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A czár és a császár.
Budapest, november 16.

Talán holnap, talán 19-én lesz a 
napja, hogy Európa két leghatalmasabb 
uralkodója találkozni fog. A vén Vilmos 
császár, kit nagy akarat-ereje és szívós
sága még egy-egy órára kisegít a beteg
ágyból. vendégül fogja látni 111. Sándort, 
a minden oroszok daliás, java férti ko
rában lévő uralkodóját.

Nagy közöttük a kornak különbsé
ge. de azért mind a kelten egyformán 
a sir szélén járnak. Az egyikre a vén- 
ség leselkedik, ez az alattomos tolvaj, 
mely lassanként fosztja meg áldozatait 
ifjúságtól, szépségtől, erőtől, értelemtől 
s végre magától az élettől is; a másikra 
a tilokteljes lorradalom. mely Nihilnek 
nevezi magát s szárazon és vizen, otthon 
és útban, levegőben és föld alatt, ott 
kisért szüntelenül a hatalmas czár kö
rül. örök remegésben tartva őt és örök 
veszedelemben.

A két uralkodó összeöleli, összecsó
kolja egymást, s a jámbor berlini nyárs
polgároknak fényes ünnepek egész so
rában lesz alkalmuk — messziről gyö
nyörködni. Katonai csapatok parádés 
felvonulása, díszelőadás az operában, 
udvari estély ragyogó fogatokkal s még 
ragyogóbb toalettekkel: ennyi pompát, 
földi dicsőséget nem mindenütt láthat
ni. Iá- mind e csillogásra, káprázatos 
fényre hűvös árnyékot vet az a sötét 
rém. mely ott jár a két uralkodó háta 
mögött s melyet se a tudomány csoda- 
dereivel. se a szuronyok hatalmával 
nem lehet elűzni: hűvös borongó ár
nyékot vet a halál.

Ilyen balcsillagzat alatt megy végbe 
;t berlini találkozás. Vájjon mii fog a 
két uralkodó, e két siralomházi alak 
egymásai beszélni? Kit ne érdekelne 
ennek a találgatása? Mert hisz — oh 
gunyja a sorsnak — ök. a kiknek élete 
egy pókháló szálán függ. urai milliók
nak és millióknak, népek sorsa az ö 
akaratjukon fordul meg, vér és vagyon 
az ö parancsukra lesz felszabadított 
szenvedélyek pocsék prédájává. Vizs
gáljuk hát. minő körülmények hozzák 
lét • a találkozást s mely tényezők 
azok. melyek befolyást gyakorolhat
nak a két uralkodó netaláni megálla
podásaira.

A ki a találkozást óhajtotta, az Vil
mos császár volt, bizonynyal nem csu
pán a czár iránt való rokoni szeretet- 
bűl. hanem mert érezve közeli halálát, 
utódjainak Oroszországgal rendezett

számadást akart átadni. A találkozás 
sok huzavona után íme most létre jön, 
még pedig oly körülmények közt, me
lyek a vén császárt, mint uralkodót és 
mint családfői még inkább ösztönöz
hetik arra, hogy hatalmas szomszéd
jával a netán fenforgó ellentéteket ki
egyenlíteni siessen.

A német trón örököse a halált 
hordja a torkában, s az orvosi tudo
mány se képes megmondani, napok 
vagy évek telnek-e bele, hogy ő is oda 
kerül a Hohenzollernek ősi kriptájába. 
Nem lehetetlen, hogy ő, a 90-en túljáró 
apa fogja eltemetni fiát, a még erőtel
jes férfit, kinek a sors a korona fénye 
helyett az idő előtti halál sötét éjsza
káját szánta.

A német trón, igaz, akkor sem ma
rad üresen. Ott van az unoka. Vilmos 
herczeg. Derék, jó fiú. puritán erkölcsű 
és vastestü. mint a Hohenzollernek va
lamennyien, de mikor olyan fiatal még. 
Az ő lelkét még inkább elfoglalják a 
szerelem, a barátság nyájas örömei, 
mint az uralkodás komor gondjai. S e 
fiatal ember kezébe legyen letéve Vil
mos világtörténelmi alkotásának, az 
egységes nagy német birodalomnak 
sorsa épp akkor, midőn Európa felett 
sűrű felhők tornyosodnak s minden 
pillanatban várhatni a vihar kitörését? 
Hogyan hagyhatná hát a nagypapa, a 
kötelességtudó uralkodó ezt a gyönge 
ifjút minden biztosíték nélkül sorsára?

A veszedelem legfenyegetőbb Orosz
ország felöl, tehát ott kell védekezni. 
Ezért kérette magához Vilmos Sándort, 
hogy a lelkére beszéljen, hogy Ígéretet 
tétessen vele. így csinált ezelőtt ötven 
esztendővel Ferencz osztrák császár és 
magyar király is, midőn sírva künyör- 
gött Miklós czárnak, hogy fiát, a gyönge 
Ferdinándot ne hagyja magára. E meg
ható családi és 'uralkodói gondoskodás 
hátterében ott áll a Bismarck alakja, 
ezé a számitó, minden előnyt kizsák
mányoló emberé, ki e jiolitikában nem 
ád az adott szóra semmit s a kinek 
a jelszava az: »Macht geht vor RechW. 
Jól magyarul: »A ki birja, az marja <•

Ha sikerül a két uralkodónak meg
egyezésre jutni, az csak olyan, Orosz
országnak nyújtandó kedvezmények 
árán történhetik, melyek a mi rová
sunkra esnek, s melyek ellentétben 
vannak a nagyra tartott német szövet
séggel. Talán a bolgár kérdésben ál
lunk egy uj fordulat küszöbén, talán 
más, érdekeinket még mélyebben érintő

meglepetésre lehetünk készen. A titok 
istennél és Bismarcknál van.

Ezért nézünk mi aggódó érdeklő
déssel a két uralkodó találkozása elé.

A rafinéria.
Ez is modern erény. Ha nem volna 

modern , bizonyára találtunk volna rá 
magyar kifejezést is szbtárirodalmunkban, 
minthogy pedig utánanézésünk darzára sem 
sikerült föllelnünk a régi szótárirodalomban, 
meg kell elégednünk azzal a névvel, a 
mivel oly nagy szerepet játszik a modern 
műveltség jeles férüainak soraiban.

Annyit bátorkodunk koczkáztatni fe
lőle, begy a modern műveltségnek egyik 
legragyogóbb kelléke,zománeza, mely nélkül 
sem iparlovagot, sem magas ambitiótól 
duzzadó társadalmi félistent nem is képzel
hetünk.

A modornak bizonyos simaságában 
szokott mutatkozni, de nem az őszinte jó 
akaró, romlatlan lélek fesztelen zománeza 
ez, mely minden önérdek nélkül kerüli a 
szögletességet, a ’ irabosságot, hanem, mint 
a kigyóbó’r sima, hogy önző ezéljaihoz érdem 
és megerőltetér nélkül, ravasz sikamlósság- 
gal csuszhassék és epen azér',, ha mint er
kölcsi fogalmat tekintjük, nemleges, tehát a 
bűnök birodalmába tartozik s mint ilyen 
kimélet nélkül irtandó, s mert a „műveltnek" 
gúnyolt legt'ölsöbb társadalmi rétegeket 
hajlandó leginkább meglepni, mint a rüh a 
juhokat, annál veszedelmesebb, mert valamire 
való modern műveltségű urnák különben 
sem valami kirívó tulajdonsága az őszinteség, 
mely tévedéseiben is tiszteletreméltó, ámbár 
a modern félistenek sokkal jobban megkí
vánják a tiszteletet, a töm'énezést, mint a 
világtörténelem legragyogobb alakjai, pedig 
tudjuk, hogy mily lelki megerőltetésbe kerül 
áldozatot vinni e bálványoknak, sőt korunk 
rikító romlottsága daczára is akadunk oly 
főnkéit telkekre, kik inkább bemennének 
Dániellel s bárom társával: Ananias, Azarias 
és Misaellel a tüzes kemenezébe, bogysem 
egy modern, rafinirozott félistennek a tisztelet 
áldozatából csak egy szikrát is vinni haj
landók volnának.

Ezekről mondjuk mi, hogy van jellemük, 
mely a tisztelet érzelmét bennünk önként 
fölébreszti, ellenben a rafinirozottaknál hi
ányzik az őszinteség, vagyis minden becsü
letes jellemnek egyik elengedhetetlen 
feltétele, s e miatt ha még jobban pöífesz- 
kednek is, ba még jobban hánykolódnak is, 
mint polturás malacz a garasos madzagon, 
tiszteletünkre méltók soha sem lesznek-

Azt mindenki tudja, hogy a darabos 
modorú emberek nem szoktak a legkedve
sebbek lenni a társaságokban minden más 
jó tulajdonságaik mellett sem. mert az 
emberekkel való érintkezés mindig érdekből 
történik, akár szellemi, akár anyagi legyen 
az az érdek, mely őket az érintkezésre 
sarkalja, azért hódit annyi előnyt saját 
részére a sima rafinéria, mert az emberek 
csak a külső mázra tekintenek s a belső, 
valódi kincset nem igen szokták észrevenni, 
sőt a következtetés csalóka törvényén ha
ladva azt hiszik, hogy a sima külső burok 
értékes gyöngyöt, vagy kincset takar, holott

T Á R C Z A .
Tizennégy magyar iró.*)

Az ódivatú, feledésbe ment, sőt nálunk 
meg sem is igen honosodott A l m a n a c h  
czim alatt egy rendkívül díszes kiállítású 
kötet jelent meg, mely kétségkívül egyike 
lesz a karácsonyi könyvpiacz legérdekesebb 
és legkeresettebb termékeinek. Az „Auróra" 
korára, a mai magyar irodalom szárny 
bontogatásának ez igazi hajnalára gondolunk 
önkénytelenül is, midőn kezünkbe vesszük 
és lapozzuk e könyvet, mely tizennégy leg
kiválóbb magyar prózairót egyesit magában 
— arra a korra, melyben az irók vállvetve 
álltak össze, hogy egy-egy kötetnek a benne 
foglalt nevek és művek sokaságával szerez
zenek népszerűséget s rászoktassák közön
ségünket az önálló művek olvasására is. Ha 
van, — és kétségkívül van, mert sokan és 
ismételten mondogatják, — jogosultsága a 
Panasznak, hogy a magyar írók müvei nem 
telendök, ez a panasz az előttünk levő 
kötetre aligha fog megállani, nemcsak azért, 
®ert kissé talán túlzott is a vád, melylyel 
közönségünket az irodalom termékei iránt 
való egykedvűségéért illetik, hanem azért 
fc. mert e kötetben egyszerre és együtt 
tizennégy iró lép sorompóba, annyi jelessé- 

fényes irói tulajdonokat hozva magok
ul. hogy bizonyára megtörnék a jeges 
közönyt, ha csakugyan megvolna is.

tizennégy magyar iró! Egy fényes 
Prózát, raeiy Jókaival kezdődik és Mikszáth 
Kálmánnal végződik. Nem mintha Mikszáth, 
ez a pompás elbeszélő érdem szerint jutott 
v°lna utolsónak a sorozatba. Csak szerény 
*ágböl került ő oda; tudniillik mivel hogy

* )  Almanach as 1H88. évre. Egyetemes Regény
ig  I I  évfolyam és V I. kötet, $  inger éa W olfaer kiadása, «adapeat. ‘

ő szerkesztette az Almanachot. Egyébként 
eszünkbe sem jut, hogy érdem sorozatnak 
tekintsük azt a rendet, melyben a tizennégy 
iró egy-egy elbeszélése vagy rajza a kötet
ben egymás után következik. Együtt van 
itt vegyesen az irodalom öregje, iíja, régi 
gárdája és fiatal nemzedéke, s bizony lehe
tetlen volna őket osztályozni, hogy ki mint 
sorakozik a másik után. Egyik darab csino
sabb és szebb a másiknál, s még válogatni 
is nehéz lenne bennük. Nincs a lja ; csupa 
„eleje" valamennyi.

A sorozatot, mint említők, Jókai Mór 
nyitja meg „Barak Hageb asszonyai" ezimü 
történeti elbeszélésével, egyikével azoknak 
az utánozhatatlan báju keleti gyöngyöknek, 
melyek a koszorús költőnek bizonyára leg
sikerültebb alkotásai. Mindjárt utána Be- 
niezkyné-Bajza Lenke következik. „A szellő 
és rózsalevél" ezimü, megkapó allegóriába 
foglalt kedves elbeszéléssel, irói tehetségének 
egy egészen uj oldalát csillogtatva meg 
szemünk előtt. Sebők Zsigmond, az uj 
nemzedék egyik leghivatottabbja, mélabús 
történetkét beszél el szivhezszólóan „Egy 
pár gyerekről", egy élhetetlen apáról meg 
egy önfeláldozó anyáról. Vadnai Károly, 
a régi jeles, egy mély igazságot fejt ki 
tréfás alakban az emberi szívben égő „Örök 
láng“-ról, a melynek csak a neve örök, de 
végzete múlandóság. A régiek közül még 
való Kazár Emil, „Lovag-regény", Vértesi 
Arnold „Az asszony", Tolnai Lajos „Miért 
vettem el a feleségemet*1 ezimü elbeszélése
ikkel és .Igái Adolf, a kitűnő tollú tárcza 
iró egy kaczagtatóan megható rajzzal, 
melynek ezimalakja: „A tudós pinezér*! A 
fiatal nemzedékből itt találkozunk első 
sorban Petelei István nevével „A fehér 
galamb** ezimü kedves falusi elbeszélés 
alatt, Tóth Bélával („A dsinn“), Rákosi 
Viktorral („Fogságom története*'), Hevesi 
Józseffel („Pál és Viiginia'*; és a i atur«

lisztikus hajlamú Bródy Sándorral („Téli 
rege**), kiknek munkái egyiránt emelik a 
kötet érdekét és értékét. „Az öreg gróf** 
ezimü rajzzal Mikszáth Kálmán zárja be a 
kötetet; voltakép kezdi is egy dévaj hangú, 
de megszívlelni való előszóval, mely im itt 
következik :

Almanach !
ügy hangzik, mintha a dédapját 

szólítaná valaki: Jó napot Almanach ! Ni 
öreg apó, hol veszed itt magadat ? Mi történt 
veled, hogy megint visszajöttél ?

Ilyenforma riadalom lesz a könyvek 
közt a könyvkereskedések polezain, mikor e 
kötet megjelenik.

— Ejnye vén kópé! Hiszen te a mi 
legékesebb modern ruháinkba öltözöl. Hon
nan jössz ? A temetőből ?

— Még csufolódni mersz — kiált az 
Almanach egy két kötetes regényre. — Hát 
ti nem a temetőben vagytok itt ?

— Mondasz valamit öreg — felelt 
búsan egy verskötet.

— Helyet kérek.
— Helyet ? köztünk ? Talán eltévesz

tetted az ajtót jó Almanach s egy antiquarius 
bolt helyett nyitottál közzénk ?

— Egyenesen ide jöttem.
— Mit akarsz ?
— Azt, amit ti. Elakarok fogyni.
— Ne bolondozz apó. Mi azért vagyunk 

halhatatlanok, mert eltogyhatatlanok va
gyunk.

— Ejh, nem tudtok semmit, ti tacskók. 
A ti kedvetekért jöttem, hogy megint ösz- 
szehozzam a publikumot. Elrontották. Min- 
denitek a maga szakállára dolgozott. 
Szerencsétlenek ! Van is nektek olyan nagy 
szakái latok! De hogy is jutott eszetekbe 
ilyesmi, itt a küldöttségek, testületi parádék 
országában. Eljöttem hogy megmutassam a 
régi methodust.
, , — Halljuk 1 halljuk 1

már az isteni mester lerántotta a farizeusok
ról a leplet, midőn szemükre vetette, hogy 
kívülről fénylenek, mint a festett koporsó, 
belül pedig telve vannak rothadással.

Ebből sejteni lehet, hogy a rafinéria 
bizonyos rokonságban van a larizeussággal 
is ; mert a ravasz csaltaság ennek is, meg 
annak is kitevő eleme, de mégis van a kettő 
között különbség, mert a rafinériában az 
álnokság is bennfoglaltatik, azok pedig, kik 
a rafinéria alatt csupán csak bizonyos for
télyosságot értenek, ugyan csak abba a 
tévedésbe esnek, mint a kik a söprüzni való 
vásott firmákra a kópé, vagy a korhely 
kifejezési használják.

Természetes, hogy a magas modern 
műveltség minden erkölcsi gazságra talál 
enyhébb frázisokat, de ezek az urak önma
gukat csalják és vakítják a tetszetősebb, 
leplezgetö elnevezésekkel, a helyett, hogy 
az erkölcsi mocskosságot a saját nevén 
nevezve, tőle annál könnyebben undorod
nának.

így tévesztik össze az enyhéb erkölcsi 
fogyatkozást, a fortélyosságot a kiszámított 
tervszerüleg működő vastag s másokat 
mindig megkárosító gazsággal : a rafinériá
val, mely szóban, tettben,gondolkozásmódban 
egyformán veszedelmes, mert ámítás, mások
nak gonosz szándékkal saját önző érdekből 
való tévútra vezetése összekötve azzal a 
rátukmáló óhajtással, hogy mások a rafiné- 
rozottat ne annak tartsák, a mi, hanem egy 
nemes, minden tekintetben kicsiszolt, igazi 
művelt embernek, holott az ilyen alávaló 
tolvaj, rabló, mert igy rabolja meg mások 
lelkét épen abban a kincsben, a mi legdrá
gább, a nemes, jószívűséggel párosult biza
lomban. mig rajta nem veszt, mint az 
oroszlán bőrbe öltözött szamár.

Sokan még a szt. Írásra is támaszkod
nak ravaszságuk és refinériájuk mentegeté- 
sekor, mert az Írásban ajánlva van, hogy 
legyetek olyanok mint a kígyók.

Ezt is rosszul magyarázzák, mert ha 
8 kígyó a vigyázva aggódó őrködés sym- 
boluma is, de a fokozott ravaszság és rafi
néria nem tulajdonsága, különben is a 
bölcsek legbölcsebbike, midőn a kígyó tulaj
donságát ajánlotta, csakis a megátalkodott 
kigyószivü ellenség irányában ajánlhatta, 
hol a nyíltság és nemes őszinteséggel saját 
magunkat tennők tönkre, azért ily helyen 
a tartózkodó hallgatás ajánlatos böleseség, 
mig a szabad nyelv nem mutatna higgadt 
értelemre, azért mondja a finküzmondás is: 
Mite on hullu mielesse, se on hullu kiéléssé, 
vagyis a bolondnak az van nyelvén, a mi 
eszében van. Ebből is látjuk, hogy a szent 
írási hasonlat meghatározott körülményekre 
vonatkozhatik csak.

Ez a szó : politikus, szintén rokonfo
galom a rafinériával s annyira megbélyegző 
minőséget jelent, hogy napjainkban a jobb- 
érzésüek előtt gazdájával, vagyis tulajdono
sával együtt megvetés tárgya. Innét van 
az, hogy modern jelentményben utálunk 
minden politikust, mig a politikus csizmadia 
gondolata derült kaczagásra ébreszt; mert 
az ő fortélyos gondolat, illetőleg terv és 
szóvilága nem mozgató s mások életére 
hatással befolyó titkos és furfangos erők 
összesége, melyek látszólag az állam boldo-

gitására voltakép pedig a mocsaos önzés és 
féktelen ambitió malmára hajtanák a vizet.

Hajdan szép jelentménye lehetett a 
politikus szónak Cato és Cincinatus idejében, 
midőn a politikusság a polgárzat, tehát az 
állam önzetlen boldogitására vonatkozó 
tudományt, vagy törekvést jelentette.

Most a ravaszság, álnokság és rafinéri 
fokozott egységét értjük alatta, innét van 
az, hogy őszinte tiszteletet egyetlen jóra 
való lélekben sem ébreszt, mert manapság 
már mindenki tudja, hogy a nagy emberek 
mindig egyszerűek, magaviseletében, modo
rukban, sohasem mesterkéltek, sohasem rafi- 
nérozottak.

Innét van az, hogy az alsóbb, romlat
lan lelkű, őszinte, gyermetegszerü népréte
gek, látva a refinérozott fölsőbb körök 
ravasz, csalárdságait, minek segítségével 
mindent törvényre tudnak vezetni s érdekeik 
szerint lebonyolítani, utálattal vannak eltelve 
az úgynevezett politikusok iránt s jöhet 
olyan idő, hogy a nagy politikusságot és 
rafinériát torkukra forraszszák a hazabol- 
dogitóknak.

Vannak szülök nem csak a fővárosban, 
hanem egyebütt is, kik a sima, hajlongó, 
szemben soha ellent nem mondó rafinériára 
maguk szoktatják sarjadékaikat, hogy csak 
a kedves társadalmi mázt rájuk kenhessék, 
hogy szajkó módra eltudják fünek-fának 
lötyögni az „urak" és „hölgyek" szivet 
rezgető nyafogásokat jó idején, ha lehet még 
a gyermekbálokban, holott, ha okosak vol
nának, tudhatnák a régi lélektani igazságot 
hogy egy okos ember se hisz azoknak, kik 
hízelegnek neki s habár napjainkban a 
ravaszság és hízelgés ama legveszedelmesebb 
szirtek, melyeken az igazság legtöbbször 
hajótörést szenved, kétségbe sohasem vonható 
igazság marad az, hogy az egyszerű őszin
teség a józanság czimtáblája.

De a mamák legnagyobb része azt 
hiszi, begy nemes egyszerűségben senki sem 
venné észre kivált a leendő kedves eladókat, 
tehát előre kell őket minden fogással, még 
a rafinériával is vezetni. Ezek megfeledkez
nek a régi igazságrós: „Az ostobaság előre 
fur&kodik, hogy lássák, az okosság pedig 
hátra marad, hogy lásson."

KOZ ÁR Y  JÓZSEF.

Pécsi kiálltás
A különböző kiállítási szakbizottsági 

szabályzatok javaslatai jelenleg szerkesztet- 
nek a kiállítási titkár által, ki is azokat 
legközelebb terjesztendi elfogadás végett a 
végrehajtó bizottság és központi választmány 
elé. Elfogadtatván a szabályok az illető 
bizottságok azonnal megkezdik működésüket. 

#
A kiállítási bizottság elnöksége részé

ről felhatalmazva vagyunk annak kijelen
tésére, hogy az elnökség igen szívesen veszi, 
ha olyanok, kik bármi okból is valamely 
bizottságba fel nem vétettek, de a kiállítás 
rendezési munkálataiban bármi viszonyban 
közreműködni óhajtanak — ebbeli szándé
kukat az elnökség tudomására hozzák, hogy 
aztán a jelentkezők pótlólagos megválasz
tása iránt intézkeühessék.

— Mert lássátok, hogy egy forintot 
kileliessen vasalni a magyar olvasótól, oda 
nem elegendő egy iró, oda deputatio kell. 
Azért vagyunk mi most itt tizennégyen.

És ezzel a diskurzussal, a mit a sze
gény türelmes felvágatlan nyelvű könyvekre 
kentem rá, körülbelül le van rajzolva a 
sorok közt a magyar irodalom szomeru 
helyzete.

Az irók nem produkálnak annyit, hogy 
mindenik egy könyvet adhasson ki évenkint. 
Ez a szellemi szegénység.

Az olvasók nem költenek annyit, 
hogy minden jór&való könyv vevőkre szá
míthasson. Ez az anyagi szegénység.

Tehát vissza kell menni a régire. 
Együtt adni ki minden irót s egy kalap 
alá gyűjteni minden vevőt.

Ezért jelent meg könyvünk a negy
venes évek Almanachjának képére szabva, 
csalogató mellékletével. Mintha mondaná 
elöl a tizennégyes küldöttség szónoka: „Mi 
képviseljük itt a jelenkori magyar elbeszélő 
irodalmat, lassanak bennünket uraim szíve
sen, hiszen nem vagyunk egészen idegenek, 
mert a Kalendárium is velünk van !"

Ez volt a kiadó ötlete.
Szívesen engedtem ráírni nevemet a 

könyvre, melynek szerkesztésében már a 
dolgok természeténél fogva is alig lehetett 
valami részem, de tetszett nekem a gon
dolat, holtakat küldeni el, hogy az élőket 
ebresztgessék. És látok abban némi hasznot, 
ha egy-egy olvasd beugrik valamely kedvencz 
írója miatt s kénytelen aztán megismer
kedni enuek a révén a többi tizenhárommal is.

Eredj hát gúnyoló, szemrehányó könyv 
a nagy közönség közé, és hívd össze őket 
még egyszer az oltárhoz. Hátba neked is 
szót fogadnak, mint a régi jó öreg 
Almanachoknak.

Az első párbajom
Egy téli délután együtt ültünk fiatal 

emberek, fiatal gondolkodásmóddal, fiatal 
fogékony szívvel és fiatal, de különféle 
vérmérséklettel. Poharazás közben hamar 
megindultak a nyelvek, mert a borban sok 
életrevaló eszme van. Beszélgettünk a régi 
jó időkről, amidőn az ő-nagysága helyett 
csak asszonynéném járta, — a nagysám 
helyett pedig csak a bizalmas Juliska, 
Mariska, Annuska stb. És különös, hogy e 
bizalmas megszólítások daczára is sokkal 
nagyobb tisztelettel nyilatkoztak abban az 
időben a nők felöl, mint az etiquet-szabá- 
lyokkal bélelt mai fiatalság napjainkban.

Szidtuk a németet, a finánezot, a 
professzort, a bedelust, a latint és a 
görögöt, — aztán meg politizáltunk és 
agyondöngettünk minden monopóliumot és 
mindent # ami közösügyes, vagy fekete-sárga 
volt. -íttértünk végre a társadalmi korcs- 
kinövésekre, betegségekre, s különösen a 
lovagkorból ránkmaradt lovagiassági ostoba
ságokról : a párbajról volt heves, majdnem 
végzetes vitánk.

Én ugyanis erősen vitattam, hogy a 
párbaj ostobaság, hogy okos ember nem 
párbajozhat, merthát édes-apám is úgy 
tanított, hogy pl. ha én valakit üsszegaz- 
emberezek, levághatja az minda két fülemet, 
csak gazember marad az, ha annak ellenke
zőjét be nem tudja bizonyítani. Meg azt is 
mondta, hogy a fölvetett szellemi tusákból 
származó ellentétek miatt csak azon ember 
nyúl a kardhoz, akinek elfogyott a puskapora, 
akinek a kezéből kiütik az érvekkel az ész 
fegyverét, s csak miután már az ész meg
tagadta a szolgátatot • nyúl a kardhoz, mintha 
biz a karddal ketté lehetne hasítani azt, 
ami eszme, azt, ami testtel nem bír, vagy 
biz mintha a kardnak volna agyveleje, hogy
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A pécsi kiállítás iránt már a vidéken 
is mindinkább terjed az érdeklődés. így 
legközelebb Mohácson és Szigetváron alakult 
meg a vidéki kiállítási bizottság, mely a 
pécsi kiállítás érdekében van hivatva mű
ködni, Mohácson Stájevits János, Sziget- 
várott pedig Koharics Ferencz — 
mindketten a közügyeknek közismert 
áldozatkész bajnokai — fejt ki íáradhatlan 
és a pécsiek leghálásb elismerésére méltó 
tevékenységet a pécsi kiállítás érdekében. 
Pakson a vidéki bizottság Balázs Sándor 
kezdeményezése folytán jelenleg van ala
kulóban. *

Hogy a pécsi kiállítás máris mily 
népszerűséget vívott ki magának a szom
szédos megyékben, mutatja azon körülmény, 
hogy Somogymegyéböl az iránt keresték 
meg a kiállítási végrehajtó bizottságot, 
miszerint mindennemű mezőgazdasági ter
mények nemcsak, mint programszerüleg 
megállapítva van Baranyamegyéből — hanem 
legalább még Somogy és Tolnamegyéből is 
vétessenek fel a kiállításba. Ezen méltányos 
óhaj bizonyára figyelembe vétetik a kiálli- 
tási végrehajtó bizottság által.

*
Ugyancsak a kiállítási programnak

kibővítését kérte a brassói kereskedelmi és 
iparkamara is. A kiállítási program szerint 
ugyanis a Királyhágón túl levő megyékből 
csak a fonó*, szövő és bőripar czikkei 
vétetnek fel. Az erdélyiek azonban nagyon 
élénken óhajtják, hogy más iparczikkeik 
bemutatása is engedtessék meg nekik, 
annyival is inkább mert azok a Dunántúl 
nem igen ismeretesek.

Ha a kiállítási végrehajtó bizottság
nak módjában lesz a kiállítási területet is 
oly könnyű szerrel kibővithetni, mint a 
programmot. akkor valóban imposans orszá
gos kiállításnak nézünk elébe.

A kiállítási iparcsarnokot illetőleg, 
figyelemre méltó tervet terjesztett a polgár; 
mester elé Cs. Schapringer Joachim. 0 
ugyanis azt javasolja, hogy építtessék a 
tornacsarnok mellett levő szabad térre egy 
olyan csarnok, mely a kiállítás alatt ipar
csarnoknak használtatnék, a kiállítás után 
pedig vásárcsarnoknak jelöltessék ki, melybe 
első sorban a városháza előtt disztelenkedő 
és ázsiai szokásokra emlékeztető hentes és 
mészáros állások helyeztetnének el. Ezen 
vásárcsarnokhoz a város olcsón jutna, mert 
építési költségeihez a kiállítási bizottság is 
járulna. Felmerült azon terv is, mely sze
rint a tornaiskola a kiállítás után megma
radó s szolidan építendő iparcsarnokba lenne 
áthelyezendő, a mostani tornacsarnokot 
pedig színháznak kellene átalakítani.

Érdekes és figyelemre méltó tervek. 
A polgármester majd megmondja, hogy 
mennyiben valósíthatók meg azok.

Tolnamegye alispánja Simoncsits Béla 
a pécsi kiállítási bizottsághoz egy át
iratot intézett, melyben a legszivélyesebben 
üdvözölve a bizottságot kijelenti, miszerint 
Tolnamegyében élénk érdeklődést keltvén 
a pécsi kiállítás terve, kötelességének ismeri 
a kiállítás ügyének Tolnamegye területén 
hathatós propagandát csinálni.

A pécsi kiállítás régészeti osztálya — 
a mi vidéki kiállításoknál eddigelá nem 
igen frdult elő — igen érdekesnek Ígérke
zik. Több oldalról érkeztek már Ígéretek a 
kiállítási elnökséghez igen érdekes és becses 
régészeti tárgyat kiállítását illetőleg. A 
kiállítandó régészeti tárgyak közül — mint 
halljuk — ránk pécsiekre különösen érdek
kel fognak bírni Zavaros János paksi 
*°Jegyzőnek több ezer forintot érő gyűj
teménye. melynek minden tárgya Baranyá-! 
ból való s annak történetével függ össze.

Baranyamegyének kiválóbb birtokosai i 
és mezőgazdái Xádasy elnöklete alatt

legközelebb értekezletet tartanak annak 
megállapítása végett, hogy a pécsi kiállítás 
alkalmával a különféle mezőgaznasági kí
sérletek, próbák és versenyek is mutattassa 
nak be még. *

Minthogy minden kiállításnál a kiál
lítási dijak és kitüntetések költsége a 
kiadások rovatában tetemes tételt szokott 
képezni s minthogy a pécsi kiállítási bizott
ság által legközelebb összeállítandó részletes 
költségelőirányzat megállapításánál az em
lített kiadási tétel nagyon is figyelembe 
veendő, a kiállítás elnöksége megkereste a 
körmöezbányai m. kir. pénzverő hivatalt, 
hogy Különféle arany- és bronzérmek szállí
tására nézve mielőbb tegyen ajánlatot.

*
A pécsi kiállításban való részvételre 

újabban jelentkeztek :
Kaldevey C. Pécs, olajfestmények.
Koralszky Sarolta, Elemér, háziiparilag ké

szített szőnyegek.
Schwartz Jakab Siklós, szeszesitalok, eczet. 
Benczenleitner Sándor Pécs, különféle ezuk- 

rászati készítmények az illető csoport
ban és külön pavillonban.

Fvemmer Jakab Simontornya, szeszes italok. 
Wurster Antal Pécs, saját term. pécsi borok. 
Weininger István Pécs szitaárúk.
Paskusz Ignácz Pécs, késesárúk és konyha

eszközök.
Zamboni M. A. Körmend, uj találm. vegy 

szerek.
Csukás Zoltán Pécs, fürdőzsölyék, zuhanyok, 

keresztelökút, építészeti bádogművek. 
Domonkos Péter Győr gyarmat, uj találm.

fametszetek, bélyegzők.
Brunner József Hidvég, műzárak.
Krausz Adolf és f a  Ungvár, hadfelszerelési 

czikkek.
Politzer Miksa Tiszolcz, uj eljárás szerint 

készített kárpáti túrók.
Schulhof Károly Bobért, „Sopiana" szájvíz. 
Gróf Teleky Alfréd, húsconservek.
Kiss Károly Tolna, rosta.
Milcsek Géza Budapest, ruházati czikkek. 
Schönbeck Imre Esztergom, vegyszerek.
Ajaky Jenő Varasd, uj fajtájú tengeri. 
Horváth István Körmend, uj tártaira, tyúk 

szemirtó szer.
Szentkirályi Albert Szombatfalva, székely 

tengeri.
Iludecz József Kaposvár, kőfaragó munkák. 
Kellet■ József Sásd, cosmetikai czikkek.
Joncz Ferencz Gyula, eczetszesz.
Kohn testvérek Bonyhád, repezeolaj, olaj

pogácsa.
(Folytatása küv.)

Különfélék.
— A pápa jubileumára a katholikus világ 

általános zarándoklás tervével foglalkozik. 
Magyarországból eddigelé 35ü-en jelentkeztek 
a központi bízott; ágnál, valamint a fővárosi 
és vidéki menetjegyirodákban. A zarándok- 
lásban az aristokraczia és a főpapság több 
tekintélyes tagja vesz részt. Dr. Dulánszky 
Nándor pécsi püspök, Zsinkó István 
kanonok és Walter Antal oldalkanonok 
kíséretében, kedden este az összes templomok 
harangzúgása között a 6 órai vonattal indult 
el Róma felé a pápa jubileumára, hogy a 
pécsegy házmegyei papság hódoló üdvözletét 
neki elvigye.

— A hadügyminiszter s a magyar fegy
vergyár. A delegációk nyilvános ülésezése 
tudvalevőleg merő komédia ; a mi kis valódi 
vita van, az az albizottság tanácskozásain 
történik. Csakhogy azok meg nem nyilvá
nosak s csak annyi jut belőlük a közönség 
tudomására, a mennyit a hivatalos sajtó
iroda jónak lát. így csak most jut nyilvá 
nosság elé a hadügyi vita egyik érdekes 
epizódja. A magyar fegyvergyár felállítása* 
ról volt szó, a mi ellen Bvlandt Rheidt gróf 
hadügyminiszter azt az érvet hozta fel, 
hogy a steyri fegyvergyár igazgatója azzal

fenyegetődzött, hogy semmi fegyvert nem 
szállít többé, ha a magyar fegyvergyár fel- 
állittatik. Erre az egyformán gyáva és 
impertinens kifogásra még a mi békavérü 
mamelukjainkban is felforrt a méltatlankodás 
s többen kijelentették, hogy ilyen nyilatko
zat nem illik egy miniszterhez. Ivánka 
Imre pedig azt mondta, hogy igy szólhat a 
fegyvergyár valamely hivatalnoka, de nem 
a miniszter. Az elnök ezért rendre utasította 
Ivánkát, a ki pedig, mióta a schweehati 
csatában elfogatta magát, soha sem tanú
sított ekkora hazafias bátorságot. — Az 
egész esetben különben a Bylandt-Rbeidt 
nyilatkozata a lényeges, mert abból meg
tudjuk, hogy a magyar fegyvergyár létre
jöttét Bécsben sehogysem akarják. Már 
pedig a mit Bécsben nem akarnak, az nem 
szokott Budapesten megtörténni.

— A haz-fólavatasi ünnepély, melyet a 
„Pécsi kath. legény egylet" raegye-utezai uj 
házának és dísztermének megnyitására s 
egyszersmind az egylet fönnállásának 2o-ik 
éves évfordulója alkalmával szombaton este 
rendez, a kiadott műsor szerint igen élveze
tes- és érdekesnek mutatkozik. Itt adjuk 
egész terjedelmében : Nyitány „Raymond"- 
ból, a katonai zenekartól. Megnyitó beszéd 
és a „Kath. Legény-Egyesület" 25-öd éves 
évfordulójának rövid méltatása az elnökség 
által. — Nagy élőképek, városunk több 
előkelőségének: Aronfly Anna, Hippmann 
Nelli, Tál lián Czeczil, Angster Irma és 
Aranka k. a., Perczel Béla és Szinkovies 
Károly szives közreműködésével villám 
világítás mellett: 1. „Az ipar hódolata." 2. 
„A Legény-Egylet védő-asszonya." 3. „A 
szent család." Az élőképekhez a zenekisére- 
tet a katonai zenekar szolgáltatja. „Vasúton" 
Dr. y tői. Szavalja Decsy Antal. Goethe 
„Faust." 12. Cavatina 3. felv. Énekli Erst 
Adolf. Közben: nők kara a „Giuramento" 
ból (Mercandante). „Az egyetlen kabát" 
vígjáték 1 fölvonásban. Személyek: Pontos 
Fridolin, festő Vass István, Faragó Albert, 
szobrász Kaszás Mihály, Fzzfai Arthur 
szinmüköltő, Decsy Antal, Pontos Gedeon 
gazdag kereskedő, Lossteiner József. Vasár
nap délelőtt 10 órakor hálaadó istentisz
telet lesz az irgolmasok templomában, 
melyet dr. Rézbányay József másodelnök 
tart. A mise alatt az egyesületi dalárda 
énekel.

— Legyünk óvatosak. Az elövigyázat 
sohasem árt. Ez oly élet igazság, melyet 
senki sem dönthet meg./ Legyünk hát óva 
tosak ; legyen a telekkönyvi hivatal is 
óvatos. A mint minden hivatalban, úgy a 
telekkönyvnél is szoktak dohányozni, s ott 
hol annyi a papír, könnyen bajt okozhat 
a gyufa, a melyly d pipára gyújt a hiva 
talnok. A veszedelmet, még csak fokozza 
az a körülmény, hogy a pökőládák fűrész- 
porral töltetnek meg s a fürészpor tudva
levőleg könnyen fog tüzet. Már most, ha 
az égő gyufaszálat a pököládába dobják, 
nagyon hamar támadhat tűz. Az ilyen es 
hetöségeket nem szabad figyelmen kívül 
hagyni. Mindig készen kell lenni a leg
rosszabbra. Tudtunkkal a telekkönyvnél, 
hol százezrekre menő s kárpótolhatatlan 
értékes iratok vannak fölhalmozva, semmi 
télé tüzrendőri intézkedésék nem tétettek. 
Tudtunkkal, se fecskendő, se viz nincs az 
épületben. Már pedig ha az a fürészpor ott 
benn a szobában tüzet fog s a tüzet ideje ko
rán észre nem veszik, bizon bizon porrá 
hamvad az egész telekkönyv. Azért hát 
nagyon jó lesz idejekorán intézkedni; 
fűrész por helyett homokot tétntoi a ládákba, 
vagy pedig a dohányzást betiltani s ez 
sokkal üdvösebb is. Egy fecskendőt beállí
tani s egy pár lajt vizet. Ennyit meg lehet 
tenni. Jobb félni, mint megijedni.

—  Szétrobbant fegyvercsövek. A hon
védek harczászati ezéllövészetet tartottak a 
Mecseken, más szóval mondva, éles töltény-, 
nyel — golyóval lőttek s baleset történt. 
Alig kezdték el a lövöldözést két fegyveresó'' 
szétrobbant s az egyik fólhasitotta egy : 
honvédnek az arczát. A baleset után azon

nal beszüntették a tüzelést és megvizsgálták 
a fegyvereket. A vizsgálat kiderítette, hogy 
a fegyverrobbanás úgy történt, hogy a 
töltényhüvelyben nem volt lőpor, csak gyu
tacs s ez nem tudta a golyót a csőből ki
vetni. A golyó megszorult. S a második 
lövésnél a második golyó és a benszorult 
golyó közt oly nagy légsürüsödés támadt, 
hogy a csőnek szét kellett repedni. Több 
mint busz fegyvercsőben találtak benszorult 
golyót. Az ügy megérdemli a komoly figyel
met s a legszigorúbb vizsgálat elrendelését.

—  „Pécsi Dalárda" (november,) 26-án A 
„Hattyú" tereméiben tánezczal összekötőt 
Dalestélyét, rendezi. Műsor: 1. „Fohász," 
férfikar Gaál Ferencz. 2. „Tünde szép kis 
hajlék." férfikar, tenor szólóval Liszt Ferencz. 
3. „Résen légy," férfikar, négy kürt 
és púzon kísérettel Reinecke Károly. 4. 
„Esti dal," férfikar Volkmann Róbert. 5. 
„Harczidal," férfikar Szentirmay Elemér. Az 
estély alatt a Frigyes föhg. nevét viselő 52. 
sz. gyalogezred zen kara játszik. Az alapsz. 
dalestélyen csak egyleti tagok és meghívott 
vendégek vehe.nek részt. Miért is azok. kik 
ezen estélyen részt kivának venui, fölkéret
nek, miszerint fölvétel véget, a dalestély 
napjáig a választmánynál jelenkezni szives 
keüjenek. Fölkéretnek a pártoló tagok, mi
szerint a legutóbbi fizetésnél kapott „belép 
ti jegy“-öket magokkal hozni szíveskedjenek, 
hogy azt a bemenetnél előmutathassák 
Kezdete esti 8 órakor.

— Jogász-tanc/.estely. A jogakadémia 
ifjúsága múlt szombaton tartotta meg a 
szokásos őszi tánczestélyét, mely azonban 
nem a legjobban sikerült, miután a szép
nem közül nem nagyon sokan jelentek meg. 
Ennek okát abban találjuk, hogy az idénre 
kevés „uj" leány akadt, kik először mutat 
ják be magokat a „nagy világnak". A 
nagyobb kisasszonyok pedig már kicsiuylik 
a tánczestélyeket, nekik már kaszinóbál 
kell. Tánezos elegendő volt Csakhogy ezek 
között legkevesebb voltba jogász. A ren
dezőkön kívül alig volt egy-kettő. Hogy 
ezen részvétlenségnek mi az oka, azt nem 
tudjuk, de nem is kutatjuk, csak azt jegyez
zük meg reá, hogy ez biz nem szép dolog. 
A jogászok elsősorban vannak hivatva az 
ő nevük alatt rendezendő mulatságot emelni, 
mind anyagilag, mind erkölcsileg. A táncz- 
estély különben Jónás Jancsi zenéje mellett 
elég kedélyesen folyt le. A négyeseket 
34—36 pár tánezolta.

— Jogász bál. A jogakadémiai ifjúság 
pénteken délután tartott értekezletet a 
farsangban (január 7 én) megtartandó bál 
ügyében. Bálelnökül W gválasztatott: Ras- 
sovszky Julián, alelnökökké: Horváth Pista 
és Fatér Muki, titkárrá : Borsitzky Imre, 
pénztárossá : Kiilley Pál, ellenőrré: Ferenczy 
Laczi. Bizottsági tagokká: Kletzár Lajos, 
Krigl Imre, Csutorás Ferencz, Péchy Károly, 
Csársch Dezső, Stankovics Gyula, Kelemen 
József, Förster Pista, Sehwartzer Károly, 
Rácz József, Csák Károly. Mezőssy Béla, 
Szakváry Dezső, Szépe Andor, Gálovits 
Viktor. — Az előkészületek nagy buzgóság- 
gal folynak.

—  Szabályrendelet a gyalogjárók (já rdák ' 
isztántartásáról. A háztulajdonosok vagy

azok megbízottai tartoznak a járás-kelés 
biztosítása végett, a házak előtti gyalog
járón ( járdán) képződő sik jeget a szükség
hez képest annyiszor, a mennyiszer hamuval, 
homokkal, vagy fürészporral behinteni, — 
ezenkívül a hó- és fagytorlódásokat a 
gyalogjárón fölvágni, s a kocsi-ut szélére 
sepertetni. a honnét a város távolítja el. 
Ezen szabályrendelet ellen vétők kihágást 
követnek el és 2 frttól 50 fittig terjedhető 
pénzbüntetéssel bűntetteinek, — a minek 
behajtatlansága esetében 12 órától 5 napig 
terjedhető elzárás fog alkalmaztatni. Ezen 
szabályrendelet határozmánya ellen elköve
tett kihágások elbírálására hivatvák, első 
sorban a rendőrkapitányság, másod fokban 
a város tanácsa és harmad fokban a m. kir. 
belügyminiszter. A beszedett pénzbüntetések 
felében a városi szegényháznak, felében

pedig a Rudolfhmm czimü árvaháznak
javára esnek. Ezen szabályrendelet Pécs 
szab. kir. város köztörvényhatósági bízott-
sága által 1887. évi február hó 28 án tartott
rendes közgyűlésében állapíttatott meg. 
Pécsett, 1887. évi márczius hó 19-2] 
Majorosay Imre s. k., főjegyző. A szabály, 
rendeletet a rendőrkapitány a napokban 
tette közhírré.

— Hymen. Stankovits György kir. mér- 
nők 23-án tartja egybekelését. Koszits Szilárd 
ügyvéd kedves leányával, R i z a kisasz- 
szonynyal. Az esketési szertartást az öröm- 
szülék házánál Bolyarits Szvetozár véméndi 
f őriig keleti plébános végzi ; ezt megelőzőleg 
ünnepi misét mond Szeitrtitz István kanonok 
az apáczák templomában.

— A „Dunántúli közművelődési egyesület"
javára, Ribics Máté derék polgártársunk 3 
trt 12 krt adott át szerkesztőségünknek. 
Mi az összeget a jó ügy nevében köszönettel 
vettük s takarékpénztárba tesszük gyiimöl- 
csöztetés végett. Azt hisszük még meg ig 
fog tizszereződni, vagy százszorozódni, mig 
az üdvös czélu egyesület megalakul. Nagyon 
jó kezekben van. Jó éjszakát!

— A pécsi izr. nöegylet saját pénztára 
javára, tagjai részére, deczember hó 3 án a 
„Gyerinekkert" helyiségeiben zártkörű táncs- 
estélyt tart. Kezdete 8 órakor. — Személy, 
jegy előre váltva 1 írt, a tánczestély 
napján a pénztárnál 1 ír t 20 kr. Jegyek 
előre válthatók Alt és Bölim czégnél 
FelUlfizetések a jótékony czél érdekében 
köszönettel vétetnek. Kitűnő italok- s ízletes 
hideg ételekről mérsékelt, szabott árakon a 
nőegylet gondoskodik.

— Pályázat. A magyar vöröskereszt 
egylet 1888. évi január hó 1-én uj beteg
ápolónői tanfolyamot nyit az Erzsébetkor- 
házban oly nők részére, kik az egylet kö
telékében állandóan kívánnak szolgálatot 
tenni. Az üresedésben levő 12 helyre pályáz- 
hátik minden kifogástalan erkölcsű nő 20 — 
40 életév között, ki keliő minősítéssel bir 
és ezt igazolni is képes. A folyamodvány
hoz melléklendők : a) keresztlevél; b.) ha 
az illető kiskorú, vagy férjezett, beleegyezé
se a férjnek, szülőknek vagy gyámnak ; c) 
erkölcsi bizonyitvány ; d.) hiteles bizonyít
vány arról, hogy magyarul esetleg németül 
beszél, olvas, ir ;  e.) hatósági bizonyitvány 
a folyamodó családi viszonyairól és foglal
kozásról ; f.) egészségi és himlőoltási 
bizonyitvány. A kellően felszerelt folyamod
ványok vagy a fiókegyletek utján a vörös 
kereszt egylet igazgatóságához : Budapesten 
II lánchiduteza 1 ; legkésőbb f. évi deczem
ber hó 10 ig intézendők, a hol a pályázók 
egyúttal felvilágosítást nyerhetnek a köze
lebbi részletek iránt.

— Halálozás. Dr. Schönherr Károly f. 
hó 16-án hunyt el életének 82 ik évében. 
Hült tetemei 18 án tétettek örök nyugalomra. 
— Schumann Jánosné szül. Schibinger 
Borbála f. hó 17-én hunyt el életének 3lHk 
évében; Bubreg János f. hó 14 én halt 
meg életének ül ik évében. Béke poraikra!

— Kiss Aladár, pécsváradi szolga bírót és 
családját mély gyász érte. — Jekelfaluai 
József, pénzügyminiszteri számtanácsos, 
nevezett szolgabirónak ipja, a pénzügymi
nisztérium palotájában, a harmadik emeletről 
lezuhant és azonnal meghalt. Jekelfalusi 
66 éves volt. 1869 óta szolgálta a pénzügy
minisztériumot, melynek második osztályában 
számtanácsos volt. Nagy műveltségénél és 
kitartó szorgalmánál fogva közbecsülésben 
részesült.

— Vágóhíd Baranyamágocson. E napok
ban készült el a marha-vágóhid, melyet 
ugyan már régen kellett volna megépíteni, 
de jobb bár későn — mint soha. Lassan ugyan, 
ugyan, de azért halad községünk előre s 
elég jó jel az már magában, hogy a haladás 
ösvényére tért községi elöljáróságunk. — A 
vágóhíd elég alkalmas helyen, az országút 
mentén kis folyó mellett épült: czélszerűen 
van beosztva, úgy hogy egyszerre két 
mészáros vághat; bent a helységben 
szivattyús kút van elhelyezve, a mi tisztán-

azzal pótolja a rerekedő, koponyája híy tar
talmát.

Na. ennél sem kellett több. Az egyik 
barátom e nyilatkozatot sértésnek vette és 
felszólított, hogy nevezzem meg segédeimet.

De édes öcsém, — mondám — ha 
már épenséggel verekedni akarsz, hát el
döngetlek én segítség nélkül is két oldalról. 
Barátaim nagyot kaczagtak és magyaráz- 
gatták, hogy a segédek nem arra valók ám, 
hogy ütni segítsenek, hanem hogy ellen 
őrizzék a tusát, hogy minden szabályszerű 
lég történjék, stb.

Hát mitagadás, e teóriát nehéz volt 
nekem megérteni. Az embernek verekednie 
kell mégpedig szabályszerüleg! Ezt képte
lenségnek gondoltam. Hisz ha már sza
bályokat állítanak föl, hát iszen oly szabá
lyosan neki futtatom a tenyeremet ha kell 
holmi bagó magazinnak, hogy a jobb szem 
a bal orrlyukon potytyan ki és úgy meg
ragadom a modern üstököt, hogy az egész 
test léghajónak képzeli magát. Ilyen gon
dolatok támadtak agyamban és szentül meg 
voltam győződve, hogy az egész társaságot 
meg tudnám verni. Igen, de következetes 
akartam maradni. Ha most elfogadom a 
kihívást, akkor azt általam hirdetett tant 
saját fejemre olvassák. De azt sem akartam, 
liogy gyávának higyjenek.

Tudod mit pajtás — mondám békéltető 
hangon — ne haragudjunk egymásra, itt a 
kezem, nem ily víg czimborák közé való a 
verekedés.

Mintha a tüzes menykő csapott volna 
az asztal közepére Barátaim mind fölug- 
ráitak és kijelentették, hogy gyáva emberrel 
nem poharaznak.

Nesze Ferkó! Kellett ez neked ? De 
mit csináljak most? Elviseljem azt, hogy

gyávának mondjanak, vagy pedig elmondjam 
önmagam felöl, hogy miután meg verekszem, 
hát ostoba ficzkó vagyok ?

Jól van fiuk, aki árgyilussa van a 
verekedő természeteteknek ! hát majd oda
vágok az én komám füle mögé szabályosan, 
hanem csak fütykössel ám, mert én a kard-! 
forgatáshoz nem értek. Punktum.

Kihívó barátom fejtől talpig végig
mért és nagyon különös véleménye lehetett 
a párbajról való fogalmaim felöl, hogy 
fütyköst választok fegyverül.

Pajtásaim nem tágítottak, s most már 
mulatságot csináltak a komoly aktusból, s 
titokban jókat nevettek együgyüségem felett, 
el nem mulasztva hangsúlyozni, miszerint 
az illem úgy kívánja, hogy megverekedjem, 
s ha a kardforgatáshoz nem értenék: 
szívesen engednek időt a tanulásra. El
mondták, hogy tanulás alatt fejkosarat és 
kesztyűket kell alkalmazni.

Majd megettem magamat mérgemben. 
Barátaim a párbajból becsület kérdést csinál 
nak, s nekem most egy régi elvemet kell 
feláldoznom ezen ostobaságnak. Hisz amúgy 
szívesen eldöngettem volna bármelyiket; 
(foltéve, hogy birok velők) de karddal 
semmi esetre sem, mert az már párbaj, s 
én elvből ítéltem el azokat, kik vért ontanak 
azci t, mert a szájuk nagyobb mint az eszük.

Fogtam a kalapomat és boszusan 
távoztam. Hazaérve azonnal kerestem egy 
kézi kosarat, azt a fejemre húztam oly- 
formán, hogy a kosár a koponya hátúját 
és tetejét befödte, a fül pedig az orrom alá 
volt szorítva és így a kosár meglehetős 
szilárdan állt. Igen de nem tudtam szuszogni. 
Mindegy! Nekem szabályszerüleg kell 
verekednem, pajtásaim szerint pedig a 
szabályok kosarat is írnak elő, ergó:

kosarat tettem a fejemre. Azután elővettem 
édes anyámnak egy pár kiszolgált harisnyá
ját, azt felhúztam a kezemre, a szennyes- 
ládából meg előkerestem egy penzionátus 
tournürt, s azt, az őt megillető helyre fel- 
kötém, s miután kard az egész háznál 

I nem volt, s így nem is eshetett meg atyámon 
az a szégyen, hogy a kardját rozsda marja 
nem ragyog én magyar nemes vagyok: — 
mert neki mint mondám nem volt kardja, 
de nem is volt kutyabőrös nemes, de nem 
is kívánt az lenni, mert ö a nemességet 
uem a kutya farkához kötötte, s nem is a 
bodris bőrétől tette függővé, hanem kereste 
azt a szivekben, a jellem nyilvánításában, 
s amíg sok kutyabőrös gazembert megvetett, 
addig sok kutyabőrtelen tisztességes, ember- 
bőrű emberrel, koldussal szívesen szorított 
kezet, — mint mondám — nem lévén a 
háznál kard: leakasztám a konyha faláról 
a nyársot és azután elkezdtem irgalmatlan 
szabályosan vagdalódzni a levegőben. Úgy 
nézhettem ki mint egy második kiadású 
Donquísot. Oh hölgyek ! ha láttatok volna ! 
Nem hiszem, hogy érintetlen maradt volna 
csak egy szív is, s hogy ne lelkesültek 
volna ennyi hősiesség, s a hős ideális alakja 
felett! Szemeim szikráztak, és kiültek az 
arezomra, fogaimat csikorgattam, fölugráltam 
a székre, onnét keresztülugrottam az asztalt 
és ezt mind szabályézerüleg. Mert — gon
dolám — ha már a verekedéshez kosár, 
kesztyű meg § kell, úgy valószínű, hogy 
trikót is kell húzni és ugrálni mint egy 
pojáca, különben nem szabályos a vívás. 
Oh! touristák, aetleták és sport-mannok, 
megbámultátok volna.

A harczkedv oly nagy lett bennem, 
hogy szinte kezdtem respektálni a kosarat, 
harisnyát, tournürt és a nyársat. Mégis 
valami boszorkányság van ezen pokoli szer 
számokban! Lassacskán a fejembe ment a

szabály. És oly ügyességgel fejtettem ki, 
hogy teljes könynyüséggel a nyársra 
szúrtam apám sallangos komót-sapkáját, 
megforgattam a levegőben, azután leütöttem 
vele az égő lámpát, összezúztam édes-apám 
tíz literes diószeszes üvegét, amelynek tar
talma szétfolyt a nagy állószekrényen, 
onnan belefolyt magába a szekrénybe és 
egész szabályosan telefolyt pálinkával apára 
vasárnapi kabátzsebje, megittasult anyámnak 
arancsipkés fejkötője és apámnak divatos 
cilindere, s én ezek után is sértetlen ma
radtam és most már szabályszerű kedvet 
éreztem magamban elvi fölmondással meg 
verekedni az egész világgal. Vagdalództam 
tovább és irgalmatlanul összezúztam mindent.

A nagy zajra benyitott apám. s miután 
sötét volt a szobában: gyertyáért sietett. 
Majd hányát esett, amidőn a jeruzselemi 
pusztulást látta.

Anyukom! édes anyukom! — kiúltá 
torokszakadtából — nézd, mit csinált e 
boldogtalan gyermek! Oda a pálinkám, 
kabátom, nadrágom és cilinderem.

Édes jó anyám is komolyan vette e 
komikumot és ugyancsak emlegette a főkötöt, 
karmantyút és új topánt.

Akinek kedves az élete, az menjen, 
mert a szabályok értelmében összevagdalok 
mindenkit! — Kiáltám római szigorral és 
spártai hősiességgel.

De édes fiam! csak nem bolondultál 
meg, hisz egész maskara vagy — monda 
szegény apám kétségbeesve.

Semmi bolondulás — mondám még 
folyton vagdalva a levegőt, — ez nem 
gyermekjáték, vívni tanulok, mert meg 
kell verekednem.

De hisz fiam a párbaj ostobaság és 
minden józan ember elitéli.

Igen is ostobaság, azért tanulom most 
a vívást szabályos ostobasággal, hogy be
mutassam barátaimnak a párbajt, mint a 
lovagiassági bolondságok legbolondabbját. 
Punktum!

És konzekventer, akarom mondani, 
következetesen szurkáltam tovább és egy 
mester terc-vágással sikerült leütnöm jó 
anyámnak baracz-befőttjét. Dejszen még csak 
ez hiányzott

Elővette édes anyám is az ő vivő 
tudományát és elkezdte szemléltető alakban 
bizonyítgatni a természettan azon törvényét, 
hogy a testek nyújthatók, mert a tisztelt 
seprővel olyant mért fültövem mögé. hogy 
az oly nagyra megnőtt, hogy akár be
takarhattam volna vele a fejemet. Ezt a 
kudarezot röstellém, — nem tudtam ki
parírozni a vágást. Még egy asszony is 
eldönget seprővel, hát mi lesz velem ha 
kardra kerül a sor. Ki akartam köszörülni 
a fegyveremen, illetve fülemen ejtett csorbát 
és állást foglaltam. De apám is legény volt 
a talpán és galléromnál fogva úgy a 
földhöz felejtett, hogy még a padlat is 
sírni kezdett.

Össze kell kötözni a szerencsétlent 
hisz ez őrült, — mondá szegény apám és 
könyezve megkötöztek, hogy elvigyenek a 
tébolydába. Ez volt a szerencsém, mert 
erre a nagy ijedtségre fölébredtem ostoba 
álmomból. Párbajozó ur&imék, ajánlom önök
nek az ily józanító álmokat. Lássák, mily 
könnyen megesett volna rajtam ha föl nem 
ébredek, hogy elvisznek a bolondok házába 
és valaki bolondnak tartva engemet, mint 
bolond nézett volna reám csak azért, mert 
vívni nem akartam.

Aggteleki (Illem) Ferenci.
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tartási szempontból igen előnyös és czélizerü. 
Igaz. bogy ez alkalommal a községnek ki- 
JJása volt az építkezésre, de 2—3 év alatt 
kiveti ez maga magát és azután tiszta 
hasznot fog hajtani s jövödelmi forrás lesz. 
__ Kár hogy a sertéseket is nem itt kell 
leülni, mert akkor egy viszás állapot meg
szűnnék, mert elég sajnos, hogy a város 
közepén, a piacz-téren egy hentes 2—3-azor 
hetenként a nyílt utczán öli le a sertéseket, 
attan torrázza le és bontja fel; van 
modjuk akkor a szomszédoknak hallgatni a 
sértés ordítást, kutyák vonyitását és 
ugatását. — -Én nem hiszem, hogy ez rendes 
és megengedhető állapot lenne, mert az 
uteza közös tulajdon továbbá kellemetlen 
benyomást gyakorol az a járó-kelő közön
ségre; de itt mindéi rendetlen állapotra 
azt mondják, hogy r.zus] s hol panaszló 
nincs, ott a bíró is felesleges.

— A czisztcrczi rend személyzetének név
tára az idei tanévre már kiadatott. A rend 
lópapja, Supka Jeromos Antal apát alatt a 
rendi kormánytanács tagjai állásuknál lóg
va: dr. Szalay Alfréd zirezi perjel, íSchill 
AthanóH zirezi alperjel, Szvorényi Józsel 
egri perjel s főgimn. igazgató, Gebaur 
Izor pécsi házlőnok és íögimn. igazgató, 
Pallér Kelemen székesfehérvári házfőnök s 
fogúin, igazgató, Burghardt Leó a szent
gotthárdi kon vet részéről, Vajda Ödön jó- 
szágkormányzo. Kolozsváry Kálmán szám
vevő, dr. Fercsner Kuni a zirezi hittud. in
tézel igazg., dr. íSzveties .lnzeln az ujoncz 
növendékek mestere. Választás utján : Lós 
kay Be kény a rendi lelkészek részéről, 
inezédy Lenes, a pécsi rendház részéről, 
Szerencse Menyhért az egri konvent részé
ről, Fábián iSebestyén a bajai reudház ré- 
szérűi, dr. Fiszter Imre a zirezi konvent 
részeiül, dr. Berger Máté a székesfehérvári 
rendhaz részéről, A rend összes szemé Ize 
teuek létszáma : i  apát, Ötí áldozár, 2 ünne
pélyes és 17 egyszerű fogalmat tett növen
dék. ló ifjabb növendék, 11 ujonezonövendék. 
Összesen 132. Kzek közül: 4 hittudományi 
tanár. 45 gimnáziumi tanár, 14 lelkipásztor
kodással foglalkozik, rend-hivatalokra 11 
van alkalmazva, 5 tanárjelölt az egyetemen, 
í  vau hivatal nélkül, 22 hittudományi nö
vendék. 1U fögimnáziumi növendék, 11 ujnö- 
vendék : van 8 hittudor, 5 bölcsészettudor, 
egy a tudományos akadémia tagja, 3 a buda
pesti kir. egyetem hittani karánál bekebele
zett tag. 20 fögimnáziumi okleveles tanár, 
14 helyettes tanár és 1 okleveles gyorsíró. 
A rend vezetése alatt áll egy hittudományi 
intézet 21 tanulóval, 4 főgimnázium s ezek
ben az idei tanévre összesen 1413 tanuló 
Íratott be. (tanulók számát illetőleg a pécsi 
a második helyen á ll); továbbá 20 plébánia 
és 78 csatolt rész, 27 templom és kápolna; 
a rend kegyurasága alá 15 hitközség tar
tozik.

Fölülfizetés. A jogakademi ifjúságának 
jótékonyezélu tánezestélye alkalmával fölül- 
nzettek : Bánffay Simon 10 írt, Dr. Koha- 
rics Károly 1 db, arany. Rézbányái János 
5 it. — Dr. Schaurek Bódog 5 ft Dr. Szeredy 
József 3 tt 50 kr. Dr. Bors Emil 3 ft, 50 
kr. X X. 3 ft 50 kr. Dr. Mihálffy Ernő 
3 tt 51* kr. Göbei Kálmán 3 ft 50 kr. 
Likl János 3 ft, — Fekete Mihály 2 ft 
Bogyay Pongrácz — 50 kr. Toldy Béla — 
50 kr. Preindl János — 50 kr, Benko Károly
— "1 kr. Kriegl Imre — 01 kr. Fogadják 
a nemes szivű adakozók az „ Olvasókör" 
nevében bálás köszönetünket. Horváth István 
biz. t inók, Csutorás Ferencz biz. pénztáros.

— A szigeti külvárosi közsirkertben 
“agánadakozás utján létesítendő kápolna 
költségeire adakoztak: In nomine Domiui 
Ok. 3 frt, Mayer Nándor 2 frt, In nomine 
Domini 2*> kr., Kelemen Gyuláné 1 frt, Sz. 
A. 1 frt, Cs. M. 1 frt, Egri József 1 frt.
J. G. 50 frt, Hölbling Júlia 5 frt, Vasa 
Mibál y és neje 2 frt, Hölbling család 5 frt, 
Delimanics 2 frt, Izor 50 kr., Szabó Rozália 
1 frt, Sipöcz 1 frt, Temetkezési vállalat 
1 irt. Tiez Károly 50 kr., Hölbling Viktor
- frt. Waldsebmidt N. 1 frt, Hartner József 
10 frt. Erreth Kálmán 1 frt, Eisenhuth 
Antal 50 kr., Erreth Antal 2 frt, Pécs- 
bar. s központi takarékpénztár 20 frt, Pécsi 
tak. loO frt, Zsinkó István Kanonok 50 frt, 
Kissaszondy József 1 frt. Ott Márton 25 frt, 
Asztalos Nándor 1 frt. Nagy György 3 frt, 
Kindl Ferencz 2 frt, Weidinger Nándor 3 
frt. özv. Sáilák Róza 2 frt, özv. Nova- 
kovitsné 50 kr.. Lukmann Magda 20 kr., 
Szundy Ignácz 30 kr.. Miklós András 1 frt. 
Tóth József 1 frt, Varga Imre 20 kr., 
l'aukhardt Nándor 30 kr.. Bendl Leopoldina 
50 kr.. Wolf nővérek 10 frt, Horváth 
ignácz 1 frt, Horváth kohári József 5 frt, 
Horváth József Csekéd 20 kr.. Benedek 10 
kr.. Lengyel Sándor 20 kr., Deuk Jánosné 
20 kr., Knezovics Andrásné 20 kr., Beza 
József 10 kr.. Kozma Anna 30 kr.. Szabó 
czinderi József 50 kr., özv. Horváth Fe- 
ren.-zné 40 kr., Labiger Katalin 20 kr., 
Péter József 10 kr.. Fuksz József 50 kr.,

N. 50 kr., Bellóberg Nándor 40 kr., 
özv. Farkasné 1 frt, ifj. Horváth Kok. 
György 1 trt, Kapsits Mihály 2 frt, Czirják 
Ignácz 10 frt, Heindelhoffer József 5 frt,
01 v. Stromeyerné 1.50 kr., Kollár Ferencz 
f  frt, Cserta Antal 5 frt, Anton Velicska 
5 frt. Meyer Ferencz 1 frt, Dobsza Nándor 
} frt, Stumf Tamás 1 frt, Csonka István
2 frt, Rehling Borbála 1 frt, Kozma János 
jO frt, Filipovits Andor 50 kr., Pichler 
frtván 20 kr., ifj. Kozma János 1 frt, 
Németh Ign. 1 frt, Kozma Ignácz közi. 
19 trt, Szabó Istvánná és József 40 kr., 
®°os József 1 frt, Oppermann Antal 1 trt, 
Haleher Károly 5 frt, Berecz Anna 1 frt, 
Jaivanovits Károlj' 1 frt, Kincsey Mátyás 
2 frt, Szüle János 1 frt, Cserta György 
2 frt. Balatonyi György 1 frt, Gaszt 
Gusztáv 1 frt, Freiszt Mihály 1 frt, Bájácz 
János 2 frt, Matanovits István 5 frt, 
Huzják Gergelyné 1 fit, Zsilla Zsiga 5 frt, 
Gppermann Mihály 3 frt, Vörös Imre 30 kr., 
Engtdy József 2 frt, Gonda János 1 frt, 
^lészáios Ferencz 60 kr., özv. Horváth 
Mihály né 1 frt, Dobsxay Antal 3 frt,

Selyei Mihály 30 kr., özv. Wolmuth Fe- 
reneznó 2 frt, üszvatics Márton 1 frt, 
Hajnal Gyula 50 kr., Fitzinger Henrich 

Petrovits István 5 frp, Schönberger 
Vilmos 1 frt, Haksch Ágnes 20 kr., 
rrautich Terézia 60 kr., König János 1 frt, 
W íeder György 40 kr., Forst Venczel 20 
kr., Romeisz József 1 frt, Eitl Juli 20 kr., 
Schober Rozsa 20 kr., Técsi Ádám 10 kr., 
Vagner András 1 írt, Jozipovits Györgyné 
1 írt, Madarász Nándor 20 kr., özv. Szabó 
Mária 30 kr., Mihálovics Ignácz 60 kr., 
ifj. Papp Ferencz 20 kr., Molnár Gábor 
50 kr., Schmelczer Ferencz 1 frt. Horváth 
Imre 5 frt, Horváth kokán István 10 trt, 
Radics Lőrincz 1 frt, Katanovits György
1 írt, Kovács Ferencz 20 kr., Sarics János
2 frt, Petrovits József 1 frt, Stracser Antal 
20 kr., Zidarics Imre 1 frt, Kögelné Valéria 
20 kr., Mészáros György 30 kr., Fischer 
János családja 1 frt, Halász Vendel 30 kr., 
Szekeres András 5 frt, Kelemen Julianna 
5 frt, Kozma István 1 frt, Károly .Idám 
30 kr., Jakinianits Kristóf 20 kr., Brutky 
Jánosné 1 frt, Szulmics Ferencz 30 kr., 
Kajdy István 50 kr., özv. Szabó Istvánné 
20 kr., Baliay Dániel 20 kr., Gyenis Fe
rencz 20 kr., Koppányi Katalin 10 kr., 
Gergits Márton 30 kr., Verner Ferencz és 
neje 60 Irt, Burgits Gyula 60 kr., Csonka 
Antal 1 trt, Kiss Márton 50 kr., Varga 
József 50 kr., Girtl Vincze 30 kr., Soos 
István 1 írt, Holly Venczel 50 kr., Doski 
Róza 50 kr., Gaál Anna 20 kr., özv. 
Horváth Györgyné 5 frt, Andrásovits Kata 
20 kr., Keiier Henrikné 10 kr., Radoczay 
István 40 kr., Kovácsits Gábor 40 kr., 
Horváth Imréné 40 kr., Konválinka Márton 
40 kr., Lotharecz János 40 kr., Kovács 
Sándor 20 kr., Borza György 50 kr., 
tíoudos György 20 kr., Horváth Kati 
10 kr.. Kecskés Györgyné 10 kr., Gondos 
Jóisej és Fülöp Teréz 40 kr., özv. Szabó 
Antalné 1 frt, Kiss pap János 20 kr., 
Mukil Józefné 40 kr., Battyáni András 
20 kr., Dobos Anna 20 kr., Tóth Károly 
10 kr., Csányi István 20 kr., özv. Mihá- 
lovitsné 1 trt, Horváth Károly 1 frt, 
Mihalovits József 1 frt, Mihalovits Mihály 
20 kr., ifj. Papp József 20 kr., Burghard 
István 40 kr., Papp József Ferencz 2 frt, 
özv. Sárics Györgyné 20 kr.. Marúsits Imre 
20 kr., Nyanyai János 1 frt, özv. Papp 
Györgyné 1 frt, Szőke János 50 kr., Szabó 
József 1 frt, Pompár János 20 kr.. özv. 
Csonka Józsefné 1 frt, Geszber Mihály 2 frt, 
Fülöp János 20 kr.. Kerekes Károly 80 kr., 
Zidarics Balázs és Mari 1 frt, özv. Bradits 
Györgyné 50 kr.

Levél a szerkesztőhöz.
Tekintetes szerkesztő U r !
Becses lapjának m ait számában egy „N y í lt  

levé l" alakjában szólítani v o lt fel Feile r M ihá ly nrat, 
a „Pécs- szerkesztőjét, m iszerin t szíveskedjék szerkesz
tőségében ő rzö tt Veszélyemet megküldeni- E  n y ílt  fel
kérés annyiban vá lt fölöslegessé, amennyiben Feiler 
ur megküldte munkámat, még a nyílt lerél megjelenése 
előtt ; de mégis csak akkor, a midőn nyílt levelemet már 
elkéstem visszavonni.

Levelében az t Írja , hogy teendői nem engedték, 
m iszerin t munkámat előbb küldje. Feile r urnák igaza 
van : de bocsánat, tán nekem is, amennyiben leveleim 
válasz nélkül hagyattak. Elég az hozzá, hogy Feile r ur 
mégis szives vo lt megküldeni dolgozatomat s miután 
ezzel e köztünk levő kellemetlen ügyet befejezettnek 
lenni reményiem; a „N y í l t  levélben-  használt erősebb 
kifejezések e tény után önmagáktól elejte ttnek tek in 
tendők, s midőn ezt Feile r u r repu tatió ja  éidekében 
kedves tartozásként örömmel teszem: egyszersmind saj
nálatomnak adok kifejezést, hogy ügyünk, a körülmé
nyek nyomása a la tt i ly  komoly alakot ö ltö tt. Vagyok 
teljes tisz te le tte l, kész szolgája:

U LLE 1N  FE R EN C Z.

Csarnok.
Apa vagy keresztapa?

— Eszlek meg, Karcsikám! Te igazán 
egyenesen a menyországból pottyantál ide 
segítségemre. Na már ki is gondolná, hogy 
te kölyök létedre ilyen okos gondolatokra 
tudod vezetni az embert ! No, koczczints ! 
Esztendőre a lakadalmamon iszunk abból az 
öreg hordóból tudod, a melyik ott a pineze 
végén van. Abból a hatvanadiki rizlingből. 
Olyat nem nyaltál egyhamar, nem öcsém! 
. . .  Ne spórol j avval a czigáróval, hé! . . 

Dobd el a pokolba . . . Bükky Mátyásnak 
te vagy ma a legkedvesebb és szeretetre
méltóbb embere, unokaöoscse Kákafalván, 
azt istenemre mondom ! Tudod mit, öcsém ?

— Parancsoljon, urambátyám!
— Legyünk per t u !
— De . . . már csak az nem lehet, ked

ves nagybácsi.
— Hát •. . hát . . . akkor ezentúl én 

tegezni foglak, te pedig szólíts csak egy
szerűen bátyámnek.

— Hisz eddig is úgy volt.
— Na ez már más. Akkor legalább 

vegyél még egy szivart. Pompásan szelei. .  . 
ötös kuba. Hát hogy is lesz ? . . . Nem győ
zőm betelni az okosságoddal, elhallgatnálak 
étlen.szomjan két álló hétig. Hát már holnap 
vizitet teszel?

— Igen.
— Kiadod magadat, mint az én segé

dem. Végre ezzel mit se füllentesz, a jogi 
szigorlatokat kíállottad s az csak a te 
szerencséd, hogy csinos vagyonkád van, a 
mely mellett ha akarod, földeaur is lehetsz
. . . Na, nem jól mondtam ?

— Tökéletesen.
— Körülnézel a háznál jó l ; szemügyre 

veszed az isteni Lujzát . . .  A nagynéni 
persze ott lesz a sarkodban, mert az az én 
pártomon van; hanem az nem tesz semmit, 
majd megtudja, hogy miben fáradsz! Be
szélsz unalmas és közönyös jogidolgokról, 
aztán ajánlod magadat. Ez az egy látogatás 
elég lesz neked, mint aféle szemfüles le
génynek, hogy tájékozva légy a teendők 
iránt. Nem igaz ? No koczczints! A második 
látogatásnál már Menczi néni — igy hívják 
a nagynénit — szabad kezet enged s egy 
piczikét magatokra hagy. Ez jó alkalom 
lesz arra, hogy feldicsérd, hogy minő okosan 
és atyai . . . akarom mondani, milyen atya- 
fisé gosan kezeltetném én az árva Lujzácska

vagyonát, milyen gondos gyámja vagyok, 
milyen szép tőlem ez a nagy figyelem, stb. 
. . . hisz érted már ?

— Tökéletesen.
— Rátérhetsz a mai fiatalság korholá- 

sára. Hogy milyen léhák, szeleburdik és 
esetlenek . . . s milyen koczkáztatott válla
lat ma egy férjhez menetel; milyen szeren
csétlenné teszi a nőket egy-egy sima, udva
rias és lump ifjoncz, a ki éretlen fővel és 
üres szívvel elcsábít s lépre vezet egy fiatal 
leányt, csak azért, hogy elvegye, anyává 
tegye . . .

— Talán ez mégis korai lenne kedves 
nagybácsi ?

— Elragad a hevem! Tehát erről mit 
se szólsz, — hanem minden esetre illusztráld 
az életből, vagy valami szamár regényből, 
hogy minő helyzetbe sodorhat egy fiatal 
vagyonos leányt egy olyan könnyelműség, 
hogy az minden áron fiatal emberhez akar 
menni feleségül. Beszélj öngyilkosságokról, 
családi drámáról . . . Láttál-e már drámát ?

— A tenger fenekén?
— Nem; a színpadon.
— Nemcsak hogy láttam, de sőt magam 

is írtam s pályáztam nem egyszer a Teleky- 
díjért.

— És?
— És megbuk* m.
— H ahaha! Te okos gyerek vagy! No- 

hát annál jobb. Egy-egy rémes jelenetet 
reczitálj el belőle s ha nem hisz neked, 
hivatkozzál csak rám. Ellenben emeld ki, 
hogy milyen előny háramlik egy fiatal 
leányra az olyan frigyből, a mely által az 
egy idősebb korú férfiúhoz megy nőül.

— S igy nemcsak férjet, de apát is 
nyer egy személyben.

— Hehehe! Jól van, nagyon jól van. 
Furfangos észjárásod van, annyi bizonyos. 
No igyál Karcsi ücssm! . . . így aztán lépre 
kerül a kis Lujza. Lépre jön a kis madárka. 
Hehehehe! Szeretem, tudod szeretem; nézd 
most is itt van az arczképe a szivemeu! 
Azt hiszed tőle kaptam ? . . Csalódol! . . . 
Az albumjukból csentem ki szépen; — egy 
hétig kereste a kis angyal, a kis hunezfut! 
Nézd . . .

S Bükki Mátyás ügyvéd ur kivonva 
finom börtárczáját, egy fényképet tartott 
Érdi Károly unokaöcscse orra alá, mialatt 
szemei éles figyelem alá vették a fiatal 
ember arezvonásait. Az arczkép egy 16—18 
éves leányka kedves bájos alakját tüntette 
elő, beszélő szemekkel bámulatosan picziny 
ajakkal és . . . és . . . Érdi Károly végzett 
jogoncz ur még bámulatosabb közönyösség
gel pattintotta le szivarja hamvát s gúnyos 
mosolyra termett ajkait felvonva, csak annyit 
mondott fitymálva:

— Mit!? kiáltott fel Bükky Mátyás ur, 
kit ennyi flegma és közönyösség akaratlanul 
kivetett szerepéből, neked csak csinoska?... 
Angyal, barátom, érted : angyal . . . melyet 
Phidás vésője és Rafael ecsetje alkotott 
valamikor . . . ő csupa szív, csupa lélek s 
mennyi szellem !

— Bátyám uram addig dicséri, mig 
felkölti bennem az illúziót és magam 
veszem el.

— Az az, szólt Bükky ur ajkaiba ha
rapva, tudod . . . nem neked való, hanem 
épen nekem való .. . . Hahaha! Ezt ugyan 
jól adtad ! No koczczints! Igyunk ! . . . 
Brikkszikihihihő ! Ni egészen tele nevettem 
magam a borral; — hogy fog zsörtölődni 
vén gazdasszonyom holnap1 De valami 
olyan furcsa jutott eszembe, hogy . . . hö- 
höhöhihehe!

— No mi ?
— Két festő utazott tanulmányozás 

czéljából együtt s ezek egyike nem győzte 
eleget dicsérni otthon hagyott ideálját. Ez 
roppantul boszantotta egy darabig a mii- 
vésztársát; de végül is csak beletörődött. 
Egyszer aztán mégis csak megsokallta 
vagy mi s Rómában elvált utazó társától, 
hogy ő hazajön, mert a honvágy gyötri 
stb.

— Persze nem jött haza ?
— Dehogy nem. Hazajött s egyenesen 

utazott abba a városba, hol az annyira 
feldicsért ideál lakott és . . . képzelheted 
a másiknak iszonyú dühét, hogy mikor 
visszakerült . . . höhöhihihihö . . , addig ez 
emitt . . . höhöhö . . .  az ideál már az 
ölében ringatta a fiatal trónörököst.

— No ez igazán mulatságos.
— De halld csak a végét . . . Dühön

gött persze, mint egy nubiai himoroszlán 
egy darabig, hanem égre is kibékült és— 
keresztapja lett a gyereknek! Hahaha !

— Hm. Beh furcsa!
— No hát egygyel én is biztatlak Kari 

öcsém . . .
— Hallom.
— Hát ezennel ünnepélyes Ígéretet te

szek, hogy az első . . . hm, hőm . . . hihi 
. . .  te leszel a keresztapja! Jó lesz igy ?

— A bizony okos gondolat. Nagyon 
meg is köszönöm kedves Matyi bácsinak, 
igazán . . . No ezzel a kecsegtető Ígérettel 
még jobban pánczélozva megyek a dolognak.

— Hallod ám nem is utolsó dolog 
olyan szép asszenynak, mint a minő a kis 
isteni Lujza lesz — komája lenni. Hanem 
aztán erről egy szót sem !

— Ooo . . . Dehogy!
— Na fiam ez a dolog el van hatá

rozva köztünk. Lásd milyen okosan tetted, 
hogy örökösödési gyeaben járva, útba 
ejtetted a te nagybácsidat! . . . Csak az a 
kár, hogy nem jöttél az én nyakamra min
den bagázsiaddal. Tudod drága az a vendég
lői koszt, — hanem egy uj szivarra csak 
rágyújtasz az útra, mi ? No ne szabadkoz
zál . . . Dobd el azt a csutkót! . . . Hát 
csak holnap megteszed értem . . .

— Megígérem.
— Aztán ha több napot kell itt tölte- 

ned az én ügyem miatt . . , tudod, itt szűk 
a szállás, aztán ez az átkozott vén gazda- 
asszony olyan átkozot; rossz ebédeket főz, 
a mihez te nem vagy szokva, hát a vendéglői 
számla közös, vagy . . .

— Mit gondol nagy bácsi ? Hát úgy 
nézek én ki ?

— Nononó ! Ne heveskedjél fiatal em
ber ! . . . Tudod én végre is a te bácsid 
vagyok. Hát holnap ! Elkísérlek a kapuig 
s aztán ebédután eljösz hozzám s megint 
hozok fel ebből a finom asztali borocskából. 
Hehehe! Jól Ízlett, mi ? . . .  No hát ilyen 
ünnepies alkalmakra tartom . . . Aztán 
elbeszéled, kogy  ̂ fogadtak, minő benyomást 
te tt reád . . .  És egy hét a la t t!

— Oh egy hét tökéletesen elég lesz!
— No levilágítok a lépcsőn. Vigyázz, 

nehogy betörd az orrodat, mert az rossz 
jel lesz! Hehehe ! A Menozi néni nem lesz 
akadály . . .

*
Bizony az a házasságszerzés nehéz ke 

rését; csoda hogy mégis sokan megélnek 
belőle.

Már épen a tizennegyedik napja, hogy 
Érdi Károly ezen a pályán működik és a 
dolog mindig egyre rejtélyesebb s bonyolul
tabb kezd lenni — Bükki Mátyás előtt. 
Aggodalmas szörnyen a jó öreg és sóhajtva 
gondol reá, hogy ennyi nap vendéglői 
számlája milyen szép kerek summát tehet 
ki egy ilyen nobel garszonnál, a ki öt félét 
ebédel, milárest szív és napoukint kétszer 
is kikocsikázik. No de már mindegy a felét 
csak ki állja, ha muszáj,

— No még semmmi sem biztos? — 
kérdi gyakorta.

— Na holnap, szól végre Érdi Károly 
a tizenötödik napou, mondhatom a biztos 
választ !

— És a vendéglői számla ? kérdi aggo
dalmas arczczal a nagybácsi, zsebébe mé
ly esztett kezét mintegy villanyütésre ki
rántva.

— Az az én gondom lesz, szól moso
lyogva emez.

— Oh, angyali öcsém, jer az ölemre 
- . . jer, legalább a negyedrészét engedd 
meg kifizetnem.

— Ha éppen kedve tartja nagybácsinak, 
ám legyen . . . Holnap a viszontlátásra !

— Igen, igen . . . jer, jer isteni gyerek! 
Csókolom a kis Lujzát. Érted, csókolom !

Egész éjjel csupa angyalokkal álmodott 
Bükki Mátyás és dehogy várta be, hogy 
Érdi Károly látogassa meg. Ott leselkedett 
az isteni Lujza kapuja előtt s mikor a há
zassági ügynökké promoveált öcs kitette a 
lábát a kövezetre, már nyakon volt ragadva.

— Nos ?
— A h, milyen szép, hogy itt bevárt a 

nagybácsi. No most jöjjön velem a vendég
lőbe s ott elmondom az eredményt.

Csak úgy repültek mind a ketten.
— Tehát — fuldoklá a nagybácsi már 

a lépcső alatt — szeret ?
— Igen.
— Es beleegyezését adta ?
— Igen.
— Eszem a lelkedet ! És ?
— Két hét múlva esküszünk !
— Akarod mondani : esküszöm, mi ?
— Nem, én ?
— Hogy hogy ?
— Hát csak úgy, kogy volt eszem és 

a magam részére kértem meg az isteni 
Lujzát !

— Mit beszélsz ? Ne tréfálj, gyerek. 
Hát én ?

— Hát a nagybácsi majd csak jó lesz 
keresztapának . . .

Hamvai Sátuior.

Közgazdaság.
Felhívás a magyar gazdaközönséghez 
összehasonlító növénytermelési kísér

letek megtevésére.
Minél jobban sülyednek a termésárak, 

minél nehezebbé válik a megélhetés, annál 
inkább kell törekedni a gazdának, bogy a 
termés mennyiségének fokozása vagy a 
minőség javítása által csökkentse az alacsony 
árak okozta hiányt. A termés mennyisége 
vagy minősége különböző eljárások segélyé
vel fokozható, a melyeknél nagyon termé
szetesen, mindig szem előtt kell tartani, 
hogy a költségek ne emelkedjenek a termés 
növekedésének arányában.

A többféle módok egyik legLiztosab- 
bika. legolcsóbbja az, hogy a gazda az egyes 
kultúrnövényeknek azon varietásait termeli 
gazdaságában, a melyek ott legtöbbet terem
nek.

Ismeretes dolog, hogy a kultúrnövé
nyeknek számos varietásuk van, a melyek 
között azonban egyetlenegy sincs, mely 
mindenütt, minden körülmény között többet 
érő lenne a többinél. A különböző varietások 
a talaj, a kiima stb. iránt más-más köve
teléseket támasztanak ; minél inkább felta
lálja valamely varietás valahol termelési 
igényeit, annál inkább túlhaladja a termelés 
minőségében vagy mennyiségében az illető 
helyen ugyanazon növény eggéb varietásait. 
Azt tehát, hogy a gazda melyik varietást 
termelje, hogy melyik fog gazdaságában 
legtöbbet, legjobbat vagy legbiztosabban 
teremni, előre megmondani nem lehet, az 
csak kísérlet utján határozható meg.

Minden ilyen kísérlet első sorban ssakis 
azon gazdaságra mérvadó, a melyben az 
végrehajtatott, azért nincs annak érdeme, 
hogy valahol jónak talált varietás mint a 
legjobb ajáDltassék a gazdaközönségnek. Ha 
azonban egy és ugyanazon varietás egy 
időben számos gazdaságban ki lesz próbálva 
és az eredmény könnyen áttekinthető alakban 
hozatik a gazdaaözönség tudomására, akkor 
a kipróbált varietás értékéről sok tekintet
ben azon gazdák is tájékozódhatnak, a kik 
kísérletet nem tettek, mert megtudván, hogy 
mily talajon, miiven egyéb körülmények 
között vált be az illető varietás, tudni fogják : 
czélszerü lesze azon varietással az ő gazda
ságukban is kísérletet tenni vagy nem. Ezen 
okból van oly rendkívüli fontossága az 
együttes összehasonlító kísérleteknek.

Németországban már évek óta tesznek 
a gazdák ily összehasonlító kísérleteket és
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hogy ezekből hasznuk is van, leginkább 
mutatja azon körülmény, miszerint a részt
vevők száma évről-évre növekedik, sőt Né
metországban az idén összehasonlító takar
mányozási kísérletek is tétetnek. Ausztriában 
külön egyesület alakult kísérletek tételére. 
Nálunk ez ideig ez irányban még nem 
történt semmi. Tesznek ugyan a gazdák 
nálunk is sok növénynyel kísérletet, de 
ezekről a többi gazdáknak tudomásuk nincs, 
s igy megtörténik, hogy ugyanazon növény- 
varietást hasonló körülmények között szá
mos gazda kipróbálja, pénzt, időt és fárad
ságot fordítva reá, a mi elmaradhatott volna, 
ha tudná, hogy ugyanazon növény hasonló 
körülmények között már kipróbáltatott és 
nem találtatott megfelelőnek.

A megfelelő varietás megválasztásán 
kívül többek közt bizonyos mivelési módok
kal is lehet a termést fokozni; igy például 
az utóbbi időben nagyon ajánlják nálunk a 
gabona kapálását; mások a gabona fogaso
lását találják kiválóan jónak, vannak olya
nok, a kik azt tartják, hogy a tengeri sima 
mivelésnél többet terem, mint töltögetve. 
Hogy ezen és egyéb mivelési módok mennyit 
érnek, mily körülmények között lesz helyén 
való alkalmazásuk, ezt ismét csak több 
helyen, egyforma módon keresztülvitt össze
hasonlító kísérletek utján lehet megállapítani. 
A haladni kívánó, a közérdekért miuuenkor 
áldozatra kész magyar gazdaközönséghez 
fordulunk tehát azon kéréssel: tegye lehe
tővé, hogy ily összehasonlitó kísérletek 
hazánkban is minél nagyobb számban meg
tétessenek.

Két éve múlt, midőn a magyar gazda
közönséget trágyázási kísérletekre kértük 
fel. Azon felette élénk részvét, a melyet a 
magyar gazdaközönség ezen kísérletek iránt 
tanúsított, méltán enged arra következtetni, 
hogy ezen kérésünknek is lesz foganatja. A 
magyar gazdáknak tapasztalt készsége, azt 
hisszük, jogot ád nekünk arra, hogy mi 
szólítsuk fel a magyar gazdákat ily kísér
letek tételére, a mit annál inkább tehetünk, 
mert a m.-óvári akadémia igazgatójának és 
összes tanárainak Ígéretét bírjuk, hogy a 
tervbe vett kísérletek keresztülvitelében 
bennünket a legnagyobb készséggel támo
gatni fognak. Hogy pedig minél több gazda 
vehessen részt a tervbe vett kísérletekben, 
igyekezni fogunk oly kísérleteket hozni csak 
javaslatba, hogy a kisérlettevökre se nagy 
költség, se túlságos sok munka ne háromol- 
jék Az összehasonlitó termelési kísérleteknél 
első sorban a hazai jelesebb varietásokra 
fektetünk súlyt és csak másod sorban a 
külföldiekre. Teljesen eltekintünk azon új
donságoktól, a melyeket a magkereskedök 
méregdrága pénzen kínálnak a gazdaközön
ségnek. Véleményünk szerint az ilyen újdon
ságok kipróbálására első sorban a gazdasági 
tanintézetek hivatvák és csakis akkor, ha 
az ott tett kísérleteknél hasznavehetőknek 
bizonyulnak és olcsóbbakká válnak, lesznek 
alkalmasakká a nagyban való kísérletezésre.

A termelési kísérletek egyelőre — te
kintettel arra, hogy búzával és rozszsal csak 
a jövő ősszel lesz lehetséges a kísérleteket 
megkezdeni — csak négy növényre, úgymint 
árpára, zabra, tengerire és takarmányrépára 
terjednének ki. Minden egyes növényből 
termeltetnék 1 a—1 holdon: l .a  gazdaságban 
termeltetni szokott, 2. valamely jelesebb 
hazai és egy-két külföldi varietás. így pl. 
az árpatermelési kísérlet tétetnék; 1. a 
termelni szokott, — 2. Nyitra vagy Bars 
megyei,— 3.Chevalier és 4. Hanna árpával.

A mivelési kisérletek ez alkalommal 
a búzára és tengerire terjeszkednének ki. 
A buzamivelési kísérlet a következő lenne: 
A búzatáblából tavaszszal kijelöltetnék 
három >/,—1 hold nagyságú parcella. Az 
egyik nem részesülne semmi mivelésbeD, a 
másik erősen megíögasoltatnék, a harmadik 
kézi kapával megkapáltatnék. A fogasolás 
és kapálás költsége följegyeztetnék és a 
három parcella termése külön lenne aratva 
és kicsépelve, a termésből a költség leszá
mítva, midőn a mivelés czélszerüsége vagy 
eredménytelensége igen egyszerűen kitün
tethető leend. A tengeritermelési kísérlet 
pedig ez alkalommal csak annak kiderítésére 
szorítkoznék, hogy mennyiben czélszerü a 
tengerit töltögetni és másodszor nem-e volna 
czélszerübb a tengerit a szokásosnál sűrűbb 
sorokba ültetni. Részletes tervezetet a kí
sérletekre ez alkalommal nem nyújtunk, 
hanem minden magyar gazdának, a ki ez 
iránt egy levelezőlapon hozzánk fordul, 
ingyen megküldjük az általunk kidolgozott 
kísérleti tervezetet, amelyben egyúttal az 
eljárás egyöntetűségére szükséges útmutatás 
is benfoglaltatik. Hasonlóképen a kísérlet
ben résztvevőket ellátjuk ingyen a szükséges 
rovatolt lapokkal, a melybe a kísérletre 
vonatkozó összes adatok röviden be jegyezhe
tők lesznek, miáltal a gazdáknak lehetővé 
tesszük a kísérlet eredményét minél keve
sebb fáradsággal összeállítani.

A kísérleteknél a résztvevőkre tehát 
csakis a magbeszerzés járna költséggel, a 
mi pedig bizonyára nem mondható jelenté
kenynek. Nagyon természetes, hogy nem 
mindenki tartoznék valamennyi kísérletet 
végrehajtani, kiki csak annyira vállalkozik, 
a mennyire kedve van.

A hozzánk beérkezett adatokat feldol
gozzuk és közzéte8zszük, és azonkívül külön 
lenyomatban mindenkinek, a ki kísérletben 
részt vett, megküldjük. Mindazon gazdák
nak, a kik a kísérlet ügyében még külön 
felvilágosítást óhajtanának, készséggel fogjuk 
azt megadni.

Midőn tehát mi, tekintettel a szóban 
forgó ügy nagy mezőgazdasági jelentőségére, 
iparkodni fogunk a résztvevő gazdáknak a 
kísérleteket, a mennyire lehet, megkönnyí
teni, azt hiszsziik, a magyar gazdaközönség 
részéről meg fogjuk találni azt a támoga
tást, a mely okvetlen szükséges, hogy ezen 
a magyar mezőgazdaság érdekében tett 
indítványunkat siker koronázza.

Cserháti Sándor, Dr. Kosutány Tamás
magyar-óvári gaxd. akad. talárok.
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A szőlőtörköly mint takarmány.
Úgy a présből kikerült, mipt a szesz- 

főzésnél visszamaradt szőlötörköly sok helyen 
jó marhatakarmánynak bizonyait, zsírt, 
kálit, meszet és foszforsavat tartalmaz. Sok 
vizsgálattal és kísérlettel ugyanis bebizo
nyítottak, hogy a szeszégetésnél visszamaradt 
törköly semmit sem vészit tápértékéből. 
Természetes is, — ép úgy mint a gabona, 
burgonya stb. mosléknál, hogy a tápanyag
aránynak a szénhidrátoknak az erjedéssel 
kapcsolatos veszteségével növekednie kell. 
Átlag 100 kilogramm friss szőlőtörköly 
(mag, héj és kocsányok) 8 kgr. légenytar- 
talmu anyagokat, 6.4 kgr. zsiradékot és 
3—5 kgr. káli-, mész- és foezforsavat tar
talmaz.

Igaz, hogy azok közül, akik marhájuk
kal törkölyt etettek, sokan azt tapasztalták, 
hogy ennek a takarmánynak rossz, az ál 
latok egészségére ártalmas tulajdonságai 
is vannak, de valahányszor e káros tulaj
donságok okait vizsgálták, majd mindig a 
czélszerütlen eltevésben és abban találták 
azokat, hogy az illető állatok mértéken 
felüli adagokat kaptak a törkölyből. Leg
megfelelőbb mennyiség 2—3 kilo naponkint 
és darabonkint s ezt sem szabad tisztán, 
hanem más alkalmas takarmánynyal, neve
zetesen szecskával, burgonyával, tarló répa 
val keverve adni; az etetés előtt a törkölyt 
gözöltetni kell, mert csak így képes 
állat étvágyát fokozni.

A présből frissen kikerült törköly 
kellemes, zamatos szagu s vagy ezukrot 
vagy alkoholt tartalmaznak, de ha bizonyos 
ideig a levegőn állnak, megváltoznak, mert 
eczet képződik bennök s más vegybomlás is 
indul meg benne, minek következtében 
takarmánynak kevésbbé alkalmasak, sőt ha 
hosszabb ideig éri a szabad levegő, erre a 
czélra teljesen hasznavehetetlenekké válnak. 
Ezért a törkölyt okvetetlenül jól kell kon
zerválni. mely czélból legczélszerübb, ha 
czementezett vermekbe, kő vagy fakádakba, 
vagy hordókba tapossuk, agyaggal jól be
takarjuk s a vermet esakis a használat előtt 
nyitjuk lel. Sokan a törköly megsózasát is 
ajánlják, mely esetben egy hektoliter tör
kölyre 0.5—1.0 kgr. sót kell venni, ezt 
vízben feloldjuk s a sós vízből annyit öntünk 
a törkölyre, hogy ezt teljesen födje. A só 
az erjedést, rothadást, penészedést stb. 
akadályozza.

Azt is tapasztalták, hogy a teljesen 
érett szőlő jobb törkölyt ad takarmánynak, 
mint a kevésbbé érett, mert az érett szőlő 
magjában több olaj és több légenytartalmú 
anyag van. mint az éretlen szőlömagban.

A törkölyt a borkészítés különböző 
mód ja szerint háromféle állapotban nyerik:

1. mint friss törköly, mely az erjedés
nek niég nem indult szőlőnek kipréselése 
után mánál a présben. A friss törköly igen 
jó takarmány, de ha néhány napig levegő 
vei érintkezik, megkezdődik az erjedés s az 
ilyen törköylt nem igen akarja a marha 
megenni, s úgy látszik, különben, hogy a 
benne fejlődő alkohol ártalmas is egészsé
gükre nézve.

2. mint alkoholtartalmú tömeget, a 
már kierjedt ezefréből ; pz a törköly, ha 
nem jól préselték ki. á lt az állatoknak; 
gyorsan kimenti az állatok erejét s a 
tehenek könnyen összefutó tejet adnak tőle.

3. mint törkölymaradékot a szesz - 
tűzésnél. Az itt nyert törkölyt előbb desz
tillálni kell. hogy takarmányul használni 
lehessen.

A kocsányoktól megtisztított szőlőmagot 
és héjat a marha jobban eszi, mint a 
kocsányos törkölyt.
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Árverési hirdetmény.
A pécsi kir. törvényszék mint telek

könyvi hatóság közhírré teszi, hogy lierczeg 
Eszterházy javak zárgondnok végrehajtat
nak Ács János gerényesi lakos végrehajtii.-t 
szenvedő elleni 250 frt 2 2 \,0 kr. tőkekö
vetelés és járulékai irántivégrehajtási ügyé
ben, a pécsi kir. törvényszék területén lévő, 
Gerényesen fekvő, a gerenyesi 22 sz. tjkv- 
ben felvett 17 hszsz. felének Ács Imre 
illető felére 1097 frt, 533 hssz. fekvőségre 
ugyanazt illető 36 frt, az 11146 hssz. tek- 
vőségnek ugyanazt illető felére 104 írtban 
ezennel megállapított kikiáltási árban elren
delte és hogy a fentebb megjelölt ingatlan 

az 1887. évi deczember ho I2.napjan dél
e lőtt 10 órakor. Gerenyes község házánál 
megtartandó nyilvános árverésen a megálla
pított kikiáltási áron alól is eladatni fog.

Árverezni szándékozók tartoznak az 
ingatlan becsárának 10°/0-át, vagyis 109 frt. 
70 kr- 3 frt 60 kr. és 10 frt 40 krt. készpénz
ben. vagy az 1881. LX. t. ez. 42. §-ában jelzett 
árfolyammal számított és az 1881. évi 
november hó 1-én 3333. sz. a. kelt igazság
ügyminiszteri rendelet 8. {5-ában kijelölt 
óvadékképes értékpapírban a kiküldött kezé
hez letenni, avagy az 1881. 60. t. sz. 
170. i;-a értelmében a bánatpénznek, a bíró
ságnál elöleges elhelyezéséről kiállított 
szabályszerű elismervényt átszolgáltatni.

Kelt Pécsett 1887. évi augusztus hó 
30 ik napján.

A pécsi kir. törvényszék, mint tkknyvi 
hatóság.

BOGYAY PONGRACZ
kir. törvényszéki biró.

Eladó ház.
A k irály i-utezai 18. sz. ház

a katona kórház mellett

szabad kézből eladó.
Tudakozódhatni B ed  ö I m r e  ur

nái (királyi-uteza 5. sz.) és G erden ich  
József urnái (József-utcza 20. sz. a.)

Tüzelőfát
a téli szükségletre legjutányosabb árak 
mellett ajanl a n. é közönségnek

Spitzer Ádám
hal-piaezon.

Megrendelések elfogadtatnak J. L. 
Krausz urnát fő-tér, és Simon János 
urnái, Kis-piacz.

I-5T r E E E U C Z .
laptulajdonos.

Értesítés.
Van szerencsém a n. é. közönség 

tudomására hozni, hogy Pécsett, a Fe- 
rencziek utczájában 19 sz- a. (Schwarcz 
J. szabó házában)

ügyvéd i irodám at
az alulírott napon megnyitottam. 

Pécsett, 1887. november 10.

Dr. Miltényi Miklós,
*679 kő*- és váltó-ügyvéd.

Eladó ház.
Az Anna-uteza ö~>. szánni

sarokbaz
szabad kézből c'lat Itt. | 29 i 

tkv ható

esett, 1887 év 
apján. A pécsi kir.

augusztusa hó 
törvénszék mint

Tudakozódhatni ugyanott a háztulajdo
nosnál.

Lukrits István,
kir. törvévénvszéki biró.

. x
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Izletlielyiséi) változtatás.
\  5-V

I
k I S .1 II Z S K F,

felelős szerkesztő.
VÁRÁIG FRItKXtZ

főmnukatárs. talni,
\ an szerencsém ezennel a t. 
iogy a Ferencziek-ulcza <1. sz.

közönség
alatti

becs. tudomására jut- S

H i r d e t é s e k.

1026. szám tkv . 1S87.

Árverési hirdetmény.
Alulirt kiküldött végrehajtó az 1881 

évi LX. t. ez. 102 «5-a értelmében ezennel 
közhírre teszi hogy a pécsi kir. járásbíróság 
6911 87. szánni végzése által Grecsák és 
Ronyáthy végrehajtató javára Fleischer 
János pécsi lakos ellen 148 frt 14 kr. tőke 
járulékaiból még vissza levő összeg erejéig 
elrendelt kielégítési végrehajtás alkalmával 
bíróilag felül foglas és 1088 frt 80 kr. 
becsült bútorokból álló ingóságok nyilvános 
árverésen eladatnak.

Mely árverésnek a 9305 sz. kiküldést 
rpndelő végzés folytán a helyszínén, vagy 
Pécsett n!peres boltjában fereneziek utcza 4 sz. 
a.) s folytdoloy leendő eszközlésére 1887-ik 
ér november hó iy  ik napjának délután 3 
órája határidőül kitiizetik és abhoz a venni 
szándékozók ezennel oly megjegyzéssel 
hivatnak meg, hogy az érintett ingóságok 
ezen árverésen az 1881. évi LX. t. ez. 107. 
$ a értelmében a legtöbbet Ígérőnek 
becsáron alul is eladatni tognak.

Az elárve ‘ezendő ingóságok vételára 
az 1881. évi LX. t. ez. 108. § ábau 
megállapí ott feltételek szerint lesz 
kifizetendő.

Kelt Pécsett, 
10. napján.

1887. évi november hó

KREMMER FERENCZ,
kir. birósági végrehajtó.

ij  „TIb Siller Manifactmi Conpy New-'M
Neidlinyer G varrógépüzletemet u o v c m b é r  li ó 1-é n

Széchényi-tér 2 sz. Dr. Loevvy-féle házba p
4 áthelyeztem és hogy ezentúl helybeli üzletemnek, mint l'őiizletnek; fa 
3 az eszéki hasonezégü fióküzletem alárendeltetett. f-

4  F^  Kiváló tisztelettel

N eidlinger G.
a The Singcr Manifacturing Compani New-York (Amarika) ^

vezér-ügynöke.

Eddig még fölülmulhallan
a MAAGER W.-féle

cs. kir. szabadalmazott, v a l ó d i  t i s z t a

Cs uk a máj - o l a j
MAAGER VILMOSTÓL BECSBEN.

Az orvosi tekintélyek által megvizsgáltatott és künynyeii 
____ emészt he tősége folytán gyermekeknek is ajánlható, mert a legtisz

tább, legjobbnak elismert szer: mell- tiidübajok, görvély, daganatok, kelések, bőr
kiütések. m irigy bajok, gyengeség stb. ellen — egy üveg ára 1 írt — kapható 
gyári raktárban: Becsben. Heumarkt 3. szám alatt, valamint az Osztrák- 
Magyar birodalom legtöbb és jobb nevű gyógyszertáraiban.

Pécseit kapható: K ovács M ih á ly , S ip ő c z  Is tvá n , Z s ig a  L á szló  gyóg yszertá rá b a n ; fíeeh  
V ilm os és S p itze r  f i a  kereskedésében.

f*■

Olcsó pénzkölcsön.
Rendes évi lakófelek, hivatalnokok, 

lelkészek, tanárok, katonatisztek, földbirto
kosok, vendéglősök, altisztek, kereskedők, 
bérlők, iparosok — vidéken is —, közveti 
tisem útján a módhoz képest 1—31 : alatt 
visszafizetendők százalékos szeniélyhitelii 
pénzkölcsönhez juthatnak. Betáblázhatod1 * 
5 0 1  ra, 17, 32 és 40 évi amortisatioval, 
törlesztendő. Értékpapír, járulék és hagya
tékokra olcsó kamatú magánpénz. Cí mer 
tálás s egyébb kölcsönmüvelet keresztülvit- 
tetik. Gyors és diserét eljárás. Levelekhez 
15 kr. válaszbélyeg csatolandó. Kermitli I). 
hitel közvetítő irodája Budapest, terézkőr-út 
3. sz.

Az Üszöghi uradalomhoz tartozó-Buranyamegyébenfek
vő Bagota és Gerdei korcsmák Szent-lváni korcsma Szent-Gáli
ita l m é ré s i jogg al, valamint Tengerini i ta lm é ré s i  jog.

f. é. november hó 27-én d. e. 1 i órakor
Ü s z ö g h ö n  tartandó nyilvános árverésen 1888-ik évi 
April hó 1-vel kezdetét veendő h á r o m  é v r e  bérbe adatnak 

A válalkozni kivánók elegendő bánatpénzzel ellátva 
tisztelettel meghivatnak.

A bérleti feltételek az u ra d a l mi szám v ev ő ség n é l 
Üszöghön naponta betekinthetők.

Üszögh, november hó 13-án 1887.

1684 Ü szögi uradalm i felügyelőség.

12ő5o 
1887

11807 sz./tkv 1887.

Árverési hirdetmény.
A pécsi kir. törvényszék mint telek

könyvi hatóság közhírré teszi, hogy a Mül- 
ler Elenóra péksi lakos végre hajtatónak 
özv. Durovics Györgyné és Durovics József 
arányost lakósok, végrehajtást szenvedő el
leni 100 frt — kr- tőkekövetelés és járulékai 
iránti végrehajtási ügyében a pécsi kir. 
törvényszék területén lévő, Arányes község 
7. sz. tjvében felvett 7 h. sz. sz. 6 sz. ház 
nak udvar és kertnek özv. Durovics György
nél szül. Fülöp Julit illető '/4 részére és 
Durovics Józsciet 1 * részből illető \ 3 részre 
106 frt. a 413 sz. telekvben felvett */8 te 
lekre 293 írt 76 b. 776 b h. ssz. fekvőségerre 
292 írt ; a 414 sz. tjkvben foglalt V telekből 
Durovics Józsefet illető 1 . részére 98 frt; 
v 745c. 766c h. ssz. tckvőségekből ugyanazt 
illető 1 " részére 164 frt. becsár bán az árve
rést ezennel megállapított kikiáltási árban 
elrendelte és hogy a fennebb megjelölt in
gatlan az 1887 évi deczember hó 19-ik 
napján d. e. 10 ómkor Arányoson, a község 
házánál megtartandó nyilvános árverésen 
megállapított kikiáltási áron is eladatni íog.

Árverezni szándékozók tartoznak az 
ingatlan becsárának 10 0 0-át vagyis 10 frt 
60 krt; 29 frt 30 k rt; 29 frt. 20 krt; 
9 frt 80 krt; és 16 frt 40 krt készpénzben 
vagy 18*1 LX. t. ez. 42 Jj-ában jelzett ár
folyammal számított és az 1881 évi novem
ber hó 1-én 3333 sz. a kelt ovadékképes 
értékpapírban a kiküldött kezéhez letenni, 
avagy az 1881 LX. t. ez. 170 ij-a értelmé
ben a bánatpénznek a bíróságnál elöleges 

Jelhelyezéséről kiállított szabályszerű elis
mervényt átszolgáltatni.

Kelt I

Árlejtési hirdetmény.
A tekintetes városi tanács fenti sz. alatt kelt határozata alapján ezen

nel közhírré teszem, miként a

T r á r o s i  l ^ ö z . t ^ ó r l x á . i z ' b a . n .

1888 és 1889. években szükséglendő fiiszer s egyéb apróbb csikkek,

továbbá zsemlyék és gyógyszerek szállítása

hivatalos helyiségemben (Városház Il-ik emelet 38. ajtó) J. é. november
napján d. e. 10 árukár tartandó nyilvános szóbeli árlejtés és zárt ajánlati 

tárgyalás utján fog kiadatni.
Felhivatnak tehát a vállalkozni szándékozók, miként az egyes czikkek 

évi szükségleteinek megfelelő ár 10%-ával mint bánatpénzzel ellátandó zárt 
ajánlataikat

legkésőbb í. évi november hó 2Ő. napján délután 5 óráig
a polgármesteri hivatalnál nyújtsák he. — avagy bánatpénzzel ellátva a szó
beli árlejtésen jelenjenek meg.

A részletes feltételek nálam a délelőtti hivatalos órák alatt bármikor 
betekinthetők.

Pécs, 1887. novemb. hó 15-én.

J I L L Y  A L A J O S
városi tanácsos.

Siugerstrasse 15.
7.M1U

„gold Reichsapfcl"

gyógyszertár

Bécsben.
l/órtic-»ti+n lohrlorcnlc e”15tt l*bd“8«k *>»«: « «'>et teljI  Cl l l O £ U l U  l € * U U C l u ö U I \  joggal megérdemlik, m ivel csakugyan a lig  létezik lietegség,mely 
ben a labdacsok csodás hatásukat szerencsésen be nem b izonyíto tták volna. A legmakacsabb eseteken, 
melyekben minden egyéb szer siekertelenül a lka lm aztatott, ezen labdacsok számtalanszor és w legrövidebb 
idő a la tt teljes gyógyulást eredményeztek, 1 doboz 15 labdacscsal 21 k r. 1 tekercs 6 dobozzal 1 f r t  5 kr. 
bérmentetlen utánvét megküldéssel 1 f r t  10 k r.

A pénzösszeg előre beküldése m elle tt bérmentes beküldéssel egy tekercs labdacs 1 f r t  35 k r. 2 te
kercs 2 f r t  30 k r , 3 tekercs 3 f r t  35 k r, 4 tekercs 4 f r t  40 k r, 5 tekercs 5 f r t  20 k r . 10 tekercs 9 fr t  
20 k r. (Kevesebb m int egy tekercs nem küldhető szét.

Számtalan levél érkezett, melynek iró i hálát mondanak egészségük helyreállításá t köszönik. A  ki 
csak egyszer te tt kísérletet velők, tovább a ján lják. A számtalan köszönő ira tok  közül mellékelve közlünk 
néhányat.

Leogang, 1883, Május 15.
Nagyon tisztelt Uram! Az ön labdacsai valóban 

csodabatásnak, nem olyanok, mint sok más magasztalt 
szerek, hanem majdnem minden ellen használnak.

A hnsvétkor megrendelt labdacsokból a legtöbbet 
barátok es ismerősök közt osztottam szét és mindegyik
nek használt, még aggastyánoknak is a kik különböző 
bajban és gyengeségben szenvedtek és ha nem is töké
letesen gyógyultak meg, de javulást tapasztaltak és 
még tovább használni akarják. Felkérem tehát, hogy 
ismét 5 tekercset küldjön. Éu és mindazok nevében, 
akik labdacsainak köszönhetjük egészségünket, fogadja 
legbeusöbb köszönet linket.

D e u t i n g e r  M á r t o n .

Bega-Szt.-György 1882. febr. 16.
Tisztelt Ur! Nem fejezhetem ki eléggé köszönete- 

met az ön labdacsaiért, mert Isten segítsége mellett az 
ön vértisztitó labdacsai által gyógyult meg nőm. a ki 
évek óta has menésben szenvedett ; és noha még most 
is kell neki néha bevenni, mindazonáltal már annyira 
helyreállt egészsége, hogy fiatal Msseséggel képes mun

k á já t  v é g e z n i. E z e n  k ö sz ö n e t n y i lv á n ítá s o m a t ké rem  a 
s z e n v e d ő k  j a v á r a  k ö z ö ln i é s  e g y ú t t a l  k é re m , h o g y  ismét 
k ü ld jö n  2 te k e r c s  la b d a c so t é s  2 d r b  c h in a . szappant- 

K iv á ló  t i s z te le t te l
Kovák  A l a j o s  fő k e r té sz .

T e k in te t e s  U r !  K lő re b o c sá tv a  a z t ,  m is z e r in t va ló
sz ín ű le g  v a la m e n n y i g y ó g y sz e re  h a so n ló  jó sá g g a l b ir , az 
ön  h í r e s  fag y  b a l m a m á v a l ,  m e ly  c sa lá d o m b a n  tö b b  id ü lt 
ia g v ta g n a k  g y o rs a n  v é g e t  v e t e t t ,  d a c z á ra  va lam e n n y i 
ú g y n e v e z e t t  e g y e te m e s  s z e r  i r á n t  b iz a lm a tlan sá g o m n a k  
e lh a tá r o z ta m  m a g a m a t a z  ö n  v é r t i s z t i tó  la b d ac sa ih o z  
fo ly am o d n i, h o g y  e z e n  a p ró  g o ly ó b iso k  s e g é ly é v e l m eg
o s tro m o lja m  ré g  id ő  ó t a  t a r t ó t t  a ra n y e r e s  h á n ta lm a m a t. 
E g y á l ta lá b a n  n e m  r e s te l le m  ö n n e k  b e v a l la n i ,  m isze rin t 
ré g i ba jo m  n é g y  h e t i  h a s z n á la t  u tá n  te l je s e n  m e g szű n t 
'•s é n  eze n  la b d a c so k a t ism e rő se im  k ö ré b e n  a  legbuz
g ó b b a n  a já n lo m . A z  e l le n  n in c s  e g v á ta lá h a n  sem m i e lle n 
v e té se m . h a  ön  e z e n  s o ra im a t .  —  jó l l e h e t  n é v a lá írá s  
n é lk ü l  — n y ilv á n o s s á g  e lé  o lu g tia  b o c sá ta n i.

M ély  t i s z te le t te l
B écs , 1881. f e b r u á r  90. C. v . T .

l v i l v o o m  Psserhofer .1.-tő i évek óta 
" G i l  l m  c l i l l .  legbiztosabb szernek van

elismerve mindennemű (agybajok és üdü lt sebek stb. 
ellen 1 tégely 40 k r. portóméul esen 65 k r.

meglii/.liato Mer Olgáikig
l A U g a - U t U Z ' f c d . U l j  ellen 1 üveg 40 k r .  por-
tomeutesen 65 kr.

ip i.u ra i cseppek, «véd csep- 
1_j 16 b “ ö t  11 b i t i • pék) megromlott gyomor 
rósz emésztés, mindennemű altesti bajok ellen kitűnő  
háziszer Egy üvegcse 20 k r
í í t i í f l T l O f l r  álta lán ismert jeles háziszer, 
U l l l l l l l l . i l  Vy huru t, rekedtség, görcsös köhö
gés stb. ellen 1 üveg 50 k r, 2 üveg portóval 1 f r t  
50 kr.

Amerikai köszvény-kenőcs,
yorsan és biztosan ható, kétségtelenül legjobb szer 

minden köszvényes és csnzos haj, nevezetesen hát- 
gerinezbaj, fogszakgatás, görcs, ideges fogfájás, fe j
fájás, fülszaggatás stb. ellen 1 f r t  20 k r.

Beruhard W. O.-tól 1 
üveg 2 f r t  60 k r, félAlpesil'ü liqueur,

üveg 1 f r t  40 kr.

0 4 U I I 1  L ötilb lilj ÜV).g 2 f r t  50 k r , fél üveg 
1 f r t  50 kr.

Tannocliinin-ha jkenőcs, p7^í'1
évek óta orvosok és laikusok á lta l valam ennyi haj
növesztő szer közö tt a legjobbnak elismerve 1 esi 
nosan k iá llí to tt nagy szeleucze 2 frt.

Egyetemes tapasz
sebek, mérges kelevények és a láb régi idöszal 
k in t fe lny itó  kelései, makacs mirigykelések, 
pokolvar,sebes és gyulladásos mell. megfagyott fa; 
köszvénv és hasonló bajok ellen jónak bizon\ 
F-*y tégely 50 k i', portóval 75 kr.

Egyetemes tisztitó-só, ̂ J3chki,t
nő háziszer megzavart emésztés minden következ
ményei. úgym int fejfájás, szédülés, gyomorgörcs, 
gyom orhéj, aranyér, dugulás stb. ellen 1 csomag 
ára 1 f r t .

Ferenczpálinka, „v,eg 60 kr.

Lábizzadás elleni por krddoboz 50 
portó-

Az i t t  nevezett készülékeken k ív ü l készletben vannak, az osztrák lapokban h irde te tt összes bél
és kü lfö ld i gyógyszerészeti különlegességek, s mindazok, melyek raktá ron nem volnának, k ívánatra pon
tosan és olcsón megküldetnek.

Postai küldemények, előre küldendő készfizetés vagy utánvét m elle tt, a leggyorsabban eszkö
zöltetnek.

Az előre beküldött pénzküldeményeknél (legjobb postaidal lány nyal sokkal olcsói 
postabér, mint utánvét küldeményeknél.

Pécsett, 1887. Nyom. a Kamazé tteriéíe nyomdában Koller Lipót


