat megindittatott.

— Gyilkosság. A velinben tartózkodó 
bolgároktól f. hú 19 én éjjel egy legény 
indult el hagymával s paprikával megrakott 
kocsival Pécs felé. A Bagotáról Bicsérdre 
vezető utón — még eddig — ismeretlen 
tettesek megállították, száját, hogy ne ki
álthasson — betömték paprikával — egyet 
egészen le, a torkába nyomva — s hat 
baltavágással meggyilkolták. Ekkor a meg
gyilkolt 17 éves bolgár tiut a kocsin hagyva, 
a lovakat az útból kitérítve a szt. király
erdőbe az úgynevezett „Cseres“be hajtották 
s mindent ott hagyva — távoztak. Másnap 
20 án, rá Í9 akadtak a kocsira s a kocsin
— a paprikás zsákok közt — a holttestre. 
A kocsiról alig hiányzott valami, csak a tiu 
zsebében levő tO ki t. vitték el. Alig hihető, 
hogy ezért gyilkolták volna meg, valószínűbb, 
hogy boszunak esett áldozatul szegény hol 
g á r . mert korát túlhaladó bátorsággal 
többször egymaga szembeszált a kertjükben 
dinnyét stb. lopni szándékozó velini, bagotai 
suhanezok egész csapatával. — A velini 
bolgárok értesülvén az esetről a meggyil
koltat a bagotai temetőben levő hullaházba 
vitték s az esetről jelentést tettek. Meg is 
jelent ott Szt.-Lőrinczról az aljárásbiró és. 
járási orvos, kik a vágások mindegyikét 
halálosnak találták. A holttestet ugyancsak 
ott, a temetőnek egy félre eső részében 21-én 
temették el. A nyomozás megindult s való
színűleg a legbelyesebb#uton. A meggyilkolt 
eltorzult arczára terített vászonruhának már 
akadt gazdája a bagotai dékány személyé
ben, ki a korcsraárosnak birkáit Í9 őrzi. 
Elismeri, hogy övé a ruha s vallja, hogy 
a gyilkosság éjjelén lopták el tarisznyája 
val együtt a koresmaudvaron levő félszer- 
bői, hol akkor ő aludt, s ugyanez éjen 
három egyén a korcsmárost zörgette fel s 
bort kért. Ha sikerül megtudni, hogy kik 
voltak ezek, úgy valószínűleg — s talán 
éppen azok személyében — kézre kerülnek 
a gyilkosok.

„Budapesti H írlap .1 Hogy a magyar sajtó az 
utóbbi é v i k  a la tt hova fe jlődött, annak lejtszembeszö- 
kübb bizonyítéka a „Budapesti H írlap - , Magyarország 
legelterjedtebb, legkedveltebb újsága, a mely naponkint 
immár a n n y i  p é l d á n y b a n  jelenik meg, amennyit 
eddig nem m uta tott fö l nálunk egyetlen egy magyar 
lap sem : je le ez a müveit magyar közönség o ly mérvű 
bizalmának, a minövel sajtónknak még egy orgánuma 
sem dicsekedett. A „Budapesti H ír la p -  programniját : 
magyar szellemben működni a magyarságért, ténvesen 
igazolta az olvasóközönség, pártkülönbség nélkül. A 
lap vezérczikkei m ind ig a közvéleményt fejezik k i füg
getlenül és nyílta n  ; tárcza- és szépirodalmi rovatai be
cses és éidckes olvasmányok egész tömegét adják ; a 
napi eseményekről pedig ugv a szerkesztőség belső 
tagja i, m int külső dolgozótársak munkája á lta l oly 
gyors, hü és kim erítő  értesítésekkel szolgál, m int 
Magyarországon egyetlen más lap sem. ü g y  a haza 
vidékein, m int az egész kü lfö ld  nagyvárosaiban s a j á t  
t u d ó s í t ó i  vannak, a k ik  mindennap t á v .  r o v a t o k *  
b á n  közük a „Budapesti H irlap “ -pal a neveaetesebb 
eseményeket. E naponkint o ly  bő és érdekes ta rta lom 
mal megjelenő lap kedves vendége lehet minden magyar 
háznak és szívesen lá tha tja  minden család is, m ert a 
szerkesztőségnek gondja van rá, hogy a „Budapesti 
H írlap " m ind ig a jó Ízlést szolgálja. Rendkívüli e lterje
dése mellett rendkívü li olcsósága i s : negyedévenkint 
csak 3 f r t  50 k r. egy hóra 1 f r t  20 k r. A „Budapesti 
H ír la p " megérdemli, hogy eddigi nagy sikere még jobban 
fokozódjék és maradjou mindig a magyar közönség ked- 
v.-ncze. Az előfizetések v idékrő l legczélszerübhen posta
uta lványnyal eszközölhetük következő ezini a la t t : A 
„Budapesti H ír la p " kiadóhivatalának, IV . kerület, 
kalap-utcza 16. szám.

Irodalom.
=  Előfizetési felhívás „Részletes tan és óraterv-

ezimü munkái a, mely magában foglal ja az osztatlan 
népiskola összes tananyagát — a m in iszteri és kath. 
püspöki tante rv alapján —  az egész tanévre, hetekre 
és félórákra osztva, módszertani utasítások- és magya
rázó példákkal. A  tan ító  e munkában egész évben m in
den napra és minden félórára megtalálja pontos kije lö
léssel nem csak hivatalos teendőit, hanem azok helyes 
teljesítésére, a tanítási és nevelési czél minél biztosabb 
megközelítésére egyszersmind a módszertani útmutatáso
ka t, mi á lta l meg van kímélve az ide-oda kapkodástól 
és a drága methodikai könyvek megvételétől. Tek in te t
te l van e munka a (íönczy, Gáspár, Bárány-féle olvasó
könyvekre, de különösen az újabban megjelent Mócsy, 
Petrovácz. Schnltz, továbbá a dr. Emericay. Gyertvác- 
tfv, dr. K iss Áron á lta l az osztatlan népiskola számára 
i r t  olvasókönyvekre és Szirmai, Veres és Szilágyi k i
tűnő munkájára, úgy hogy bárm ily jellegű osztatlan 
népiskolában működő tanító  sikerrel használhatja. A 
kath. iskolák számára a h itta n  és b ib lia  tananyagát is 
k ije lö li minden egyes osztályra, minden hétre és minden 
félórára, a m iért nemcsak « tanítók, hanem a h itok ta 

tók és a kath iskolák igazgatói is jó l használhatják. 
Tanítóknak és tanítójelölteknek —  kitűnő  tanférfiak 
á llítása szeriut — nélkülöshetlen. Mellékelve van egy 
s ta tis tika i tábla, mely a különböző körülmények közt 
működő néptanító évi tényleges tanó rá it fe ltünteti és 
melynek segítségével a több tanítóval b iró  népiskola 
szamára a tan te rv  minden nehézség nélkü l összeállítható: 
továbbá 3 általános és három részletes órarend a csen
des foglalkozásnak pontos jelölésével. A munka kö rü l
belül 16 nyom tatott ívre terjed és 1 f r t  20 k r . előfize
téssel október hó végével bérmentve kü lde tik meg és igy 
még a tan ítóka t munka elején fogja ta lá ln i. A  mü bo lti 
ára 1 f r t  50 kr. lesz. Schmidt Boldizsár.

=  Képes folyóirat. A vasárnapi újság füzetekben. 
Szerkeszti Nagy Miklós. X V II .  füzet 1887. évfolyam. 
A 17— 24. száma nyolez füzetre, m in t ez évfolyam i  
harmadára külön elő lehet fizetn i. Tarta lom  szövege : 
A k irá ly  Magyarországon. N y itra  hajdan és most. Ta 
gányi K á ro k tó l. N y itra  képe a X V II .  században: A 
n y itra i honvéd-sátortábor. N. N. emlékkönyvébe. Költe
mény Vajda J.-tó l. Templomban. Költemény Lévay 
Sándortól. Az anya. Költemény Dalmady Győzőtől. G róf 
Batthyány Lajos ifjúsága. Első közlemény. Balogh G yu
lától. V iha r a la tt. Költemény kömény Józseftől. Ne sírj. 
Költemény kömény Józseftől. O ly tiszta, szép vagy . . 
Kolteméuy Ebeczky Bélától. Csak örü lj . . . Költemény 
Pálmái Kálmántól. Stanley A friká ró l. Em in paaa és 
Stanley expedicziója. Báró Atzé l Béla. A z  nj bolgár fe
jedelem Viddinben. Petrov, a vo lt bolgár hadügyminiaz* 
tér. Orosz történetek : I .  Egv orosz nábob története. I I .  
A szentpétervári rémuralom. I I I .  Semiakin A lexej.Képek 
az osztrák-magyar hadseregből. A hegedű a czigányok 
költészetében, k r .  Hermaun A n ta ltó l. A veszprémi tűz 
vész. Gyermekek z fűben. Kétfejű tehén. Gyémánt csem
pészet. Női munka és d iva t Levél a nagyvilágból, 
irodalom és művészet. Egyveleg. Sakkjáték. R a j z o k :  
A k irá ly  dolgozó szobája (M elléklet). I .  Ferencz József. 
Legújabb fényképe után. N y itra i kéj*ek. kö rre  T ivadar 
rajza. N y itra  z X V II .  században. Ortelius munkájából. 
A m. k ir .  honvéd sátortábor ny itrá u . Fénykép után 
ra jzo lta  H áry Gyula. Stanley arczképe. Em in pasa 
arczképe. Makraka törasböl való a fr ika  néger katonák 
Báró Átzél Béla. K olle r K áro ly  fényképe után. Koburg 
Ferdináud bolgár fejedelem fogadtatása Viddinben. Pet« 
rov. vo lt bolgár hadügyminiszter. Ké; ek zz osztrák- 
magyar hadseregből czimü czikkhez 11 kép. A veszprémi 
vár képe z  pápai út magasáról nézve. Gyermekek z fű 
ben. Az am erikai kétfe jű csodatehén. Női munka és 
divat : Esté ly i öltözék W orth-tól Séta öltözék W orth-tól 
Séta öltözék csikós foulardból. Egész évre 24 szám 7 
fr t  20 k r  . fél évre 12 sz. 3 f r t  60 k r .,  harmad évre 
8 sz. 2 f r t  40 kr., negyed évre 6 sz. 1 f r t  80 k r. 
Egyes füzeteknek ára 30 k r. —  Kiadótulajdonos 
F ra n k lin  T á rsu la t. m. irod. in tézet és könyvnyomda 
Budapest, egyetem utcza 4.

Mezőgazdasági bajaink.
Magyarország, mint földmiveló' ország 

sohasem fog többé ama polezra, fénypontra 
emelkedni, melyen csak egy [évtizeddel eze
lőtt is díszelgett daczára a láthatáron oly 
ijesztő' mérvben sűrűsödő vészfel hőknek, 
melyek már már pusztulással fenyegetik 
mezőgazdasági lételünket, mégsem akarjuk 
hinni, hogy a vész és veszély oly közel van. 
— Ha bekövetkezik a Berlinből hirlelt 
gabnavámnak felemelése, mely már egyá- 
taláhai: is óriási nehézséget gördít ki
vitelünk elé, akkor a krízis még nagyobb, még 
elviselhetetlenebbé vállik, mert bizony honi 
termesztményünk, mennyisége folytán az 
ország határain belül el nem fogyasztható, 
minőség dolgában pedig a külföld produk- 
cziójával nem versenyezhet árt illetőleg.

E körülmény mellett azonban még saj
nosán kell tapasztalnunk mezőgazdáinknak 
a régi rendszerhez, nevezetesen a paraszt
gazdálkodáshoz való merev ragaszkodását, 
mert ez természetesen egyszerűbb és kevésl bé 
jár olyan pénz áldozattal, mint a fáradsá
got s áldozatot aránylag sokkal jobban 
jutalmazó rendszeres gazdálkodás.

S miben áll az egész áldozat?! Min
denesetre jó gazdasági eszközök beszerzésé
ben, mely nélkül a talaj munkálása hiányos 
és óvakodni kell szálas gabonának szálas 
gabona utáni vetésétől, szóval a esere-gaz 
dálkodási rendszert folytatni. — Ami az 
áldozat hozatalnak másik részét illeti az a 
gabona,illetőleg vetőmagnak beszerzésében áll. 
Hány nagyobb birtokos, nem is szólok közép 
és kis birtokosainkról, rettegnek a jobb 
vetőmagért járó pénzáldozattól, pedig bebi
zonyult tény, hogy czélszerü gazdasági esz
közökkel történt megmunkálása után a 
földnek, csakis a jó és szép vetőmag 
képes jó termést ’qualitás dolgában biztosí
tani. A füldmivelő osztály silány szemű 
magját veti 4 hüvelyknyire szántott földjébe, 
csuda-e hát, ha termésén kesereg.

E baj különösen az árpánál tapasztal
ható Két harmada mezőgazdáinknak oly 
szívesen veti a közönséges paraszt árpát, 
melyről akként vélekednek, hogy az idő 
viszontagságával könnyebben daczol, mint 
például az angol és svéd árpa, holott a 
tapasztalat épen az ellenkezőt mutatta. Ter
mőképessége pedig a két árpa nemnek nor
mál viszonyok mellett is óriási különbséget 
tüntet fel, mert mig a paraszt árpa után 
holdanként 7 mmázsát kapunk, addig az 
angol, vagy svéd 8—9mmzst fizet. Emellett 
az árkülönbözet Í9 lényegesen feltűnő; kö
zönséges hegyes paraszt fajt, különösen a 
mostani viszonyok közt 6 írttal vesznek az 
említett angol svéd fajért pedig épen a bő 
tápanyag következtében 750—800 krt ér
tünk el az idén is.

A jó bornak nem kell ezégér és a jó 
és szép gabona mindig megtalálja vevőjét, 
ki ha nem is nagy pénzzel, de a jelenlegi 
szomorú állapothoz mérten illő árral fizet.

De valamint a földmivelés, épen úgy a 
szőlöszet is a régi kopott systema járma 
alatt nyög, pedig ma, amidőn magyarország 
mezőgazdasági viszonyai oly tűrhetetlenek, 
csakis két körülmény, a szőlöszet és nagy
bani gyümölcstermeléssel való okszerű fog
lalkozás állíthatná helyre az egyensúlyt. —

Nem szólok egyes jelesebb bortermelők • 
röl, kik odaadással fáradnak és mondhatni 
óriási siker elérésével szőlőszetük felvirá
goztatásán, de ha végig tekintünk ez orszá- 
legtöbb vidékén, fájdalommal fogjuk konsta
tálni, hogy két harmad részén, eltekintve a 
szőlő-termelésre alkalmatlan talajtól évtize- 
zedes, romlott tőkéről szüretelnek, az uj sző
lőkben a kapálás, a vesszők munkálása, tisz
títása amúgy Isten nevében történik, csakhogy 
a kapa és nyesőolló rozsdát ne kanjon.

Ami máskülönben szőllöszetünK kifejlő
désének eddig is roppant kárára volt, egye
dül azon körülmény, hogy egy egy vidék 
túlságos sok fajú szőllőt termelt, mely 
kétségtelenül legnagyobb akadálya a 
nagykereskedésnek és épen azért nem tud & 
magyar bor utat törni magának a világ-
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kereskedésben. — Most a midőn a phyloxera. 
sajnos, virágzó szol lóinkét is pusztítja és 
ennek következtében az amerikai gyökeres 
vesszők plántálása vállik szükségessé, re
méljük, hogy ezzel a számtalan sokfélesé
gen segítve lesz ; legalább egy egy vidék 
ne termeljen többet néhány jelesebb fajnál.

Igaz, hogyj a talajminőség van legna 
gyobb befolyással a szőllötermés quantitas 
és qualitására, de kérdem, |kell-e okvetlen 
a szöllőszetet űzni ott, hol a bortermés 
még fáradságunkat sem tizeti meg. Nem le
het-e ide virágzó gyümölcsöst honosítani, 
mely égalj s talajviszonyainknak megfelelő és 
a kereskedelemben legkedveltebb nemes gyü
mölcsfajokat foglalná magában. I>e nemcsak 
szellőkben, keitekben, hanem miként nálunk 
is néhol, de különösen a külföldön láthatni, 
a szántóföldek dűlőin köröskörül is lehet, 
gyümöesöt termelni, sőt épen itt adja a leg
nagyobb hasznot, mert a fa a müveit, trá
gyázott földet szereti. Nálunk legtübbnyire 
a szőllőkben tenyésztik a gyümölcsfát, hol 
egymásnak kölcsönösen ártalmára vannak és 
nem bírnak megbarátkozni azzal, hogy a szán
tóföldek dűlői 14 ülnyi távolságban, nem 
nagy árnyékot tartó gyümölcsössel beültet- 
tessenek, pedig igy kétszeres haszon három- 
lanék a földtől, annélkül, hogy a gabnának 
ártana.

Azonban itt is meg kell jegyeznem, 
hogy egy egy vidék csakis néhány, a keres
kedelemnek legalkalmasabb fajt tenyészszen, 
mert ellenkező esetben megnehezítené a ke
reskedelmet és ott tartanánk, hol most.

Hogv ez eléressék, követni kellene 
minden vidék vezérférfiainak, eddig is már 
sok érdemet szerzett i»j« gróf Széchényi 
Imre példáját, ki a derék Kiss \  ilmos kött- 
sei földbirtokossal egyetemben a somogy- 
Balaton mentén 12 kataszteri holdon 1000 
üzletrészszel „Balatonvidéki gyümölcsfa és 
amerikai szőllőiskola szövetkezet*4 alakításán 
fáradozik. A szövetkezet az iskolában egy 
szakembert fog tartani, kinek működését a 
borászati vándortanár és az igazgatóság 
szabja meg és ellenőrzi; itt azután nemes 
gyümölcsfa ojtványok és philloxera-mentes 
„amerikai gyökeres szőllövesszők** tognak 
előállittatni. melyekből minden szövetkezeti 
tag évenkint annyit kap. amennyi üzlet
részeinek aránya szerint neki jut.

Ha már némely vidék nem tudna az 
ilyen, nagyon csekély áldozatot igénylő 
intézmény felállításával megbarátkozni, akkor 
mindenesetre igen üdvös lenne, ha a töld 
mivelési miniszter minden egyes község elöl 
járóságát szigorúan utasítaná, hogy közös 
területen, a község terjedelméhez mérten 
közös faiskolát és szőllőiskolát állítson tel. 
melyben egy szakavatott ember munkálkod
va. óvenkint nemes ojtványokat szolgáltasson 
a birtokosságnak és szőlőtermelőknek. Csekély 
állami segély mellett ez könnyen kivihető 
lenne és e mellett alkalom nyílnék, a föld 
mivelők és birtokosok gyermekeiknek az 
okszerű gyümölcsészet és szőlészettel meg
ismerkedni. melyet a kultuszminiszter hiába 
vár a községi iskola-tanítók által elérhetni.

A nagyobb uradalmakra is kiterjedhetne 
erendelet. melyeknek már eddig is érdekükben 
állott volna ezt melegen felkarolni, miáltal 
a kisbirtokosok és földmivelő osztálynak is 
követésre méltó példával szolgált volna.

A nagybani gyümölcstermelés mellett 
még morális hasznot is teszünk, amennyiben 
a szegényebb népnek uj kereset forrást 
nyújtunk, mert kétségtelen, hogy a gyümölcs-1 
szedés, csomagolás, elszállítás és az erre al
kalmatlannak ki válogatása,szeszfozése sth.sok
munkást igényel. S minthogy a gyümölcs
csel való manipulálás épen olyan időre esik. 
a midőn a mezőgazdaság már nem ad több 
foglalkozást, azért a munkás osztály egész 
éven át megtalálja munkáját, miáltal talán [ 
a keresetforrás hiánya okozta kivándorlás
nak is eleje vétetik.

Tehát van mód kezeink közt. melylyel 
a mezőgazdasági válság okozta bajainkon 
segíthetünk, csak nem szabad összetett kéz
zel bámulni a jövőbe, hanem a közmondás 
szerint cselekedni : „amit ma megtehetsz 
ne hal aszd holnapra.44

Kólái M.

H i r d e t é s e k .
7M8 uám tkv. 1887.

Árverési - hirdetmény.
A pécsi kir. törvényszék mint telek

könyvi hatóság közhírré teszi, hogy Pap 
Istvánné 8'zentgáli végrehajtatnak Kugási 
János Szentiványi lakos végrehajtást szén 
védő elleni 200 Irt — kr. tőke követelés és 
járulékai iránti végrehajtási ügyében a pécsi 
kir. törvényszék Szent Lőrinc/ kir járásbíró
ság területén lévő a Szentiványi 5 sz. 
tjkvben felvett 5 számú ház és ehez tartozó 
1 4 teleknek Kugási Jánost illető felére és 
ugyan az 5 számú háznak telére 200 írt 
az > 4 teleknek felére pedig 601 írt összesen 
tehát az árverést 801 írtban . . kr. ezennel 
megái lapított kikiáltási árban elrendelte és 
hogy a fenébb megjelölt ingatlan az 1887 
évi Október ho 22 en délelőtt 10 orakor 
Szentivany község hazánál megtai tandó 
nyilvános árverésen a megállapított kikiáltási 
áron alól is cladatni fog.

.árverezni szándékozók tartoznak az in
gatlan becsárának 10 °/o-át vagyis 80 frt 10 
krt készpénzben, vagy|1881. 60. t. ez. 42 
•pában jelzett árfolyammal számított és az 
1881 évi november 1-én 3663. sz. a. kelt 
igazságiigyminiszteri rendelet 8. §-ában ki
jelölt ovadékképes értékpapírban a kiküldött 
kezéhez letenni, avagy az 1881 60. t. ez. 
170. §-a értelmében a bánatpénznek a biró 
ságnál előleg es elhelyezéséről kiállított 
szabályszerű elismervényt átszolgáltatni.

Kelt Pécsett 1887 évi julius hó 12 ik 
napján a pécsi kir törvénszék mint tkknyvi 
hatóság.

Vary Gyula
kir. törvényszéki kiró.

2906 szám 887 tkv

Árverési - hirdetmény
A siklósi kir. járásbíróság mint telek

könyvi hatóság közhírré teszi, hogy Varga 
István és társa végrehajtatnak Vineze 
Sándor végrehajtást szenvedő elleni 50 frt 
— kr. tőkekövetelés és járulékai iránti vég
rehajtási ügyében fa Siklósi kir. járás-bíróság 
területén levő N ttfalu  községben fekvő a 
Ntótfalusi 433 tjkben felvett 823,10 hsz. 
szól lőre az árverést 356 frt . . kr. ezennel 
megállapított kikiáltási árban elrendelte, és 
hogy a fenehbi megjelölt ingatlan az 1 - 87 
évi November hó 28 ik napjan délei. 10 
órakor Ntotfalu község házánál megtartandó 
nyilvános árverésen a megállapított kikiáltási 
áron alól is eladatni fog.

Árverezni szándékozók tartoznak az 
ingatlan becsárának 10 „ 0 át vagyis 35 frt 
60 kr. készpénzben vagy az 1881 : LX t. ez. 
42 i ában jelzett árfolyammal számított és 
az 1881 évi novem-ber hó 1 én 3333 sz. a. 
kelt igazságiigyminiszteri rendelet 8 § ában 
kijelölt ovadékképes értékpapírban a kikül
dött kezéhez letenni, avagy 1881. LX. t. ez. 
170. jj-a. értelemben a bánatpénzben a bíró
ságnál elöleges elhelyezéséről kikiállitott 
szabályszerű elismervényt átszolgáltatni.

Kelt Siklóson 1887 évi Augusztus hó 
30 napján a Siklósi kir. jbiróság mint 
telekkönyvi hatóság.

Jeszenszky.
kir. albiró.

Házeladás.
6”' Pécsett a főuezában egy 
emeletes ház, kerttel együtt, 
azonnal eladandó. — Czim a 
kiadóhivatalban megtudható.

Hí r n e v e s

Szent Pál csöppek.
Legbiztosabban ható háziszer a gyomor és 

hasbetegségek, valamint az ezekből származó bajok i 
ellen, hogy mily csodálatos hatásnak ezen cseppek, I 
mutatja azon körülmény, hogy a kővetkező bajokban ; 
főlülmulhatlan eredményű. — Mctigyfalanxéig, ro.ss: í 
.szaga légzés, gyomorgyengeség. M ik a , saranyu Jel-  
böfög/*, gyomorégés, fő fá já s ,  elnyálkásodás, gyo- 
m orhurut, gyomorgötvs, g il úszta kór, májbaj, kemény 
székelés, sárgaság, dugnlásokban  és minden gyomor 
t i  rontásból keletkező betegségben.

Ára egy üvegnek használati utasítással
3 0  k.

Keleti növényekből készült

S z e n t  Pá l  l a b d a c s o k .
Sok évi fáradságos kutatás után sikerült oly 

értékes gyógyszert feltaláld, mely a szenvedő embe
riséget minden hajtól meggyógyítja, ezen közhasznú 
kipróbált csodaszert az emberiség javára óhajtottam 
a közhasználatnak átadni. Ezen páratlan hatású 
csoda gyógylabdacsok főtnlajdona az egész szerve
zetnek működés t állandó egyöntetűségben fóntartani, 
a megkötött gyomrot és r  ért felmelegitik, s felesleges 
epét. gyomorsarat és uyákot természetes úton a 
bélrendszerből kivezetik, az alhasi feljurétlast. szék
rekedést, hátfájást, felhöfögést, nehéz légzést, hány 
ingert, undort, szédülést, tagszaggatást eloszlatja 
alapos segélyt és biztos eredményt nyújtanak kéz 
tlt tleges nyílt aranyérnél, légkör (Hypokondria) bős 
komolyság, mája- s resebajóknál.

Ara egy doboznak 50 kr

K c G Z v e n y v i z .
Minden eddigi készítményt felülmúl, a hozzám 

intézett hálairatok bizonyítják, hogy eyv.tlen egy 
esetben sem történt meg, hogy a legmakacsabb rheu- 
mát is meg ne szüntette volna, sőt az első bedör- 
zsölési állal már a legnagyobb fájdalmat is pillanat 
alatt csillapítja. Ezen kitűnő hatású háziszer hasz
nálatik csuz, köszréttg. rsonlszaggatás, derékfájás, 
migrain, ütést daganatok ellen.

Egy üvg ára ulasitással 50 kr.
Kaphatók

S Z A L L Ó S  J Á N O S
gyógyszerésznél 

D O M B O V Á R O T T , 
és az ország l.irnevessebb gyógytáraiban. 

PÉCSETT hapható GOBEL KÁLMÁN gyógy zeresznél

iT sug^r-norié iaa . u / tcza l
24. számú ház 

k e r t  n é l k ü l  
3.800 frtért

s z a b a d  k ézb ő l e ladó .
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Önkénytes árverés.
A vaiszlői uradalom bérnöksége, a bérletnek f. évi 

oklober 1-én megszűnése folytán, a bérlemény területén 
létező összes gazdasági felszerelést u. m.: ö k rö k e t  lovakat, 
k o c s ik a t , gépeket, m indennem ű gazd aság i e s zk ö zö k e t stb.

s. páprád. pusztán, ISST 
é v i szeptsxan/foer 26-sLra.

és következő napjain tartandó nyilvános árverésen eladja.
Miről a venni szándékozók azzal értesittetnek, hogy 

az árverés alá bocsájtandó tárgyak jegyzékéi Egedy S án d o r  
bérlő urnái. G örcsönyben betekinthetik.

1553

A b érnökség .

É orosz fonatban csomagolva és ónozva ̂
. _  nálam

Árpád-utcza 28. sz.
kit pható

fontja 5 - 6 frt.
Haberhauer József.

Gabona-árjegyzék
Pécs sz. k. városában 1887. évi szept. 

taitott hetivásárról.
) j ó ........................... 100 kg.

BÚZA : > középszerű......................
) legalábbvaló . . . . . . .
) j ó ....................................... n •

K é ts z e re s ) középszerű . . . . . . .
) legaláhbvaló . . . . . . .
) j ó ............................... • •
) középszerű . . . . . . .
) legaláhbvaló . . . . . . .
) jó . . .................... ... •
) középszerű . . . . . . .
) legaláhbvaló . . . . „ . .
) j ó ......................................
) középszerű . . . . . .
) legalábbvaló • . . . „ .

, . ) j ó ............................» • •
K u k o ric z a ) középszerű . . . . . . .

) legalábbvaló . . . . . . .
H a jd in a : ............................................... ...
S zén a  ............................................... ... •

M én

H I R D E T É S E K

előnyös áron felvétetnek

ÉPES CSALÁDI LAPOK
(■zépirudalnii,

iír 'iX r: tizedik évfolyamába Ü. I. < á k a > J Plllll

rzimii szépirodalmi, 
társad; ' 
terjeszt

k t ó h e r
hó l jével

Egy évtized 
idó még az 

emberéletében is, 
<|e még nagyobb 

Csalápi Lapuk" ez évtized

Rois:

Árpa:

Zab:

magfar szépirodalmi lap életében A „Képet .......r . —
tilalt valóságos irodalmi kincset szolgáltatott át. a magyar és a külföldi írok 

tá titó l síz olvadt közönségnek. És ez korántsem túlzott állítás mert egyedül csak a kilenezedik 
o lo iji.n i a mellékleteket, divat kópékét >záiub.i -e véve. 147 neves írótól ivgényt s 242 kisebb 
•zépiVeda mi n;unkát s Ki7 neves miivé.-ztöl H U képet tartalmaz. Oly szellemi kincs ez. amelyet 
tiz annyiért se lehetne ueg> teremi, m inta menny i a ..Képes Családi Lapuknak" az e.ölizeté.-i ára 

A „képes Családi Lapuk4* tizedik évfolyamában is a legolcsóbb s a legélénkebb, legtartalomdúsabb 
szép irodalmi lapja leend a magyar hírlap irodalomnak s ép oly nemes és izlésteljes irányban szerkesz 
let ik mint eddig, élénkség és változat tohtág tekinHtélitn azonban, túl fcpia szárnyalni az eddigi év
folyamokat, más szóval, oly szépirodalmi, mulattató és ismeretterjesztő olvasmányokkal látja el az 
olvasóit, a melyek valóban művelők, Ízlésfejlesztők, eszme és érzelem nemesitök s minden szépirodalomban 
számot tesznek A „Képes Családi Lapok*4 tizedik évfolyama i szépirodalmi, társadalmi, ismeret- 
terjesz ö közleményeken kívül még két érdekes regénynyel („A kinek nincs Istene*4, „Hűségért hűséget**, 
kedveskedik olvasóinak. „Kő a házban** czimü melléklete divatképeivel ezután is bő titkára lesz a 
háztartás s a divat terén hölgyeinknek, miért is tisztelettel kéri hűlönösen hazánk hölgyeinek hathatós 
támogatását s eddigi kilenCzéves előfizetőinek pártfogását a , Képes Családi Lapok" szerkesztő éa kiadó- 
hivatala.

A „Képes Csíiládi Lapok" előfizetési ára:
Fgétz évre: 6 frt. Félévre. 3 fif. Negyedévre: 1 frt. 50 kr., mely összeg 

Méhner Vilmos kiadóhivatalába (IV. kér., papnövelde ntcza 8. sz küldendő.
Mutatványszámot ingyen és bérmentve küld a kiadóhivatal. ""lÉS

Szives figyelmeztetésül!
A t. ez. közönségnek szives tudomására hozom, hogy a város

háza sarkán volt

BLAUHORN ÁNTAL-féle
fűszer- és különlegesség-kereskedésé saját türvényszékileg bejegyzelt

K Ö S Z L J Á N O S
ezég alatt átvettem.

Midőn ezt a t. ez. közönség tudomására hozom, kijelentem, 
miszerint minden törekvésem oda lög irányulni, hogy t. vevőimet 
a legjobban kiszolgáljam.

P é c s e t t .  1887. október 1-én.
Tisztelettel

KÖSZL JÁNOS.

11373 sz.
1887

r

Árverési hirdetmény.
A lekinletes városi tanács f. évi 5846 sz. alatt kelt határozata folytál 

ezennel közhírré teszem, miként az ujonan épült

B a lo k á n y i u szo d a
a mellette levő korcsmával s összes tartozékaival

f. óttí 23. cTror̂ LToer 1-től
h á r o m  e g y m á s u tá n i  é y re  

é ^ ri 2 0 0 0  f r f b é r  "^0
kikiáltása mellett hivatalos helyiségemben (városház II. emelet 38. ajtó) f. évi 
október 5-én délelőtti 10 órakor tartandó nyilvános árverés és zárt ajánlat 
tárgyalás utján bélbe adatni fog.

Eelhivatnak a bérleni szándékozók, miként a kikiáltási ár 10"/0-kának megj 
felelő bánatpénzzel ellátandó zárt ajánlataikat a polgármesteri hivatalnál

legkésőbb í‘. é. október hó 4-én délutáni 5 óráig
nyújtsák be, avagy ily bánatpénzzel ellátva a szóbeli árverésen jelenjenek W 

A részletes feltételek nálam a délelőtti hivatalos órák alatt bármikor nief 
tekinthetők.

P é c s e t t  1887. szeptember hó 28-án.

Jilly  Alajos
városi tanácsos

S za lm a : ] “fjm ;

S z e rk e sz tő sé g  ü zen e te .
—  S í. A. Siklós Nagyon sa jn á lju k , d<- nejn 

ilhetjük nyilatkozatát, mely különben sem másítja 
a tényállást. Az hogy tréfásan, vagy hogy gúnyo- 

irta meg a tudó9itá't: nem változtat a dolog lénye- 
A czikket annál inkább is fóntartjnk. inéit több 

Töl nyertünk megerösitö értesülést. A bocsánatkérés 
lek m agi ügye lévén, nem tartozik hozzánk.

laptulajdonos.

K I S  J Ó Z S E F ,  VÁRADY FERKXCZ
felelős szerkesztő. fömunkatárs.

Ver éb J a n k ó
Előfizetési árak; egész évre 6 fr t . fél évre 3 frt. negyed évre 1.50 kr.

Az előfizetési pénzek a kiadóhivatalba küldendők: 
Pécs, János-uteza 8. szám.

Pécsett, 1887. Nyom. a Ramazetter'íéle nyomdában Roller Lipót.

P é c s i k é p e s  é lezlap
Megjelen számos csinos képpel.

P o lit ik á v a l nem  fo g la lk o z ik  - * M
A legegészségesebb humor tárháza itt-att helyiér

dekű czélzásokkat.
szerkeszti

V Á R A D Y  F E R E N C Z ,
h í r la p í r ó .


