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A gabonakereskedelem érde
kében.

Utóbbi időben annyit írnak és beszél
nek közgazdaságunk emelkedésének szüksé
géről, a sajtó, képviselőház, kereskedelmi 
kamarák és különféle ánkótek olyanynyiszor 
foglalkoznak kereskedelmi érdekeink támo
gatásával, hogy nyitott ajtón rohannának be. 
ha ezt most esak bebizonyítani akaruók.

Az is megdönthetien tény, hogy köz
gazdasági emelkedésünk egyik tőtényezőjét 
reális alapon nyugvó gabonakereskedelmünk 
képezi, mely gazdáinknak lehetővé teszi, 
terméseiket minél jobban értékesíteni és ép 
oly tagadhat lan az is. hogy gabonakeres
kedelmünk emelkedésére forgalmi intézeteink, 
első sorban pedig a magyar kir. állam
vasutak vannak hivatva.

Annak előtte gabonakereskedelmünk 
csak gyéren vette igénybe a vasutakat és 
főleg vsak ott, ahol hajó állomás vagy nem 
volt, vagy messzire feküdt. Akkor egyéb se 
kellett, mint a gabonát bevásárolni, azt a 
legnagyobb lelkinyugalommal hajóra rakni 
és három vagy négy heti utazás után Buda
pesten vagy Győrött biztos haszonra eladni.

De gabnakereskedelmünk helyzete ma 
lényegesen eltér az akkoritól, a mostani 
gabonakereskedelem nem bizhat a hajózás 
különféle eshetőségeiben, most amidőn az 
üzlet iránya folytonos változásnak van alá
vetve. a kereskedő esak úgy dolgozhat sikerrel 
és a gazda csakis akkor értékesítheti ked
vezően terményeit, ha lehetővé teszik neki, 
árujával minél gyorsabban az iránytadó 
pia- zokra jönni és igy a mindenhái irányt 
azonnal felhasználni.

A dolog természetében rejlik, hogy a 
hajózás és főkép annak legelőkelőbb intéz
ménye a dunagőzhajózási társulat ezen 
követelményeknek meg nem felelhet. Elte
kintve a hajók lasabbani járásától, az 
időjárás és a vízállás annyi nehézséget 
gördít útjába, hogy mint az idén már öt 
hét óta. tehát a haute ssisonban tapasztal
hatjuk. alig-alig bocsájthat egy-egy hajót 
rendel hezésre, daezára hajói nagy számának.

Ily körülmények között a forgalom 
nagyobbára a vaspályák felé irányul, és 
most reájuk háramlik ama kötelesség, — 
ami különben saiat érdekükben is fekszik — 
a gabonakereskedelmet legnagyobb támoga
tásban részesíteni, és azt a hajózás igénybe
vételétől elpártoltatni.

Mind e körülmények tekintetbe véte
lével a raagy. állam-vasutak igazgatósága 
ugyancsak sokat tett e téren. A verseny
térre lépve, mindazon állomások részére, 
melyek a vizi utat is használják, felette 
mérsékelt díjszabályzatot léptetett életbo, és 
e mérsékelt dijakat külön kedvezmények 
engedésével inég lejebb szállította. Ha tehát 
az államvasut e módon akar a gőzhajózással 
versenyre lépni, akkor helyes úton halad, 
csakhogy, ha ezélhoz érni akar. a gőz- 
hajózástól előbb két dolgot kell ellesnie; 
első sorban ama valódi kereskedelmi széllé 
met, mely a dunagőzhajózási társulat minden 
egyes intézkedését jellemzi, szemben ennek 
bíireaukratikus hagyományaival, és másod 
sorban a dunagőzhajózási társulat minden 
egyes hivatalnokának előzékenységét a 
felekkel szemben, mely oly merő ellentétet

képez ama indolencziával és viszszautasitó 
magatartással, melyet a vasúti hivatalnokok 
a közönséggel szemben tanúsítanak.

Hogy az első pontra áttérjünk, 
elegendő, az államvasuttal némi összekötte
tésben állani, hogy sok intézményeinek 
visszásságát megismerhessük, és ezzel kap
csolatban ama meggyőződésre jussunk, hogy 
ha majdan csakugyan ama sokat kívánt 
szerencsében részesülünk, miszerint élénk 
gabonakivitelünk leend, ez eredményt nem 
nyujthatna, mert a forgalom a közönséges
nél nagyobb mérveket nem ölthetne. Nem 
értjük ezalatt ama folytonos vagyonhiánvt, 
mely az idén, amidőn kivitelünk nem nagy, 
már oly kalamitássá vált, hogy a forgalmat 
mindinkább csorbítja, ez olyan baj, melyről 
még soká fegunk panaszkodni, mert nem is 
fog egyhamar megszűnni, nem is akarunk 
utalni arra, hogy az ál lám vasút, daczára a 
minden oldalról hozzá intézett megkeresé
sekre nem akar hozzáfogni vaggonjai egy 
részének olyképen való átalakítására, mely 
lehetővé teszi a gabonát zsák nélkül elkül
deni, ami kereskedelmünket alig sejtett mér* 
tékben emelné, ezek mind oly pium deside- 
riumok, melyek elérése — államháztartásunk 
jelenlegi pénzügyi helyzeténél fogva — a 
messze távolban rejlenek. Nekünk esak az 
a kívánságunk, hogy az államvasutak ve
zetésében praktikusabb szellem honoljon, 
hogy e szellem annak közegeire áthasson, 
és hogy ama eszeveszettség. fejetlenség meg
szűnjék, mely mindig beáll, valahányszor a 
forgalom erősebb mérveket ölt, minek 
illusztrálására itt néhány tényt akarunk 
felhozni.

Az államvasút igazgatósága egy 
nagyobb bpesti szállító czéggel szerződésre 
lépett, mely szerint ez köteles évenként egy 
bizonyos számú kocsirakatot szállítani, de 
ezért aztán oly engedményben részesül, 
hogy képes másoknak a rendes dijakból 
40—45° 0-ot elengedni. Az államvasút azon
ban kikötötte magának, hogy a kedvez
ményt csak abban az esetben engedményezi, 
ha a feladó vevényeken az állomásfőnökség 
által hitelesíttetik, miszerint ama kocsi
rakomány szekereken vagy hajóval lett az 
állomáshoz szállítva. Ennek okát nem nehéz 
kitalálni. A vasút meg akarja akadályozni, 
hogy az árú oly állomásokról, melyek ki
vételes díjszabályzatban nem részesülnek, 
közeleső kivételes állomásokra küldessék és 
innen feladassék, és habár a kormány czél- 
ját nagyon is problematikusnak tekintjük is, 
úgy annak jogosultságát nem akarjuk 
tovább megvitatni. De mig ezen egyezmény 
már októb. elsején életbe lépett és azzal 
együtt a küldemények is kezdetét vették, 
mindmáig, tehát egy teljes hónap letelte 
utáu az állomásfőnök vonakodik az igazga
tóság által kikötött e megjegyzést a ve vé
nyekre Írni, azzal az indokolással, hogy e 
tekintetben az igazgatóságtól még semmi
nemű utasítást nem kapott.

Ennek következménye, hogy a keres
kedőnél már egy álló hónapja összegyűlnek 
a vevények. hogy sem az eredményt, mely 
ily bosszú időszakban tetemes összegre rúg, 
fel nem veheti, sem ügyleteit le nem bonyo
líthatja, hanem működésében meg van 
gátolva és miért ? Mert az igazgatóság egy 
teljes hónap óta még nem nyert annyi időt,

hogy közegeit e határozmányról értesíteni, il
letve hogy e rendeletnek a szabadkai forgalmi 
vezetőség utján kell jönnie, ahol hetekig 
elhever. De mi most más kérdést intézünk ? 
Mért nem ruházzák fel az állomásfőnököket 
oly hatalommal, hogy — külön rendelet hiá
nyában is — a feladó-vevényt, a feladók 
ismételt kéréseire oly megjegyzéssel ellát
hassa, mely az igazsággal nem ellenkezik, 
és mely, ha azt az igazgatóság a szerző
désbe fel nem vette, a vasútra nézve semmi
nemű jogi kötelezetWggel nem lehet? Miért 
akadályozzák a kereskedőket működésében, 
miért károsítják ilyen csekélység miatt ?

Egy másik rendelet, amelynek bölese- 
ségéről szintén nem vagyunk áthatva, a hi
vatalos órákat az ottani állomásra nézve, 
mely ez idényben 600-nál több vaggon ga
bonát elküldött, d. e. 8 — 12 és d. u. 2 — 
5-ig szabályozza, de még ez a csekély idő 
is megrövidittetik, amennyiben, valahány 
szór vegyes vagy tehervonat jön, az udvart 
elzárják, az árufelvételt megszüntetik, mert 
a raktárnoknak a vonatnál van dolga. Való
ban nem szükséges szakembernek lenni, hogy 
megítélhessük, miszerint a gabonakereskedő 
napszámosaival és kocsisaival, a munkát 
nem kezdheti 8 órakor és nem végezheti 5 
órakor, anélkül, hogy érzékenyen károsítva 
ne legyen. Miért vetnek itt is gátot a 
kereskedelem elé ?

Es — még mindig a kereskedelmi 
szellemnél tartunk — ily józan okot lehet 
felhozni amellett, hogy feladó vevények nem 
állíttatnak ki elébb, mig az árúavaggonba 
rakva nincsen ? Kereskedelmi szempontból 
a feladó-vevény pusztán esak a történt át 
adásnak egyszerű elismerése, és mint ilyen 
a kereskedőkre nézve annyiból bir fontos 
jelentőséggel, mert azzal az árúnak ideje- 
koráni átadását igazolhatja és csakis annak 
előmutatására veheti fel az érte járó össze
get. De ezen rendelet következtében gyakran 
— és az utolsó időben rendesen — 3—4 
napig tart, mig a feladó vevényt megkapjuk 
daezára annak, hogy kiállítása sem nehéz, 
sem sok időt igénybe nem vesz, kiváltkép 
külföldre szóló küldeményeknél, melyek 100 
db 100 kilós zsákokból állanak. A mellett a 
feladó-vevény nem a szállítás napjáról, 
hanem annak kiállítási napjáról lesz keltezve, 
miért kell a kereskedelemnek e tekintetben 
is károsodnia ?

Ha nem tévedünk már ismételten 
hallottuk, hogy az államvasút — gabna- 
kereskedelmünket —, amivel mindig csak 
saját érdekét követi, elhatározta üres gabona
zsákokat közönséges díjszabályzat mellett 
gyorsáruként kezelni, ami minden tekintet
ben üdvös is volna s a ki indítványozta, 
ama egészen helyes nézetből indult ki, hogy 
a legtöbb zsák, mely a kereskedelemben elő
fordul, kölesönzsák és hosszíi küldözgetés 
által sok költséget okoz. De, hogy ennek 
semmi nesze, naponta észlelhetjük, és bog)' 
legutóbbi időből esak egy esetet emlitsünk, 
egy °ly szállító levelet mutathatunk fel, 
amely szerint 125 darab kölesönzsák, mely 
e hó 22-én 50 frt batáridőbiztositással 
Budapestről elment 28-án, tehát teljes egy 
hét után érkezett itt meg. Pereskedjék most 
a feladó, mert egy hétre hiában fizeti a 
kölcsöndijat.

Hogy végre áttérjünk a hivatalnokok

nak a közönséggel szemben tanúsított maga
tartására, hogy a tisztelt olvasók türelmét 
túlságosan igénybe ne vegyük, sok közül 
esak két esetet akarunk fölemlíteni. Két 
hét előtt, egy pénteki napon, egy szabadkai 
gabonaczég két vaggon babot küldött Fiu- 
mébe, mely onnan hajóval volt tovább szál
lítandó. Hogy a gőzös esetleges lekésése 
következtében kárt ne szenvedjen, szüksége 
volt a föladó-ve vényre, hogy azzal az ideje 
koráni szállítást igazolhassa. Az árú azonban 
nem rakatott kocsiba é9 ennélfogva vevény 
sem állitatott k i; szombaton végre berakatott, 
de a vevény mindazonáltal nem lett kiszol
gálva. Vasárnap az illető ezég megbízottját 
ismét a vaspályához küldötte, és egy hiva
talnok már is át akarta neki adni a ve ’ényt, 
mely készen feküdt az asztalon, amidőn egy 
másik hivatalnok odalépett, durva hangon 
kérdé, nem tudják-e, hogy vasárnap van, 
és a kiállított vevény átadását megtagadta, 
úgy, hogy az csak hétfőn került az illető 
ez ég birtokába.

Körülbelül nyolez napja, hogy néhány 
vaggon tengeri volt egy napon szállítandó, 
de az ahhoz szükségelt zsákok még nem 
érkeztek meg. Azon a napon azonban egy 
szabadkai szállító reggeli fi órakor künn volt 
a pályaudvarban és amidőn látta, hogy a 
zsákok gyorsáruként megérkezének, felkérte 
a pénztárnokot, engedje meg neki, hogy 
azokat azonnal behozza, mert még az nap 
kell megtölteni és elküldeni, a pénztárnok, 
daczára annak, hogy ez neki semminemű 
fáradságot nem okozott, a zsákokat 8 óra 
előtt nem szolgáltatta ki.

De legyen elég ebből ennyi; ha kívánja, 
naponta b. lapjának egész hasábjait töltheti 
meg az államvasutak ellen intézett pana 
szókkal, mert alig hisszük, hogy léteznék 
széles ez országban egy gabonakereskedő is, 
kinek panaszra ne volna oka, épugy az 
igazgatóság, mely talán a legjobb inten- 
czióktól vau áthatva, nem követelheti, 
hogy minden egyes sérelem vagy panasz 
miatt egyenesen hozzá forduljanak, itt nem 
egyesek hibájáról vagy hanyagságáról van 
szó, az egésznek meg kell változnia.

Szükséges, hogy a magyar állam
vasutak igazgatósága érintkezésbe lépjen 
minden szakmabeli kereskedővel. azok 
panaszait és kívánságát nemcsak meghall
gassa. hanem — a lehetőség keretén belül, 
mert lehetetlent kereskedő nem követel — 
meg is teljesítse; felette szükséges, hogy a 
bureaukezia nehézkes voltát abba hagyja 
és valamivel gyorsabban alkalmazkodjék a 
kor követelményeihez, és szükséges elvégre, 
hogy hivatalnokai és közegei, ha máskép 
nem. úgy minden elküldött vaggon utáni 
százalék kedvezmény élvezete által előzé
kenységre serkentessenek, a felekkel szemben, 
mert esak akkor lehet valamennyi bajon 
segíteni. Azt hisszük, hogy jelen ezikkünk 
e ezél eléréséhez lényegileg fog hozzájárulni, 
mert reméljük, hogy hivatott, körök most 
komolyan és sikeresen foglalkozandnak e 
kérdéssel, mely kereskehelmünket oly élén
ken érdekli.

Az ipar és az iparos segédek.
A vallás és közoktatási miniszter utol 

só levelében is feljajdul a miatt, hogy a 
kézi munka nálunk még mindig lenézés

ben, megvetésben részesül. „A ferde felfo
gás, vagy álszégyen okozza azt — úgy 
mondja tovább, hogy szegény szülőknek 
gyermekei, a kiknek a tanuláshoz sem te
hetségük, sem pedig kedvök nincsen, kény
telenek saját szerencsétlenségökre, az állam- 
és társadalom kárára — az úgynevezett is
kolázott pályákra lépni. Ez valamint az 
ezzel azonos alapon nyugvó hajlam, szokás 
vagy erkölcsnek közgazdasági életünkben 
sok káros következményét láthatjuk. Ha a 
művelt külföldet szemléljük, mindenütt nagy 
iparos, kereskedő és bankházakat találunk, 
a melyeket egymásra következő nemzedékek 
kitartó munkája — az egyes családok és a 
társadalom hasznára — valódi hatalmakká 
fejlesztett." stb.

Ebben a miniszternek kétségtelenül 
igaza van ; az okát pedig abban találjuk, 
hogy még kevés a valódi intellingens ipa
ros nálunk. S azért hiába várjuk iparunk 
versenyképességét és nagyobb fejlődését 
addig, mig nagyszámú intelligens iparosunk 
nem lesz.

Az alsófoku iparos tanoncziskolák, a 
melyek most már majdnem minden város
ban fenállnak, a jövő iparos-generatiót mű
veltebbé fogja ugyan tenni, de ennek a ha
tását egy vagy két évtized után lehet 
majd valójában észlelni. Szükséges volna 
azonban 9egiteni addig is, s a jelenlegi 
generáczióban a kézmü iránti becsülést feléb
reszteni : hacsak valóban komolyan akarjuk, 
hogy iparunk ügyével együtt az iparosok 
ügye is emelkedjék.

Evek hosszú sora óta, a mióta ugyan 
is általánosabbá lett annak belátása, hogy 
Magyarország mint puszta agrár-állam nem 
állhat fenn. hanem mentül belterjesebbé té
tetik a gazdasági termelés, annál inkább 
kell azon lenni, hogy iparosaink találékony
ságukkal. képesek legyenek a nyers termé
nyeket itthon is feldolgozni, s ezeket azután 
versenyképesekké tenni — igen sok szép, 
talán hasznos theoriát is olvastunk arra 
nézve, hogy miképen lehetne ipari bajain
kon segíteni. De a mennyire tudjuk, való
ban ezélhoz vezető tanácsot egyik sem birt 
adni. Kétségtelen tehát, hogy ilyen viszo
nyok mellett radikális gyógymódról kellene 
gondoskodni, mely ipari állapotunk képét 
egyszerre megváltoztatná, vagy legalább az 
első lépést megtenni a kibontakozásra. Nem 
tagadható, hogy az utolsó évben igen sok 
történt m át.

De szerény nézetünk szerint nem tet
tek meg mindent az iparosok, a mit meg
tehettek, különösen pedig nem tettek meg 
mindent az iparos segédek.

Korántsem akar ez szemrehányás len
ni : ismerjük a viszonyokat s tudjuk, hogy 
nem mindig tehetjük azt a mit szívesen 
megtennénk, s hogy a körülmények nem 
mindig kedveznek szándékunknak.

De általában szólva, tekintve más 
országok fiatal iparos nemzedékének e nem
beli törekvéseit, elmondhatjuk, hogy iparos 
segédeink az önképzés terén nem felelnek 
meg korigényelte követelményeknek, vagy 
ha tesznek is valamit, nem adnak életjelt 
magukról. Az önsegélyzés szép, de más 
czélnak hódol.

Pedig nem tagadható, hogy a valódi 
módon létesített önképzet rövid idő alatt

T Á R C Z A .
Düledezö oltárok.

Elbeszélői.

I.
A fiatal asszony szép volt, de a csábitó 

hang még szebb s magával ragad*a a gyönge, 
unatkozó szivet.

Éppen tizenkét éve, hogy Benigna 
asszony a hűn édes gondolatával elhagyta 
urát. s neki iramodott a lejtőn, honnan nincs 
többé ut az igazak világába.

Az évek gyorsan repültek ; a rózsák 
és liliomok még gyorsabban hervadtak, a 
tükörben hiába keresi egykori szépségeit.

Az arcz letarolva, a 9zemek parázsa 
oda, s redős homlokának fürtéi közt fehér 
szálak bujkálnak.

A s z ív  is üres. a  szerelem hajlékában 
a kínzó gyötrelem költözött be.

Még ninc9 negyven éves, hanem azért 
remegve gondol a jövőre.

Miért e változás? Hisz a negyven évnek 
is van derült, vidám napja, sőt még virágot 
is fakaszt a késő őszi nap ?

Csak egy pillantást vet fénytelen nagy 
szemeivel a hálószoba felé, s fagyos érzések 
remegtetik meg egész lényét.

A mennyezetes ágyon tizenhat éves 
szűz álmodik, arany hajú rózsás arczczal, 
félig nyíló édes ajakkal és a lecsukott pillák 
alatt olyan nagy, világoskék szemekkel, 
mint a mosolygó tavaszi ég.

Benigna asszony sokáig nézi a szendergő 
hajadont, szemei oda tapadtak a 9ngár ter
metre, az olvadékony, fehér karokra, a 
kicsiny kezekre és lábakra . . . .

De az alvó egy mozdulatára megrez- 
*enve ferdult el.

Mintha nem érezne büszkeséget a szép

gyermek láttára, kinek egyetlen hangjára 
vidámabb az élet.

Más asszony büszkén mutogatná, hogy 
néízék, csodálják az ö szép virágát.

Benigna asszony azonban remegve fordul 
el, mintha félne a kedves teremtés látásától.

De mitől félhet, hisz esak az ajtót kell 
kinyitni s az udvarlók seregeaen lépnek be?

Hanem épen az ajtó nyitástól remeg 8 
még inkább a leánytól, ki majd ezer kérdést 
intézhet hozzá.

A kérő talán könnyen hallgat, mert 
szépet is kap, meg gazdagot is, de miért 
hallgatna a leány s még inkább a világ?

Hol az apa ? Mi van a fátyol alatt ? 
Hazudni nem lehet, mert majd megszólal a 
világ s talán többet is fog mesélni, mint a 
mennyit egy gyermek szív elbírhat.

Mit csináljon a 9Ötét múlttal, hisz csak 
nem dobhatja oda leányát egy csavargónak, 
keringőnek, nem vetheti sárba az előkelő 
nevet, s végre is a leánynak nyilt arczczal 
kell belépni a világba?

Benigna asszony okos, tapasztalt nő 
volt, de még sem volt bátorsága leborulni 
az ártatlan gyermek elé s könnyek közt 
bevallani a múltat . . .

A haláltól nem borzadott annyira, mint 
ettől a gondolattól.

A ravaszság, alattomosság, ámítás 
minden fegyvere sem használhat többé, ha 
nem azért vallani még sem tud.

Minden okoskodás, tépelődés, a lélek 
egész vívódása hasztalan volt, a fölébredt 
lelkiismeret azt suttogta: nincs szabadulás!

II.
Benigna asszonyt a kínzó gondolatok 

közt két puha kar ölelte át.
— Jó reggelt, anyám !

— Már ébren ? — felelt az anya s 
megcsókolta leányát.

A leány mosolyogva szorította magához 
anyját s édes csókot nyomott arczára.

— Nekem úgy tetszik, anyácskám, 
hogy már nem vagy a régi: ezelőtt mindig 
vig voltál, nevettél, kaezagtál a te bolondos 
kis leányoddal.

— Látod, gyermekem, te már nagy 
leány vagy; egyszerre esak megnőttél; a 
jövödről kell gondoskodnom.

Margit elnevette magát.
— Megnőttem ? Hát már nagy leány 

vagyok ? így néznek ki az eladó leányok, 
mint én ? Ilyen ostobák, anyácskám ?

— Itt az idő, hogy bemutassalak a 
világnak.

— Hát talán ezért szomorkodol ? Mit 
nekem a világ! Inkább maradok a te kicsi 
kis leányod, csak a te arezod legyen vig, 
s nevető szemekkel ölelj át. Vagy talán már 
nem szeretsz anyácskám ?

Benigna asszony keblére szorította 
Margitot s komoly, szemrehányó tekintettel 
rázta fejét.

— Mit beszélsz, te rósz leány ? — 
szólt édes, gyöngéd hangon, de lelke mélyé
ben érezte, hogy egykor, a végzetes órában, 
talán még sem szerette oly nagyon gyermekét.

III.
A magyar háromszáz esztendő óta 

szidja a németet, hanem azért úgy iszsza a 
sörét, mint egy teli vér bajor.

A kora esték napról-napra megtöltik 
a budapesti sorházakat, hol rósz bort mérnek 
de annál jobban fogy a német lé.

Előkelő hivatalnokok : minisztériumok
tól, bíróságoktól, katonák, gazdag magán
zók, bankárok, idegenekkel vegyülve, rend- 
desen felkeresik megszokott helyeiket, isznak, 
és szidják a zűrzavaros világot.

Mert hát nem úgy van már, mint 
régen vo lt; nincs semmi szent; minden tár
sadalmi alap megrendült. Frivol, léha er
kölcsök, üres, kéjvágyó szivek. A kor rom
lott. de az emberek még rosszabbak. Semmi 
függetlenség, semmi nemesebb ideál ninc9. 
Mindenki pénzt hajhász. jelszó: a gyors 
meggazdagodás. Már a diákgyerek protek- 
czióról, sziros hivatalról álmodozik, a kép
viselő a miniszter mosolyáért eped. még a 
közép sorsú asszony sem a gyermekeit dé
delgeti, hanem selyemről, ékszerekről, mu
latságokról, élvezetekről ábrándozik.

Az asszony megcsalja férjét, a gyermek 
apját, az apa mind a kettőt.

— De van, a ki egyiket 9em cselekszi!
— szólalt meg egy barna, halavány arczu 
férfiú, ki csöndesen hallgatta a közönséges 
jeremiádokat.

A határozott, erős hang mindenkinek 
föltűnt, mert Ráskay Béla katonás egyked
vűséggel szokta hallgatni a sokféle szóbe
szédet.

— Oh, van elég! a névtelen mártírok, 
kiket magúkba zárva őröl meg a fájdalom ;
— folytatta a megjegyzést.

— A férfiak jobbak, mint a nők! — 
vetette oda egy miniszteri mérnök. — Most 
is hatszáz válópör fekszik a kúria előtt

— S mind az asszonyok indították.,.  
mormogta egy biró.

— Nem kell házasodni! vágott hözbe 
egy vén legény mosolyogva.

— Igazad van; — szólt ismét a mér
nök. — Ha ma megnősülsz, holnap már 
ledér gondolatok teremnek a fökötö alatt. 
Neved, becsületed koczkán s ha a bajt meg 
nem előzöd: gyalázat ül a küszöbödre.

— Ah, uraim, önök szerint akkor 
Budapest egész Babylon; — beszélt egy 
piros arczú honvéaezreaes. — A világ

többé-kevésbé mindig egyforma volt de nem 
szokásom prédikálni, hanem C9ak azt mon
dom. hogy legyen katonai fegyelem a 
családban s akkor nem mernek idegenek az 
oltárhoz lépni.

— Nincs idealizmus! — szólt Ráskay 
Béla. — Eleget utaztam, évekig jártam- 
keltem s láttam, hogy különös időket él a 
világ. Elégedetlen korszak, elégedetlen 
emberek. A becsület, jellem ép oly olcsó 
portéka, mint a boldogság. A túlságos 
materializmus kiöl minden szent hagyományt 
a létekből, családból, s csak a rideg valóság 
kaczag az ember szemébe.

— A rideg valóság . . . mormogta a 
mérnök, ki szerencsétlenül házasodott.

A társaság oszlani kezdett.
Csak hárman m aradtak: a mérnök, az 

ezredes és Ráskay Béla, kiket családi fészek 
nem hívogatott haza.

— Könnyű neked, ezredes, kemény 
szived van, Béla meg szerencsés, hogy soha 
se perzselte meg a szárnyait.

Az ezredes mosolyogva bólintott fejével.
— Errare humánum e s t!
— Én nem perzseltem meg a szárnyai

mat . . . szólt keserűen Ráskay. — A világ 
nem tudja, hogy nekem is volt tűzhelyem . . .

A mérnök meglepetve tekintett Rás- 
kayra.

— Közönséges történet, semmi érdekes 
nincs benne. Mint alispán, nagy házat 
vittem, sok vendég, ismerős fordult meg 
házamban. A ráskai erdők megyeszerte híre
sek a vadakról. Két éves házas voltam ; 
boldog és megelégedett, a bölcsőben kis 
gyermek mosolygott. Egy nap nagy vadá
szatot rendeztem, melyen minden valamire 
való vadász megjelent. Vig hajtás, gazdag 
zsákmány és még vigabb mulatság zárta be 
a vadászatot. A legnemesebb vad azonban
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jelentékeny módon emelné iparos segédeink 
értelmi nívóját. Ennek az önképzésnek né
zetünk szerint a gyakorlati élet követel 
menyeit kellene szem előtt tartania. A gya 
korlati élet polgári és hivatásbeli részét, 
vegytani és természettan, a kézmőtan, 
polgári ügyiratokra kellene ennek az ön
képzésnek kiterjedni; mely szükséges isme 
retek egy megbecsülhetetlen menyiségét jut
tatna mindegyiknek, s későbbi pályájára 
bizonyára hasznosnak mutatkoznék.

Nem szabad felednünk, s erről nem 
ők tehetnek, hogy iparos segédeink annak 
idején csak keveset tanulhattak, kevés is
kolán mentek keresztül s igy alkalmuk 
sem volt, maguknak azt az intelligentiát 
megszerezni, a melyre kétségtelenül szük
ségük volna. Képzeljük már most, hogy 
az önképzés, illetőleg továbbképzés, komo
lyan, a szakmájukban jártas tanfértiak elő
adásai által eszközöltetnék {és támogattat- 
nék az egész országban egyszerre, meg 
vagyunk győződve róla, hogy rövid idő 
múlva iparosaink, s velük együtt iparunk 
állnpota más képet mutatna.

Mert a miniszternek igaza van említ- 
tett levelében, mikor azt mondja, hogy „a 
kézimunka az ész közremunkáló tevékeng- 
sége nélkül el sem képzelhető." Igen ter
mészetes, csakhogy, a hol alkalom nem volt 
az értelmi tehetséget is kiképezni, ott a 
kézi munka mechanismus marad, a mint 
azt hosszabb, rövidebb gyakorlással elsajási- 
tották.

Pécsi kiálltás
A pécsi kiállítási irodában napról- 

napra élénkebbé lesz a forgalom s nagyob
bodik a jövő-menők, tudakozódok és értesítők 
száma, kiknek ügyei a kiállítási irodai 
személyzet által előzékenyen és dicséretes 
pontossággal és gyorsasággal lesznek elin
tézve. Az egyiknek ez a kívánsága, a másik
nak az az óhajtása, egy harmadiknak valami 
terve, egy negyediknek valami kételye van, 
egy hatodik már valami előnyős helyet 
akar kiállítandó tárgyainak s igy tovább.
S mindegyik megkapja a kellő felvilágosítást, 
útbaigazítást, biztatást, buzdítást, mikben 
a kiállítási titkár dr. Záray Károly kifogy
hatatlannak látszik lenni.

másik állittatik fel helyébe a nevezett gyár 
által. *

„Kiállítási czukorkák" is jönnek majd 
forgalomba a pécsi kiállítás alkalmával. 
Ezeket Strausz pécsi czukorgyáros állítja 
elő. E czukorkák azzal jutnak a kiállítással 
kapcsolatba, hogy a csomagok és skatulyák 
vigneták a kiállítási elnökség egy-egy tag
jának arczképét viselik. Lesznek tehát Kardos, 
Nádosy, Aidinger, Ráth, Cs. Schapringer és 
Záray czukorkák.

Alsó-Baranyában is élénk mozgalom 
indult már meg a pécsi kiállítás érdekében. 
A mozgalom megindítója és vezetője Elversz 
Nándor, ki oly fáradhatlan tevékenységet 
és ügybuzgalmat fejt ki a kiállítás népszerű 
sitéseben kiállítók gyűjtésében, hogy a 
mondott vidéknek a kiállításon való leg- 
intensivebb képviseltetése bizton remélhető. 
Elversz is egyike lesz azoknak, kik a ki
állítás intézőinek leghálásb elismerését 
vivandják ki.

Az Engel Lajos pécsi könyvkereskedő 
kiadásában megjelent díszes kiállítású és 
érdekes tartalmú Pécs-Baranyai naptár többek 
közt a pécsi kiállításról is, mint a pécsi 
közélet egyik kiváló jelentőségű nyilvánula 
tárói megemlékezik. Részletesen ismertetve 

kiállítás prospektusát és mélta.va, a ki 
állítás jelentőségét, kijelenti az ismertetés 
írója, hogy a kiállítás tervezete szakavatott 
és ügy buzgó kezdeményezőkre vall, kikben 

ismerve eddigi tevékenységüket — meg 
van a garant:?., hogy a kivitel nagy mun
káját is dicséretesen fogják ellátni. A szöveg 
közé nyomott két képben a kezdeményezők 
s ma már a kivitelen jávában munkálkodó 
(N. Nádosy Kálmán és dr. Zaray Károlyj 
az olvasó közönségnek bemutatva vannak.

íratott, s az, országos képviselőnk utján a 
képviselőházhoz mielőbb fel terjesztetni hatá- 
roztatott. Kérvényünk röviden a következők
ben kulminál, illetve kívánalmainkat követ
kezőkben foglaltuk együvé :

1. A falusi néptanítók minimum 6U0 
írt készpéuz fizetésben részesüljenek, s ez 
nekik valamely közpénztárból pl. adóhivatal, 
vagy megyei pénztárból rendes havi vagy 
negyedévi részletekben fizettessék ki, amiért 
vállaljon felelősséget a megye, beszedvén 
azt hivatalból adó, illetve pótadó utján a 
néptől.

2. Ötödéves pótlékul kapják a nép
tanítók e fizetések 5°/0-át, miáltal azok 
mintegy helyhez köttetnek, mert ha igy pl. 
már 1 U -15 évig működvén egy helyen, 
t>60—690 írt fizetésük van, nem lenne ked
vük újból 600 frtos álláson kezdeni. Mig 
most a 24 ezer tanító közül több száz 
vándorol — jobb állásra törekedvén, mely 
körülmény altalános visszahatással van a 
tan ügy fejlődésére.

3. A néptanítók 30 évi szolgálat után 
kapják — munkaképtelenség esetén — egész 
fizetésüket nyugdíjul, s igy amennyiben 21 
éves korukban lepnek az orsz. nyugdíj- 
egyesületbe ; 51 éves korukban váljanak — 
a fenti esetben — képesekké az egesz nyug 
díjra. Elnyomorodás esetén ne csak 10, de 
5 év után is húzíiasson megfelelő nyugdíjt; 
5 év után 16*/,%-át —, 10 év után 33l\s00 át 
— és 15 év után 50° 0-át egész fizetésüknek 
kapják nyugdijai. Az özvegyek s árvák 
nyugdija is ez arányban módosíttassanak. 
A befizetés úgy község, mint a tanító ré 
szérol e nagyobb nyugdíj biztosításnál is t 
300 fit nyugdíj arányában történjék.

4. Az iskolaszéknek a tanítóra való 
felügyeleti és a tanító fölött való bírásko
dási joga — a tanító választások kai együtt

szakértő felsőbbségnek adassék át, s úgy 
nevezett miniszteri isk. látogató se lehessen

A városi tanács legutóbbi üléséből 
felhívást intézett a hatósága alatt álló 
összes hivatalok és intézetekhez, hogy a 
pécsi kiállításban való részvételt illetőleg 
mielőbb javaslatot terjesszenek elő. Tervbe 
vétetett, hogy Pécs városának gazdasági, 
kulturális és humanitánus viszonyai és álla
potairól teljesen hű és kimerítő kép nyuj- 
tassék a kiállításon.

A pécsi kiállításon egy nagyobb sza
bású sorsjáték is fog rendeztetni, mire nézve 
legközelebb fog határozni a végrehajtó 
bizottság. A sorsjáték tervezetének elkészí
tésére s a sorsjáték financzirozására a 
kiállítási pénztárnok Ullmann M. Károly 
pécsi bank- és váltóüzlettulajdonos kéretik 
fel.

*
A pécsi kiállítás tartama alatt közér

dekű kongresszusok rendezése érdekében is 
folynak már a munkálatok. Eddigelé bizto
sítottnak látszik egy nagy tanító gyűlés, 
melyen Baranya, Somogy és ~ 
tanítói vesznek részt, továbbá országos 
iparos kongrt sszus és méhészeti vándorgyűlés.

Az államvasutak gépgyára által 
pécsi kiállításra bejelentett Zimmermann'féle 
uj szerkezetű cséplőgép és lokomobil oly 
formán lesz kiállítva, hogy a kiállítás tar
tama alatt bizonyos napokon próbaeséplések 
eszközöltetnek vele, mely alkalommal az 
érdeklődő gazdák meggyőződést szerezhetnek 
arról, hogy az államvasutak gépgyárának 
cséplőgépei minőség és munkaképesség tekin
tetében ma páratlanul állanak s minden 
külföldi versenyt legyőznek.

A baranyamegyei nagyobb uiadalmak I más, mint szakember. Az iskola kellő
............  ' ................. ... 'anyagi — berendezéséért, s minden, az is

kólához tartozó épületek — tanítói lakás 
stb. jókarban tartásért az elüljárúság tétes 
sék felelőssé.

5 A néptanítók jogai és kötelességei 
törvény által szabatosan körvonaloztassanak. 
Az utóbbiak a falusi osztatlan népiskolákra 
— ezeknek megíelelőleg külön tantervbe 
foglaltassanak.

6. Legyen a tanítóknál is — képes 
ségük, működésűk, szorgalmuk alapján — 
előléptetés, u. m. főtanitó, igazgatótanitó. 
kerületi népiskolai tanfelügyelő, megyei 

kikészített! népiskolai tanfelügyelő.
n A kántori járandóságok készpénzre

közül már többben megígérték a kiállítási 
bizottság elnökségének, hogy nemcsak részt 
vesznek a kiállításban, hanem azt pénzbeli 
támogatásban is fogják részesíteni.

Foíytatólag érkeztek bejelentések : 
Kohl testvérek Bouyhád, repcze-olajok, olaj

pogácsák.
Nagy János Tótkeszi, 3 drb. ló.
Csató Gy. Gyula Villány, borok és cosmetikai 

szerek.
Első liptói gőz juhturó gyár, tejgazd. termé

nyek.
Greiner I. B.•Sellye, nyers 

kender.
Lindinger A. és Fia D.‘föld vár, lószerszámok, j változtassanak s ezek esetleg a község nagy

Az első liptói gözjuhtúró-gyár arról 
értesítette a kiállítási bizottságot, hogy 
többek közt finom liptói juhturóból egy 
nagy piramist fog felállítani, melyből bár
kinek szabad »**®»*i nm  >in,.ot.i,ó4 ux.i.u_i

Lenkei Lajos Pécs, a Fünfkirchner Zeitung 
összes évfolyamai.

Fuehs G. Ágoston Bpest. aggancsok és ebből 
készített iparezikkek.

Killer lióza Pécs, különböző női kalapok. 
Otoeska Géza G. Gyula, mezőgazd- termények 

simenthali tenyészmarha és angol hús
sertések.

Otoeska Etelka P.'Gyula, különféle baromfi. 
Schuth Vincze Villány, sajáttermésü borok. 
Zelesny Károly Pécs, fényképek.
Főherczegi uradalmi pinezészet Villány, borok. 
Á. Papp Mari Pécs, művirágok.
1 arga Elek Pécs. méhészeti mintaeszközök, 

méz.
T I  ~ - Schlesinger János Pécs, hűsítő italok.
, p* j Pécsi kőszénbánya és gépgyár része, társasán/.

\ kőszén és egyéb bányatermékek.
Haufer G. Zürich, uj szerkezetű gázmotor. 
Sorg N. Bécs, uj találmányit tejgazdasági 

eszközök.
Hangé P. Boroszló, uj találmányu bányászati 

műszerek.
Nádosy halmán Szent'Lőrincz, sajáttermésü 

borok.
Aáidosy Jeszenszky Mária, Szent'Lőrincz, kerti 

termények.
Nádosy Kálmán és Istran, Szent'Lőrincz, 

gazdasági termények, élő állatok, állati 
termények.

Lukács Antal Szent’Miklós,vegyészeti czikkek. 
(Folytatása köv,)

ága szerint szabályoztassanak. szigorú kö 
telességévé tétetvén az elöljáróságnak i 
járandóság pontos kiszolgáltatása.

kitűzött czélnak és az elért eredmények te
kintetében az ország által hozott áldozatok
nak meg nem felelőnek tartjuk, úgy a 
tervbe vett átalakítást az ország borkeres
kedésére nézve károsnak és sérelmesnek 
ismerjük fel.

Midőn ugyanis az országos minta- 
pincze mega 1 a pitta tott, azon czél lebegett 
úgy a magas kormány mint a törvényhozás 
szeme előtt, hogy ezen intézmény boraink 
nak a külföldön való megismertetésére 
vagyis külföldi piaczok szerzésére fog szol
gálni s ez által a kivitelt hathatósan elő- 
mozditandja. E czélban egyesültek a termelők 
és borkei eskedők érdekei egyaránt s csak 
is e czél bírhatott jogosultsággel arra nézve, 
hogy az Lillára az országos ininta-pinczét 
oly nagy segélyben részesítse és az az 
állam aegise alatt vezettessék. l)e sajnosán 
kellett tapasztalni és ez irányban már a 
magas Képviselőházban is történt nem egy 
tájékoztató felszólalás, hogy a magyar 
országos minta-pincze a jelzett czélt csak 
nagyon kis részben tartotta követendőnek, 
számbavehetó sikereket ez irányban éppen 
nem mutathat fel, hanem a helyett, hogy 
az e téren mutatkozó nehézségeke* leküz
dötte volna s utöröül szolgált volna bor
kereskedelmünk nagyobb külföldi borpiaczok 
létesítésében, a czéllal csakhamar egészen 
felhagyva ezen állami intézmény a magán 
borkereskedések verseny-üzletévé tétetett.

És midőn verseny üzletté lön, alig 
szükséges reá mutatnunk azon rendkivüli 
előnyökre, melyeket az országos m'nta- 
pincze a kereskedelemben a magánválla
latokkal szemben érvényesíthet. Az országos 
segély, adómentesség, ingyen helyiség 
piucze eszközök ingyenes átengedése, 
szállítási kedvezmények, a kormány morális 
támogatása, a hivatalos tekintély érvénye
sítése és a termelők érdekeinek a magán 
borkereskedés érdekeivel való nyílt ellentétbe 
helyezése oly tényezők, melyek a versenyt 
a különböző terhekkel és nagy kiadásokkal 
küzködő magánvállalatokra nézve egyenesen 
károssá teszik a hazai borkereskedés pedig 
nagyobb kifejlődésében gátolják. De az 
imént jelzett előnyökön kivül még számos 
más kedvezményt is élvez a minta-pincze, 
melyek közül elég felemlítenünk azt, hogy 
az állam-vasúti vendéglők nagy részben e 
piucze palaczk borainak elárusítására vannak 
utalva.

Xem hisszük mélyen tisztelt Képviselő 
ház, hogy a belföldi kereskedésben ezen az 
állam által a magán vállalatok ellenében 
létesített verseny káros volta első pillanatra 
is tel nem tűnnék és hogy ez akár igazsá
gos, akár méltányos lenne; mert. ha a 
Jiazai bői kereskedés egyáltalán a jelen 
viszonyok között különösebb állami kedvez
ményekre nem is számíthat, mégis nagy

Mindezek azonban; a felekezetek fontosságánál fogva méltán megvárhatja.

letörni
majd egy darabkát kóstolóul 

Ha a piramis elfogy, nyomban egy

a vadászat alatt eltűnt a kastélytól s ma
gával vitte a gyermeket is. É rtitek : 
gyermeket, egy kicsi, szőke kis leányt?

Ráskay Béla a felindulástól reszkető 
ajakkal perczekig némán nézett maga elé, 
majd elnyomta a kitörő fájdalmat.

— A boszu gözszárnyakon vitt a gaz
ember után, ki szivemet kirabolta ; — foly 
tatta Ráskay.

— A latrok ügyes gonosztevők voltak :
az asszony, meg a csábitó is. Egy ideig 
Svájczbanhúzódtak meg Interlackenben, hol 
pásztoróráikban kaczagták Ráskay Bélát. 
Jó sorsom nyomra vezetett, de az asszonyt 
már nem találtam, útban volt Genf felé. 
Röviden végeztem Csornay báróval: megöl
tem a Jungfrau lábainál. Aztán Genfbe 
siettem, hogy azt a nyomorult ördögöt 
megfojtsam, hanem nem akadtam nyomaira. 
Bujdosott a világba, mert tudta, hogy öt is 
meg fogom ölni. Még leány korába i meg 
esküdtem neki, hogy az első kaczér perezben 
leszúrom, nehogy meg-ontsa életemet. Ő 
tudta, hogy igazat mondok ; ismerte termé 
szetemet. Azonban a boszú napjai, évei el
múltak, többé nem kutatom. Csöndes ember 
vagyok ------

— Enyém is elmerült a bűn fertőjében, 
én is elvesztettem mindent! — mondta a 
mérnök nehéz szívvel.

— Örök harcz az é le t; örök szenvedés 
az ember; — szólt az ezredes. — Jertek, 
éjfélre jár, menjünk.

(Fo ly t, kö r.)

Nyílt felhívás
liaranyamegye összes néptanítóihoz.

Szeretett testvéreink! Kedves kartársak!
Nincs, nem lehet nemesebb hivatás, 

mint a néptanítóké, ők lévén a népnevelés 
harezosai s mint ilyenek az állami jólét 
alapjának megvetői, mert elveszett azon 
ország, melynek népe setétségben sínylődik, 
nélkülöznie kellvén a népnevelés által szított 
erkölcsi világosságot, mely ha megvész — 
Berzsenyiként — Róma ledől s rabigába 
görbéd. De hiszen el is ismerik, hogy nagy 
horderejű munkát végzünk, ékes szavakban 
dicsőítik hivatásunk magasztosságát, mond
ván ; mi vagyunk az igazi felsőház, hogy : 
majd fényleni fogunk, mint az Égnek csilla 
gai. A dicsériádáknak nem vagyunk híján. 
Ha az ilyen virágos szópuffancsob. hivatá 
sunk idealizálása elégségesek volnának a 
létfentartásra, úgy mi volnánk a hazának 
legirigy 1 esi eméltóbb fiai, holott voltakép 
koldusi kenyéren rágódó népszolgák vagyunk. 
Többször volt már alkalmunk a sajtó utján 
elpanaszolni bajunkat, de süket fülekre 
akkdtunk, szavunk elhangzott, mint a pusz 
tába kiáltónak szava, s mi csak tűrtünk 
tovább. De ma már csordultig megtelt az 
üröm-pohár, helyzetünk tarthatlanná vált. 
Ne panaszkodjunk tovább, elég a szvakból, 
lépjünk a tettek mezejére.

A „Győrvidéki tanító egylet" volt az 
első, ki akczióba lépett, kérvényt intézvén 
az országgyűléshez helyzetünk javítása ér
dekében, kiálltványt bocsátott ki, felhíván a 
a tanító-egyleteket a sorakozásra. Kisded 
egyletünk — ez igénytelen sorok Írójának 
indítványára — alulirt helyre és napra 
rendkivüli gyűlést hitt egybe, melyen — 
ölömmel regisztrálhatom — a tagok mind 
megjelenvén, az ugyancsak e sorok írója 
által készített kérvényt — minden változ 
tatás nélkül elfogadtatván, általunk alá-

jogainak sértetlen meghagyásával,
Kedves bajtársak! Midőn ezeket tudó 

mástokra hozzuk, közös érdekünk, a haza 
néptanítósága érdekében szeretettel szólítunk 
fel benneteket; sorakozzatok mellénk, tömö
rüljetek ! mert egyesülésben a gyözelei 
8zétforgácsolásban a vereség. Egy embe 
egy egylet szava elhangzik, de a mit ne
gyed százezer ember egyesült akarattal kér. 
azt nem lehet ignorálni, keresztül tör az a 
falakon s felveri léha közönyükből azokat, 
kik eddig agyonhallgatni akarták a szegény 
néptanítók jogait. Csoportosuljatok s egyle 
tenkint menesszetek kérvényt az Országgyűlés 
elé, a ennek felterjesztésére kérjétek meg 
orsz képviselőtöket, kik mint ilyen, választó 
kerületének minden ügyét szivén viseli, kell, 
hogy viselje. Fejtsétek ki kérvényetekben 
helyzetünk tarthatlan voltával kívánalmaink 
jogosultságát.

Eddig a léha közöny sötét éjszakája 
borult a hazai néptanítóságra, de ma már 
hasad a hajnal s ha minden tanító egylet 
— kézzel a szivén — magáévá teszi, követi 
az itt mondottakat ; úgy bizonyára fel is 
fog virradni, fel fog jőni a nap s tündökölni 
fog a hazai néptanitóság kék egén.

Ezen édes reményben közös szent 
ügyünket lelkes felkarolástokba ismételten 
ajánlva, maradunk

Szt.-Lörinczen, 1887. nov. 17-én tartott 
ülésünkből — szerető kartársaitok: a Szt. 
Lórin ez egyházkerületi r. kath. tanító egylet 
tagjai.

Megbízásból: 
Souisicli Sándor.
ózdi néptanító.

Két fölirat Pécsről.
A péi si borkereskedők egylete két igen 

üdvös tartalmú föliratot terjesztett 
országgyűléshez. Mind a kettőt egész 
terjedelmében közöljük.

Mélyen tisztelt Képviselőház! Az or
szágos költségvetés tárgyalása alkalmával, 
a földmivelési-, ipar- és kereskedelmi minisz
térium tárczájánál szőnyegre keriilend a 
magyar királyi országos mintapincze ügye 
annál is inkább, mert a magas minisztérium 
az államsegély részbeni fenntartásával a 
mintapinezét a magyar bortermelők országos 
szövetkezetének óhajtván átengedni, az ezen 
tiz évi időtartamra kötendő egyességre vo
natkozó szerződést ez alkalommal bemuta 
tandja.

Ezen ügy kiváló fontosságánál fogva, 
a mély tisztelettel alulírott egyesület, mely 
a borkereskedés előmozdításában és a bor
kereskedelem védelmében leli ezé Íját, felada
tához híven hazafias kötelességének tartja 
a magas Képviselőháznak bölcs figyelmét a 
magyar országos mintapincze ügyére jelen 
alázatos feliratával különösen is felhívni, 
hogy az egyrészt az ország éidekeínek, 
másrészt ezzel kapcsolatban a mindinkább 
fejlődő hazai borkereskedelem érdekeinek 
megfelelőleg intéztessék és döntessék el.

Teljes nyíltsággal jelöljük meg azon 
álláspt ntot, melyet egyletünk e kérdésben 
elfoglal s ez abban á l l : hogy valamint az 
országos mintapinezét már eddigi szerveze
tében mint kizárólag állami intézményt a

hogy mérlegelve kezelési és egyéb terneit 
szabadabb kifejlődésében ne gátoltasséz 
ne illettessék az állam részéről a fogyasztó 
közönség és a külföld előtt is a bizalmat
lanság jellegévé’ az által, hogy érdekei 
termelők érdekeivel és borainak minősége 
az állam felügyeletével dicsekvő országos 
mintapincze borainak jelességével merőn 
szembeállittatik.

A borkereskedést e verseny által érő 
positiv károsodással és a minta-pinezére 
fordított áldozatokkal éppen nincsenek 
arányban az ezen intézmény által elért 
eredmények; minthogy az országos minta- 
pincze az élvezett kedvezmények daczára 
nagyobb sikereket felmutatni nem képes és 
kénytelen fenntartását a concurrentia lég 
közönségesebb eszközeivel biztosítani.

Sem állami. 9em pedig általános nem
zetgazdasági érdekek nem követelik tehát 
az ilyetén versenyt, de a termelők érdekeit 
tekintve sem indokolt, mert a termelő borait 
a kereskedésben is bizományba bocsájthatja 
saját és azok fajainak különleges megneve
zése alatt anélkül, hogy ez hátrányára 
szolgálna, holott az eddigi tapasztalat 
szerint az országos minta-pinezében a sza
bályok ellenére nem egy vidéki borkereskedő 
borai is eladás alá kerültek s ez által 
éppen a megóvandónak jelzett bortermelők 
érdekei tétettek illusoriussá. viszont pedig 
egyes fajok kiváló dédelgetése által az oda 
bizományba adott más fajta borok kevesebb 
keresletnek örvendettek. Az állami felügye
let és ellenőrzésnek pedig bármely bor
kereskedő kész magát alá rendelni.

Hogy a magyar országos minta-pincze 
által a borkereskedésre háramló ezen hát
rányok a kereskedői körökben nagyobb 
ellenzésre nem találtak, az részben annak 
tulajdonítható, mert az intézmény szerve
zete kevésbé volt ismerve s annak közgaz
dasági fontossága félreértetett, amennyiben a 
minta pinezében mindenki borainknak a kül
földön való meghonosítására türekvő állami 
tényezőt látott, részben pedig borkereskedői 
szakegyletek hiányának róható fel.

Ha pedig az országos minta-pincze 
mint kizárólag állami intézmény nem volt 
képes feladatának megfelelni és a borkeres
kedésnek versenyével kárt okozott, annál 
kevésbbé jogosult ez intézménynek akkénti 
átalakítása, hogy az a tervbe vett szerződés 
szerint az országos bortermelők szövetkezete 
czim alatt alakult magán consortiumnak 
adassék át, mert ekként az állam segélyével 
egyenesen egy hivatalos jellegű verseny- 
borkereskedés állittatik fel és állandósít- 
tá tik ; ez pedig a várakozásnak még kevésbé 
lesz képes megfelelni mint eddig, midőn 
kizárólag állami kezelés alatt állott.

A szerződésben ugyanis egyetlen egy 
oly czélt vagy indokot sem találunk, mely 
elfogadhatóan indokolhatná azt, hogy a 
magyar országos minta-pincze annyi áldozat
tal és oly sok kedvezménynyel egy ily még 
végleg meg sem alakult szövetkezetnek 

iltassék ki ; de ezen tiz évre tervbe 
vett állandósítás éppen nem felel meg a 
magas Képviselőház abbeli többször kifeje
zett intencziójának, hogy az országos minta
pincze állami segélyeztetése mielőbb meg
szűnjék. Ugyanis a szövetkezet nemcsak

készpénz subventióban részesül, mely ^
első két évbeni ávi 9000 forintban, azontúl 
pedig évenkint 1000 írttal kisebb összegben 
Összesen tehát 54000 forintban állapittatifc 
meg, nemcsak adómentességet, ingyenhelyi, 
séget élvez és a pincze felézereléseket bim 
nemcsak egyéb kedvezményekben részesül 
hanem továbbra is rendelkezik az állam 
erkölcsi támogatásával és a hivatalos jel. 
leggel, míg ezzel szemben az összes bevétel 
a szövetkezetét illeti és a szövetkezet alap. 
szabályai szerint czélja tisztán üzleti tér. 
mészetü, tehát országos érdeket nem képez! 
Önkényt felmerül itt a kérdés: miben nyü. 
vánul a tervbe vett egyezménynél a hazai 
borászat emelése iránti czél és törekvés 
mi jogon részesülhet egy ily magán intéz
mény oly kiváltságos kedvezményekben a 
borkereskedelemmel szemben ? És e kérdésre 
a szövetkezet alapszabályai Dem felelnek 
meg, ellenben az ország jelen pénzügyi 
viszonyai és a borkereskedésre háramló 
fennt részletezett károsítás eléggé kitüntetik 
a felvetett kérdés tarthatatlanságát, főleg 
akkor, midőn a szövetkezet az üzleti viszo
nyok változatainál fogva a minta-pinezék a 
termelők érdekébeni hasznosítását sem képes 
az államtól nyert előnyök arányában bizto
sítani s igy esetleg tekintélyében is csorbát 
szendedhet.

Nem forog fenn a borkereskedelem 
solid voltánál fogva a közérdeknek azon 
követelménye sem, hogy a termelők érdekei 
a borkereskedés általános érdekeivel szembe- 
állittassék s ez egy az állam által támo
gatott intézményben nyerjen kifejezáést.

Mélyen tisztelt Képviselőház! Ezeket 
kívántuk egyletünk alapszabályainak szel
lemében magas színe elé tárni, mély tisz
telettel esedezvén, hogy jelen aiázatos 
foliratunkat és az abban felhozott indokokat 
tanáeskozmányuknál kegyesen figyelmére 
méltatni és az országos minta-pinezét beszün
tetni, illetve a magyar bortermelők országos 
szövetkezetével való a magas kormány által 
kötni szándékolt szerződéstől a jóváhagyást 
megvonni méltóztassék.

A mélyen tisztelt magyar Képviselő
háznak hódoló tisztelettel alázatoz szolgái: 
A pécsi borkereskedők egylete.

Mélyen tisztelt Képviselőház ! Midőn a 
műborról és védjegy behozataláról szóló 
törvényjavaslat a magas Kormány által a 
Ház asztalára beterjesztetett s utóbb 9zak- 
tanácskozmányok tárgyává tétetett, az or
szág minden részéből ellenző szavak hang
zottak fel ezen törvényjavaslat ellenébe 
é9 hogy ezen ellenzés még nagyobb nem 
volt, tisztán annak tudható be, hogy a bor
kereskedelem terén szakegyletek hiányoz
ván, véleményezésre csak egyes borkeres
kedők és az általános érdekeket képviselő 
kereskedelmi kamarák szólittattak fel.

Egyletünk, mely csak 1886-ban létesült 
kötelességének ismerte feladatához híven e 
nagyfontosságu ügyben szakvéleményét a 
Nagyméltóságu Földmivelési-, Ipar-és keres
kedelmi Miniszter ur elé juttatni, mely 
kellően indokolt véleményünk az volt. hogy 
az érintett törvényjavaslat által czélba vett 
törvényhozási intézkedés nemcsak időszerűt
len, hanem a borkereskelemre nézve káros is.

E törvényjavaslat vissza is vétetett 
De ama reményünk, hogy e tárgy az élel
mi czikkek hamisítása meggátlásául behozan- 
ód és igy egészségügyi intézkedéseke kin- 
vül, végleg lekerül a napirandröl nem tel
jesült, mert a magas Kormány csakhamar 
a bortermelés és borkereskedés védelméről 
szóló törvényjavaslatot terjesztette be és 
ezen javaslat a mélyen tisztelt Képviselő- 
ház közgazdasági bizottsága által csekély 
módosításokkal el is fogadtatott.

Alulírott egyesület, melynek föczélja 
a borkereskedés előmozdítása és a borkeres
kedelem védelem, elengedhetlen kötelességé
nek ismeri u hivatkozott törvényjavaslat
ban foglalt intézkedések iránt aggályainak 
kifejezést adni és véleményét az ügy nagy 
fontosságához méltó nyíltsággal ezen 
törvényjavaslatra nézve is a mélyen 
tisztelt Képviselöház színe elé juttatni.

Mindenekelőtt bátrak vagyunk utalni 
arrt, hogy e törvényjavaslat éppen nem 
szűnteti meg, de sőt fokozza a külföldön a 
már az előbbi javaslat által felkeltett 
bizalmatlanságot, mert ha a magas Kormány 
a törvényjavaslat indokolásában elismeri 
azt, hogy a mesterséges bor gyártásának 
eltiltása káros, felesleges, de ily intézkedés 
a külföldi vevőknél visszatetszést idézett, 
elő, úgy kétségtelen, hogy a jelen javaslat 
mely a műbor gyártását megengedi, de 
ezzel szemben a kiválóbb szőllő fajok 
jellegének megvédése érdekében a természe
tes bor kezelése és összeházasítására vonat
kozólag hoz a kereskedelmet megszorító 
szigorú intézkedéseket, a hazai borkereske
dés szolidsága és hitelébe vetett bizalmat 
ingatja meg, hiszen mig a műbőr-gyártás
nak esetleges eltiltása vagy engedélyezése 
borkereskedésünkre nézve kissebb jelentőségű, 
addig a vidék nevének és a faj jellegének 
feltétlen meghatározása iránti rendelkezés 
oly megszorítása a kereskedésnek, mely ön
kényt felkelti mindenkiben azt a gyanút, 
hogy az e czimen tapasztalt visszaélések 
tették szükségessé azt, miből aztán a kül
földön bizalmatlansága köunyen kövekeztet- 
hető.

E bizalmatlanságot már most is érzi 
a hazai borkereskedelem, mely pedig ha 
fejlődésnek indult is, még sem izmosodott 
meg annyira, hogy a kivitelnél a külföld 
óvatosságának legkissebb nyomását 
eltűrhetné.

Az is elvitázhatlan tény, hogy midőn 
kimondatik, hogy tilos „bort oly vidék meg* 
jelölésével forgalomba hozni a  melyen az 
nem termett, illetőleg a mely vidék jellegé* 
nek meg nem felel" és tilos „a bort oly 
szöllőfaj megjelölésével forgalomba hozni, a 
melyből az nem készült", — midőn meg
határozta tik az, hogy „ k ü lö n b ö z ő  vidékeken 
termett, vagy különböző szőllő fajokból 
készült borok keverése esetén, a z  összeháza-
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gított bor oly vidékünek, illetőleg olyan 
ggollő-ftjból valónak jelezhető, a melynek az 
jg és tulajdonsága szerint tényleg megfelel," 
ei lényegében megegyez a védjegy elvével 
és egyes vidékek érdekében a borkereskedés 
ilyetén szűk korlátok közzé való szorítása 
nagyobb károkat idézhet elő, mint melyet 
nebány kiváltságos borfajok megvédése, 
vagyis egyes termelők érdekeinek dédelge

ellensúlyozhatnának, annál is inkább, 
fflert éppen nincs kizárva az, hogy a kül 
fgldőn, akár házasitás utján, akár éppen 
mesterséges utón oly vidékek és fajok neve 
éa jellege szerinti borok továbbra is for
galomban tartassanak. Minden az egészség 
Ügyi tekinteteken kívül álló megszorítás 
hénitólag hat a kereskedelemre s a beállandó 
zavart csak növelni fogj a az iz és tulajdonság 
meghatározása körül ellenőrzés, úgy annyira, 
hogy sulidnak és szilárdnak elismert bor
kereskedésünk okvetlenül beállandó íolytonos 
zaklatásnak leend kitéve, mert a megható 
rozás. akár vegyi utón, akár szakismeret 
által mindig kétséges és mindenkor utat 
nVit hosszabb időre terjedő czéltalan vizs
galatoknak.

De hogy az e törvényjavaslat által 
,-zélh.i vett megszorító intézkedések nélkülö
zik az okszerűséget és megmérhetlen kárt 
hozhatnak a borkereskedésre, annak indokát 
a kii : 'ld bortermelő és a borkereskedést 
t.'ikc-yie ' itt országainak példáiban találjuk 
lei. Ki-1 sorban pedig hivatkozunk Franezia- 
országra. mely daczára a borkereskedelem 
ott divó különböző szokásaira, sem a 
kereskedelem, sem legkevésbbé a termelők 
érdekében nem találta szükségesnek, hogy 
oly törvény liozattassék, mely az egyes 
• k kiilönbözetét tüntesse föl s egyes 

borfajoknak pontos meghatározását avagy 
előnyét akként biztosítsa, hogy bort oly 
vidék megjelölésével forgalomba hozni, a 
melyen az nem termett, illetőleg a mely 
vidék jellegének meg nem telel s bort oly 
izei'."'.ij megjelölésével forgalomba hozni, a 
melyből az nem készült, nem lehet, a 
különböző szőllófajokból készült borok 
keverésére, vagy összeházasítása esetére a 
megjelölést egy vidékre szorítsa és hogy 
mennyire veszélyes és káros, sőt mondhatni 
vészt hozó lett volna ily törvény szerinti 
megszorítás ezen ország kereskedelmére 
nézve. tény esen igazolja a Francziaországban 
pusztított phylloxera, mely ily törvény 
in • tt hosszú évekre az ország legkitűnőbb 
beirtanának nevét törölte volna el a piaezról.

helyett azonban Francziaország nem csak 
hazája más vidékü, hanem a külföldről és 
hazái kból is importált boraival segitett 
magán, s azt ama jelentős vidékü fajok 
elnevezése alatt hozta forgalomba anélkül, 
hogy ezzel az illető' hírneves vidékek 
borainak jelességén esorbát ütött volna, 
lienkezóleg megtartván folytonosságban 

azok neveit, a borkereskedelmet továbbra 
is megszokott magas lendületben tartotta 
lenn. :•-törekvése rgyaois az lévén, hogy jó 
és ártalmatlan bojt adjon.

Hazánkban a phylloxera is mindinkább 
te; 1 és teiiitütte magát már a mi egyletünk 
borvidéke különböző részeiben is, mely 

Midéi* j- lig  nem egy ország és világhírű 
i fa :>ir. Könnyen elgondolhatni tehát, 

h"gy a ’..1 atkozott törvényjaslatot Franczia- 
ország példájával szemben a borfajokra 
né/- sápuláltmegszorításaival mély veszélyt 
h z keieskedésünkre, s váljon ki viselhetné 
el a felelősséget, ha e módon például akár 
a villányi, avagy a szegzárdi bor végkép 
eltűnik a borpiaezról, holott ezen helyek 
közelében éppen ily jeles fajú borokkal 
találkozunk. Váljon az ily eljárás nem 
egyenlően sujtja-e a bortermelőt mint a 
borkereskedőt is ?

Hivatkozunk továbbá ezen példából 
kifolyólag, azon biztosan bekövetkezendő 
anomáliára is, hogy miután az osztrák 
örökös tartományokban ily törvény nincs, 
az •tani piaczon, mely szükségleteinek nagy 
részét nálunk vásárolja, a borok minden 
esetre eló'bbi elnevezésük szerint tekintet 
nélkül a fajra, fognak áruba boesájtatni és 
így bekövetkezik az. hogy a phylloxera 
által kiölt nemes bornemeket, melyek e 
nevek alatt nálunk többé fel nem találhatók, 
az osztrák borkereskedők útján fogjuk 
forgalomban látni.

Nincsen ily megszorító törvény Spa= 
nyolországban sem, melynek szigorú intéz 
kedései vannak ugyan egészségügyi szem
pontból a hamisításra nézve, de a fajokat 
megszorítani szükségesnek nem látta. Es 
hivatkozunk Olaszország példájára is, hol 
gyakran felszínre kerül a törvényjavasla 
tunkkal anolog beavatkozási irányzat, több 
szőr történt kísérlet a borkereskedelem 
védelme ezimén hasonló megszorításokat be 
hozni, de mindannyiszor eredménytelenül, 
mert általános nem/.etgazdászati tekintetek 
miatt, az illetékes szakköröknél ellenzésre 
találván, mindannyiszor félretétettek.

Merő lehetetlenség az, hogy a vonat
kozó törvényjavaslat hátrányait a termelők 
is. s főleg ők ne érezzék, a mennyiben a 
kereskedelemben mutatkozó visszaesés dep 
rimáié hatása közvetlenül és első sorban 
őket érinti, de egyes vidékek úgynevezett 
megvédése által azon termelők, kik  ̂ ily 
múltból öröklött, de jelenben már igen 
gyakran kétes értékű vidékek és fajok je l
legével nem bírnak, azonban szintén jeles 
és jó bortajokkal rendelkeznek, méltatlanul 
háttérbe fognak szorittatni.

A kereskedelem és termelők eléggé 
védve vannak, ha e törvényjavaslat mellő* 
zésevei afősuly, az egészségügyi szempontból 
indokolt borhamisítás elleni intézkedésekre 
fordittatik és ez szigorúan keresztül vitetik, 
mikben ezután a fogyasztó közönség is 
megnyugtatást találhat.

És végre miért nem hozatnak ily meg
szorító intézkedések másnemű fogyasztási 
csikkekre ? Vagy például: vájjon mind török 
dohány az, melyet e néven az allam forga
lomba hoz ?

Ha bármely elfogadható indok harczolna 
a czélba vett törvényes intézkedések jogo

sultsága, vagy ezek okszerűsége mellett is, 
készséggel elhallgatnék a közérdek szem
pontjából aggályainkat, de kiváló szak
tekintélyek nézete, viszonyaink helyes 
mérlegesése, és saját tapasztalatainkból 
merített közvetlen érvek nemcsak szükség
telennek es tárgytalannak, de károsnak is 
igazolják a javaslatot, melynek a műbor 
gyártás engedélyezésére vonatkozó része is, 
eltekintve a műbor meghatározása körüli 
hülönböző felfogásoktól, szintén teljesen

azért, hogy személyesen hozzam helyre 
elkövetett hibámat. — A ritka becsületességü 
ember neve T a u s z József.

—  Az állami agyag-ipariskola, Baranya- 
Mágocson, mely még csak bár a közel 
múltban kezdte meg működését, már is 
kellemesen lepi meg a látogatót a tanonezok 
kézbeli ügyessége. Midőn belépünk a szép, 
tágas, világos es kényelmesen berendezett 
műhelybe, egész örömmel nézzük, hogy ezen 
kis iparos jelöltek minő kedvvel gyúrják,. . .  | w  U IO  1|/U1 \JO JV 1 U 1  I L n  1 ** w v* ,  ,  w k g  J  u i j u a j

telesleges, mert ha a műborgyártás eltil l dagasztják az azyagot, hajtják a korongot
tú a a  i r á n » ;  „  U K ltö U  1 *__1___j. 1............  °  J . . °  . . , ...........  . °  .tasa iránti törekvés a külföld bizalmatlan 
ságát idezte fel, akkor ezzel szemben annak 
engedélyezése a hazai termelők bizalmatlan 
ságát kelti fel, annál is inkább, mert a 
közvélemény a mellett nyilatkozott és ezt 
részünkről is helyeseljük, hogy a műbor 
gyártás eltiltandó lenne; de felesleges 
azért is, mert miért kellessék törvény utján 
engedélyezni azt, a mi hazánkban, hol a jó 
és természetes bor literjének ára 8—10 kr., 
költséges voltánál fogva ezidö szerint önálló 
és az államra nézve jövedelmezhető üzleti 
ágat úgy sem képezhet ? — hazafias köte 
lességünknek ismerjük aggályainknak kife- 
zést adni és hivatkozva az ezen ügyben úgy 

szaktestületeknél mint számos oldalról 
feltüntetett érvekre, mély tisztelettel aziránt 
megkérni a mélyen tisztelt Képviselú'házat, 
hogy a közgazdasági Bizottság által elfo
gadott és beterjesztett, a bortermelés és 
borkereskedés védelméről szóló 531. számú 
törvényjavaslatot a napirendről levétetni, 
illetve azt el nem fogadni méltóztassék. A 
mélyen tisztelt magyar képviselú'káznak 
hódoló tisztelettel alázatos szolgái: a pécsi 
borkereskedő egylete.

Különfélék.

és már kisebb tárgyakat kellő ügyesség és 
Ízléssel készítenek is. Jelenleg 12 tanoncz 
vau, ez ugyan mind a legnagyobb igyeke
zettel és munkakedvvel dolgozik, de azért 
mégis 2—3 különösen kiválik ügyessége 
á lta l; ezekből aztán lesznek is ám derék, 
szakképzett iparosok. — Ezen sikert és 
munkakedvet nagyban előmozdítja ama bánás
mód és oktatás, melyben részesülnek a tanon
ezok, mert úgy Marót mint Hűbner tanárok 
nem sajnálnak semmi fáradság hogy ot, tanít
ványaikkal a kellő eredményt elérhessék. — 
Ez alkalommal el nem mulaszthatjuk 
felemlíteni, hogy az agyag ipar ten n Bach 
Gyula eddig is szép sikert ért el, de most 
már a legszebb tárgyakat luxus-czikkeket is 
nemcsak mázzal, hanem aranyos díszítéssel 
készíti; tárgyai kiállják a külföldről be
lakottakkal a versenyt és ár tekintetében 
sokkal olcsóbbak. Melegen ajánlhatjuk min
denkinek, a kit a iiazai ipar halladása 
érdekel, hogy alkalom adtán el ne raulasz- 
szák az agyag-ipar iskolát, úgy Bach 
műhelyét meglátogatni.

— A kataszteri munkálatok programmja 
a jövő évre már meg van állapítva a 
pénzügyminisztériumban. E programúi sze
rint 1888 bán a mérnöki helyszínelés 
Tolna, Baranya, Somogy és Torontál 
megyékben rendszeresen fog történni. 
Ezenfelül a mérnöki nyilvántartás, a 
lehetőséghez képest, mindazokban a közsé
gekben tog vezettetni, melyekben az 
állandó kaszteri szletes fölmérés az utóbbi 
években befejeztetett, vagy a korábbi 
felmérés a tény lege állapotnak megfelőleg 
kiigazittatott s a melyben az 1886. évi 21b 
t. ez. értelmében a telekkönyvi betétek

— Hangverseny. Rover József gordonka 
művész és Rover Müller Ada zongora-mű
vésznő által f. hó 27-én a „Hattyú"-terem
ben rendezendő hangverseny míísorozata :
1. G.-moll gordonka-hangverseny G. F.
Handel. Előadja Rövid. 1. 2. Largo és Alle
gro Nr. 3. Sarabande 4. Allegro. 2. , Etűdé CUuiuimcu
de Coneert (As-dur) zongorára Liszt Ferencz. j tógnak Vzerkésztétni!
3 a) Dallam 3 mű Eubinstein, gordonkára _  j ankovita Dénes a mohácsi
b) Adagietto Bizet. Rov,r. 4. Rhapsod.e ^  j^ b ír ó s á g  albirija, e hó 16-án
hongroise„ Liszt rerencz. Rover-Muller A da.; % , ?• > •/ I , ,, p.  v. ,,  - DunaSzekcson eljegyzését tartotta Radulo-o. „aervais ranations„ brillantes op. • v ... . • .. ,., , . .... .. m . t i  vits £soh kisasszonnyal Bájáról,gordonkara Rover. b . „Tarantella," gorndo- j . J .
ka-és zongorára Rossini Rovev és neje A Jegyzöválasz ás Mohácson. Az üres 
hangverseny-zongorára-Bösendorfer zongora 
terméből való. Jegyek előre válthatók 
Valentin Károly fia könyv-és zenemű keres 
kedésében, és este a pénztárnál. Kezdete 
fél 8 órakor.

— A posta köréből. A pécsi m. kir. 
posta- és távirdaigazgatóság a levelező 
közönség érdekében azon czélszerü intézkedést 
tette, hogy vasárnap délután a posta- és 
távirdahivatal azon közege, ki a táviratok 
felvételével van megbízva, egyszersmind 
postai értékjegyek árulásával, ajánlott és 
expresz levelek felvételével is megbízatott: 
ezen levelek, miként az egyszerű levelek, a 
legközelebbi postamenetekkel továbbíttatnak.
A távirdaszolgálatot ellátó közeg a postai 
értékjegyek árulásával, ajánlott és expresz 
levelek felvételével d. u. 2-től este 7 óráig 
fog foglalkozni.

— Thea estely Páratlan szerencsével van 
megáldva a pécsi jótékony nőegylet. Akár 
hányszor rendez mulatságot, az mindenkor 
nagyszerűen sikerül. így a szerdai thea. 
estély is mind anyagilag, mind erkölcsileg 
szép eredményt mutat föl. Nem lehet a 
közönség rokonszenvét csodálni különösen a 
thea*estélyek iránt, mert azokat a kedélyes* 
ség, fesztelenség jellemzi s a mi fő, nem 
drága mulatságok. Nőknek a toálet nem 
kerül sokba, a belépti dij kicsi, s a nőegylet 
tagjai által árult ételek és italok ára mér
sékelt. JónÚ9 Jancsi népzenéje mellett este 9 
órakor vette kezdetét a táncz s egész hajnali
4 óráig tartott. Az első négyest 32 pár 
tánczolta. A szünóra alatt egy a nőegyletnek 
ajándékozott nagy és szép kalitka játszatott 
ki tombolán, mely szintén szép összeget 
hozott a pénztárba, bár a hölgyek — igen 
tapintatosan — nem voltak zsarolók a 
tombola jegyek eladása alkalmával.

—  A pécsi szőlősgazdák egyesülete figyel
mébe. Szegzárdon a tervezett vinczellérké- 
pezde helyett az állam igen helyesen csak 
szölőszeti és borászati tanfolyamot fog 
létesíteni. Miklós Gyula kormánybizto« f. 
hó 24 én, a tanfolyam előmunkálatai körül 
szükséges intézkedések megtétele czéljából 
az érdekeltekkel a megyház nagytermében 
értekeletet fog tartani, ez alkalommal 
egyúttal a szőlőszet jöv;: fejlődése iránti 
nézeteit s a phylloxera eiieni védekezés 
módját érintő előadást is fog tartani. Ha 
Szegzárdon ily tanfolyamra szükség van, 
talán Pécsett is helyén 
fölállítása s tekintve a közelgő phylloxera 
veszélyt, ma tán inkább, mint valaha ?

— Ritka eset. Azt mondják, hogy 
csodák ma már nem történnek, azok csak 
a régi világban fordultak elő. Hogy azon 
eset, melyet elmondandó vagyunk, nem 
tartozik e a csodák közé, azt az olvasó 
bölcs Ítéletére bízzuk. Tegnapelőtt több 
ízben kereste Rácz Mihályt, a pécsi 
takarékpénztár első házmesterét egy jó 
ravaló kinézésű polgár ember; végre 
reáakadt, mikor és a következő dolgot 
mondotta el neki: Én, körülbelül négy 
év előtt, egy Ízben maga után mentem az 
utczán; maga egy forintot elvesztett, én 
fölvettem s elhasználtam saját czélomra.
Azóta igen sokszor furdalt a lelkiismeret, 
hogy miért költöttem el más pénzét, s már 
több ízben akartam visszaadni azt. Tovább 
azonban nem tudom eltűrni, a lelkiismeretem 
semmikép sem engedi, hogy vissza ne adjam 
a talált egy irtot. Mikor ez történt, Gyíídön 
laktam, ott voltam korcsmáros, most Kalo
csán vagyok vendéglős, s innen jöttem Pécsre

sedés-
ben volt mohácsi vávosi jegyzői állás e hó 
15 én töltetett be aképviselötestület által 
megejtett választás utján. Ez alkalommal 
nemcsak a képviselőtestület tagjai jelentek 
meg majdnem teljes számmal — csak 2 — 3 
hiányzott — hanem a városi polgárság 
köréből is az érdelődők nagy száma a 
városház közgyűlési termét egészen meg 
töltötte. A járási főszolgabíró a képviselő- 
testületnek választó közgyűlését pont tíz 
órakor megnyitván, előadta a közgyűlés 
czélját, majd jelentvén, hogy a betöltendő 
jegyzői állásra négyen pályáztak, kik 
közül Klombauer Antal, Bürsün Bélát és 
Neumayer F. et ezennel banditálván, felhívta 
a képviselőtestületet, hogy a kijelöltek 
közül válaszsztanak egyet: mire közfelkiál
tással egyhangúlag Klombauer Antal 
választatott meg jegyzővé. A megválasztott 
a közgyűlésen nyomban megjelenvén, a 
főszolgabíró kezében letette az esküt, minek 
megtörténte után rövid beszédben köszönte 
m-g a képviselőtestületnek ő irányában 
egyhangúlag nyilvánult bizalmát.

—  Tánczestély Mohácson. A mohácsi 
jótékony nöegylet e hó 26-án a helybeli 
kaszinóban tombolával összekötött tánczes- 
télyt rendez. Belépti díj személyenként 50 
k r ; kezdete esti 8 órakor.

—  Oroszló eladatott. Skerletz Károly 
báró, volt pécsi kataszteri igazgató, jelenleg 
zágrábi pénzügy igazgató, eladta bar anya- 
megyei oroszlói birtokát 85,000 írton Mautner 
Fülöp magyarszéki lakosnak.

— Ács Gedeon. E hó 12-én hunyt el 
Csúzán Ács Gedeon református lelkész. A 
megboldogultban ritka tudományi!, hivatását 
lelkiismeretes pontossággal betöltő s köz- 
tiszteletben és szeretetlen álló egyént 
vesztettek el hozzá közelállói, hívei, s 
nagyszámú ismerősei. Ács Gedeon részt vett 
az 1848-iki szaabadságharezban. melynek 
leveretése után Kosuththal emigrált. New- 
Yorkban az emigránsok lelkésze volt. Rend
kívül rajongott Kossuthért, mit eléggé 
bizonyít azon körülmény, hogy az emigráció 
alatt kapott egy Ízben Kossuthtól egy 
szivart, melyet a helyett hogy elszitt volna, 
élte utolsó perezéig mint ereklyét őrizett, s 
szent áhítattal mutogatott látogatóinak. 
Bejárván a külföldet, tudománynyal s bő 
tapasztalatokkal ellátva tért vissza hazájába 
s elvonult egy csendes faluba Csúzába, hol

.népe boldogítására s tanítására szentelte 
volna ilyennek j^ ijá80s életét. Temetése 14 én volt óriási 

részvét mellett. Tóth János karancsi esperes 
a halottas háznál gyönyörű, mindenkit 
könyekig megindító beszéddel búcsúztatta 
el a megboldogultat. A halottas házból 
paptársai vitték ki vállaikon tisztelve 
szeretett ősz társukat a nyugalom helyére, 
hol Kulcsár herczeg-szőllősi lelkész tartott 
beszédet, élénken ecsetelve a megboldogult 
hányt-vetett életét; mely beszéd után a 
csuzai 24 tagból álló dalárda énekelt 
halotti éneket. A temetés impozáns voltát 
emelte azon körülmény, hogy a csuzai 
elvasókör, melynek a megboldogult egyik 
alapitó és élete utolsó nap jáig pártoló tag ja 
volt, mintegy 60 taggal vonult ki fekete 
lobogó alatt a temetésre. — Emléke örökké 
élni fog a szeretett lelkésznek.

— A németbőlyi irgalmas nővérek legfőbb 
óhajának, hogy legyen kápolnájuk, elég lön 
téve. A kegyes uraság vele született vallá
sos érzületétől indíttatva, nem kímélve 
költséget, az apáczazárdában Ízléses s minden 
szükséglettel bőven ellátott kis kápolnát 
állíttatott, mely e hó 16-áu Troli Ferenez

pápai prelátus által felszenteltetett. A 
felazentelési ünnepély nagy meghatottságot 
idézett elő a jelenvoltak lelkében. A 
németajkú iskolás gyermekek Klein Dezső 
helybeli kántortanitó vezetése alatt magya
rul énekeltek a sz. mise alatt, a három 
irgalmas nővér örömkönyeket hullatva térdelt 
az oltár mellett, egy zsámolyon, hálát adva 
a Mindenhatónak hó óhajuk teljesüléséért; 
a kis helyiség zsúfolásig telt meg ájtatos 
hívekkel.

Az „Anyósok Könyve" czimü illusztrált 
humoristikus mű szerző kiadója, lapunk 
utján tudatja a t. olvasó közönséggel, hogy 
e könyve pár nap múlva elhagyja a sajtót 
s minthogy e mű költséges kiállítása miatt 
csak korlátolt számú példányban fog 
megjelenni s könyvkereskedésben nőm lesz 
kapható, ezért fölkéri az irodalom pártoló 
közönség azon részét, kik e müvet maguk
nak, vagy karácsonyi ajándékul kedves 
anyósainak megszerezni óhajtják, — meg
rendeléseikkel f. évi deczember 7 ikénél 
tovább ne késsenek s a gyűjtés eredményét 
is e napig okvetlenül neki beküldjék. Czim: 
Sirisaka Andor. Pécsett, V. kér. Agustos tér.

—  Hassan. Ez a czime Engel Mór dra
maturgiai müvének, mely a közelmúlt 
napokban hagyta el a sajtót. A 9zép tehet 
ségii fiatal ember, Engel Adolf földbirtokos 
és nagyiparos fia, Engel Sándornak fivére, 
ki pár évvel ezelőtt a faiparról irt nagyobb 
szabású s minden oldalról elismeréssel s 
dicsérettel találkozó könyvet. Engel Mórnak 
nem első kísérlete ez a szépirodalom terén ; 
többször találkoztunk már nevével a német 
szépirodalmi lapokban egy egy csinos költe
mény alatt. Azonban azt hisszük, nem 
csalódunk, ha azt mondjuk, hogy mint nagyobb 
terjedelmű dolgozat, ez az első müve. Hogy 
ez az első műve, az némileg észre is vehető 
az erősebb jellemek színezésénél, a mennyiben 
néhol halovány a színezés, néhol meg igen 
éles. A darab meséjét a „Pécs" közölte 
egyik előző számának tárczarovatában. 
Tárgya történelmi; meséje valóban tragikai. 
A darab kompozieziója. scenirozása ügyes, 
leszámítva az olyan kisebb hibákat, melyek 
a színpad s a színpadi hatás titkainak 
hiányos ismeretéből származtak. Az egyes 
alakok s azok beszédei lélektani alapon állók: 
monolog és dialóg elég élénken váltakoznak 
a mi által meg van a darab kerekdedsége 
s gördiilékenysége. Nyelvezete választékos, 
néhol virágos, de sehol sem bombasztikus. 
A mű megérdemli a figyelmet.

Közönség köréből.
Köszönet a „Pécsi Hírlap" szives 

figyelméért! — A „Pécsi Hírlap" ezidei 94. 
száma, a pécsi kath. Legény-Egylet nov. 19-iki 
ünnepélyéről szólva, az elnökséget tapintat
lanságról vádolja, hogy az első képhez 
zenekiséretűl a király-himnuszt húzatta! 
Nehogy a város nemes közönsége félre
vezettessék. szükségesnek tartjuk ez ellen 
óvást tenni! Es mivel a „Pécsi Hírlap" 
jámbor czikkirója. úgy látszik, nem tudja, 
hogy e napon Ú Felségének, a királynénak 
névnapja volt és hogy e napon a lovagias 
magyar nemzet megszokta, az egész ország
ban, mindenütt, különösen Budapesten a 
nemzeti és népszínházban, de az utczán is. 
a magyar király-himnuszt hallani. — ime ! 
ezennel kijelentjük okát, hogy azért tartot
tuk hazafias kötelességünknek a „Tartsa 
Isten, óvja Isten" himnuszszal kezdeni az 
előadást. „Az ipar hódolata" és a királyné 
névnapja között lehetetlen nem érteni az 
összefüggést; hogy a t. ezikkiró úr németül 
hall és a magyar király himnusz helyett 
„Gott erhalte“-t hallott, — annak nem a 
pécsi kath. Legény-Egylet hazafias elnöksége 
az oka!

Midőn ezt tudomásul hozzuk, egy
szersmind kijelentjük, hogy a „Pécsi Hírlap" 
czikkirójának, a ki ezt nem tudta, szívesen 
mondottuk, — lévén az irgalmasság lelki 
cselekedete: a tudatlanokat tanítani: de 
kérjük is egész szerényen — a mivel azután 
az ügyet ezennel befejezettnek nyilvánítjuk 
— hogy ezentúl ily felségsértő hazafiatlan- 
ságra bennünket ne tanítson!!! Tudjuk mi, 
hogy mi a becsület!

Teljes tisztelettel
Pécsett, 1887. nov. 24.

A pécsi kath. Legény-Egylet
hazafias elnöksége.

Nyilatkozat.
Polgár József ur sásdi lakos által 

alulírottak az iránt kerestettünk meg. hogy 
a sásdi járás értelmisége körében szárnyra 
kapott, általa már előre is minden való 
alapot nélkülözőnek állított, azon hírrel 
szemben, mintha ő Baranyamagye folyó évi 
október hó 10 én megtartott közgyűlése 
alkalmával Siskovics Tamás urnái szolgála
tait felajánlva, ez által azon szavakkal 
utasittatott el: „mit akar maga gazember," 
— neki a lovagias elégtétel megszerzésében 
segédkezzünk.

Ezen megkeresés következtében folyó 
hó 9-én délután megjelentünk első sorban 
Horváth Jenő uinál ugyancsak sásdi lakos
nál, mint ki ezen hirt Állítólag Bach János 
ur — sásdi lakosról hallomás után közre 
bocsátotta. — Nála azonban senkit honn 
nem találva, — Bach János úrhoz mentünk 
s tőle kértünk felvilágosítást, ki is előttünk 
kijelentette, hogy ö Horváth Jenő úrral e 
tárgyról szót sem váltott, de más két egyén 
előtte elbeszélte, a mit előttünk ismételt, 
hogy t. i. Szily László úrtól hallotta, mi
szerint Polgár József ur a fenfjelölt alka
lommal Siskovics Tamás urnái szolgálatát 
felajánlva, ez ő t : „mit akar maga gazember" 
szavakkal elutasította.

Ezen értesülés után Szily László úrhoz 
fordultunk, ki Bach János ur előadását 
igazolta, mégis azon módosítással, hogy 
Siskovics ur a fenti sértő szavakat Polgár 

.urnák mondotta ugyan, de nem szolgálata 
I felajánlása, hanem nála teendő látogatási

szándékának felemlitése után, ekként: „ugyan 
mit akarsz nálam te gazember ?" — Ezen 
alkalommal előadása szerint ő jelen nem volt, 
hanem hallotta ennek történtekor, Siskovics 
és Polgár urakon kívül még jelen volt, 
általa megnevezett oly egyéntől, kinek 
igazmondásában sem az ő részéről, sem a 
mi részünkről a kételynek még csak árnyéka 
sem térhet.

Szükségesnek tartottuk ennek folytán 
a tényállás tisztába hozatala végett ezen 
általa megnevezett egyénhez fordulni, tőle 
felvilágosítást kérve, ki is előttünk határo
zottan kijelentette, hogy ö Szily urnák, az 
általa tőle hallottnak állított szavakat nem 
mondotta, hogy jelenlétében Siskovics ur a 
fenti sértő mondást Polgár József úrhoz 
nem intézte s hogy egyátalán Siskovics és 
Polgár urak között jelenlétében semmi oly 
szóváltás elő nem fordult, a mely által 
Polgár ur magát becsületében, vagy jeUe- 
mében a legcsekélyebb mértékben sértve 
érezhette volna.

A tényállásnak ekként történt felisme
rése után a további lépéseknek semmi szük
ségét nem látva, — jelen nyilatkozatunkat 
Polgár József urnák a körülményekhez 
képest leendő használat végett kiadtuk.

Kelt Szt. Lőrinczen, 1887. évi november 
hó 15*én.

Benkö Gyula. 
Jeszenszky Antal.

Irodalom.
Minek vegyünk szakácskönyvet ? H isz a 

„M agyar Háziasszony" egy évfolyamában megjelenő 
konyhászati közleményeknek messze felülm úlnak m in
den szakácskönyvet s e kónb-ménynek még az az 
eönyük is van, hogy a „M agyar Háziasszony" olvasói 
köréből kerülvén k i,  m ind k i vannak próbálva, tehát 
olyanok, melyek nyomán bizalommal lehet neki fogni 
egy étel elkészítéshez, a szakácskönyveknél a legtöbb 
esetben nem ig y  van a dolog. A  „M agyar Háziasszony" 
előfizetési ára egész évre 6 f r t ,  fé lére 3 fr t .  negyedév
re 1 f r t  50 k r . s a k iadóhivata l (Budapesteu, nagy 
korona utcza 20 sz.) melyhez az előfizetések legczél- 
szernbhen postautalványon intézendők k ívánatra  bárki* 
nek ingyen és bérmentve szolgál mutatványszámokkal. 
A legújabb szám következő változatos tarta lom m al je
lent meg : I  Főlap. Fövárosias modor. Tévesztett ittak. — 
K iadásaink apasztója.—  Párizsi d iva tle vé l.—  Egy fu l
dokló trónörökös. —  A  m i bará taink. —  Orvosi tanács
adó. —  Hajviselet, stb. I I .  .M unka u tán ." A t itk o k  
t itk a . —  San remoi tárcsalevél. Párizsi élet. H ipnotci- 
mus és „suggeszió. Nászútazás. (fo ly t.) A  kö ltő  szerel
me Elheszéllés. stb. I I I  R e g é n y  m e l lé k le t .  „A  
sz iv irlág  t itk a ib ó l."  Itegeu. (stb.) Lauka Gusztávtól.

—  Az Athenaeum nagy képes naptára 1888-ra 
megjelent és heküldetett hozzánk. A  vaskos kötet, 
melynek szépirodalmi része 8, t is z t i czimtára, közhasz
ná la ti része stb. 16. összesen 23 nagy nyolczadrétü 
ive t ta rta lm az, a m agyar naptárirodalomban m ár év
tizedek óta első helyen á ll s ama vá lla la tok közé ta r 
toz ik , melyeken folytonos haladás észlelhető. A  negyed- 
félszáz o lda lny i köte t ára most is a régi : 1 ir to t  o. é. 
—  1 fr t  15 krnak elöleges (postantalvánvny való) be
küldése után a naptárt hérmenteseu kü ld ik .

A „M agyar Dal t á r "  V I. kötete, —  m int a „M agyar 
D a l-A lbum " V I  hötetének szövegkönyve, —  röv id  idő 
a la tt elhagyja a sajtó t. A .M a g ya r Daltá r V l- ik  kötete 
f. évi november hó végan je len ik  meg, 8 előfizetési ára 
fűzve 80 kr., diszkötésben I  f r t  60 k r. M ind a hat 
kötet egyszerre megrendelve fűzve 4  f r t  80 kr., disz* 
kötésben 9 f r t  60 k r. Megrendelések Hennicke Rezső 
kiadóhoz Győrbe intézendők

Pallas iroda lm i és részvénytársaságnál megjelent 
az „ I p a r o s o k  évkönyve és naptára lg g 8 - ik  évre. 
gazdag és változatos tarta lom m al. Szerkeszti : Gelléri 
Mór. Á ra  50 kr.

Gyümölcsészeti egyveleg, a gyakorla t és tapasz
ta la t teréről I r ta  : Liebald Béni, k iad ja : Horuvánszky 
V ik to r. Budapesten Á ra : 1 f r t .  A helyben megjelenő gaz
dasági lapok jeles szerkesztőjétől megjelent ezen beC M  
müvet a já lju k  az érdeklődök pártfogásába-

lap tu la j donos.

K I S J Ó Z S E F ,  YÁRADY FERENCZ
felelős szerkesztő. fömunkatárs.

H i r d e t é s e k .

KERESTETIK 
egy csinosan bútorozott

h ó n a p o s  s z o b a
lehetőleg 1. emeleten.

Ajánlatok lapunk kiadóhivatalához in
tézendők.

13427 sz. tkv 1887.

Árverési hirdetmény.
A pécsi kir. törvényszék mint telek

könyvi hatóság közhírré teszi, hogy Szautter 
Gusztáv pécsi lakos végrehajtatónak Kóla 
István nyűgöt szent-Erzsébeti lakos végre
hajtást szenvedő elleni 77 frt 67 kr. tőkekö
vetelés és járulékai iránti végrehajtási ügyé
ben a pécsi kir. törvényszék (a szcntlörinczi 
kir. járásbíróság) területén lévő Nyűgöt- 
szent-Erzsébet községben fekvő, a nyugot- 
szt.-erzsébeti 282. 9z. tjkvben felvett */4 
kültelekre, legelő és erdő illetményre s a 
nyugot-szt. erzébeti 301. sz. tjkvben felvett 
8. sz. házra az árverést 1008 frt ezennel 
megállapított kikiáltási álban elrendelte és 
hogy a fennebb megjelölt ingatlan az 1887. 
évi deczember.hó 16-ik napján d. e. 10 órakor 
Nyugot-Szent-Erzsébet község házánál meg
tartandó nyilvános árverésen megállapított 
kikiáltási áron alul is eladatni fog.

Árverezni szándékozók tartoznak az 
ingatlan becsárának lOo °-át vagyis 100 frt 
80 krt készpénzben, vagy az 1881. LX. t. ez. 
42. íjában jelzett árfolyammal számított és 
az 1881. évi november hó 1-én 3333. sz. a. 
kelt ovadékképes értékpapírban a kiküldött 
kezéhez letenni, avagy az 1881. LX. t. ez. 
170. §-a értelmében a bánatpénznek a bíró
ságnál elöleges elhelyezéséről kiállított sza
bályszerű elismervényt átszolgáltatni.

Kelt Pécsett, 1887. évi szeptember hó 
21 ik napján. A pécsi kir. törvénszék mint 
tkvi hatóság.

BOGYAY PONGRACZ
kir. törvévény8zéki biró.
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Árverési hirdetmény.
A pécsi kir. törvényszék mint telek

könyvi hatóság közhírré teszi, hogy Ulrich 
Ignácz és neje Ulrich Erzsébet szederkényi 
lakosok végrehajtatóknak, Törzsök István 
belvárdi lakos végrehajtást szenvedő elleni 
12 frt tőkekövetelés és járulékai iránti 
végrehajtási ügyben, a pécsi kir. törvényszék 
(a pécsi kir. járásbíróság) területén lévő, 
Belvárdon fekvő, a belvárdi 39 sz. tjkvben 
felvett 195. hszsz. fekvőségre és azon épült 
házra 471 frt beesárban az árverést, ezennel 
megállapított kikiáltási árban elrendelte és 
hogy a fentebb megjelölt ingatlan az 1887. 
évi deczemher hó 15 en délelőtt 10 órakor. 
Belvárd község házánál megtartandó nyíl 
vános árverésen a inegál lapított kikiáltási 
áron alól is eladatni fog.

Árverezni szándékozók tartoznak az 
ingatlan be< sáráuak 10° 0-át, vagyis 47 frt 
10 krt készpénzben, vagy az 1881. LX. t. ez. 
42. §-ában jelzett árfolyammal számított és 
az 1881. évi november hó 1-én 3333. sz. a. 
kelt igazságügyminiszteri rendelet 8. Jj-ában 
kijelölt óvadékképes értékpapírban a kikül
dött kezéhez letenni, avagy az 1881. évi j 
60. t. ez. 170. íj-a értelmében a bánatpénz 
nek, a bíróságnál elöleges elhelyezéséről 
kiállított szabályszerű elismervényt átszol
gáltatni.

Kelt Pécsett 1887. évi augusztus hó 
30-ik napján.

A pécsi kir. törvényszék, mint tkknyvi 
hatóság.

BOGYAY PONGRACZ.
kir. törvényszéki biró.

Eladó ház.
A királyi-utezai 18. sz. ház

a katona kórház mellett

szabad kézből eladó.
Tudakozódhatni B e d f i  I m r e  u r

nái (királyi-uteza 5. sz.) és G e r d e n ic h  
József urnái (József-utcza 20. sz. a.)

a  téli szükségletre legjutányosabb árak 
melleit ajanl a n. é közönségnek

Spitzer Ádám
hal-piaczon.

Megrendelések elfogadtatnak J. I 
Krausz urnái fő-tér, 
urnái, lvis-piacz.

és Simon Jáno:

3455. sz. tkv. 1887.

Árverési hirdetmény.
A dárdai kir. járásbíróság mint telek 

könyvi hatóság közhírré teszi, hogy dr. Kiss 
Emil végrehajtatónak. Dorics Jovó végrehaj
tást szenvedő elleni 50 frt tőkekövetelés és 
járulékai iránti végrehajtási ügyében, a dárdai 
kir. járásbíróság területén lévő Bolmány 
községben fekvő, a bolmányi 67. sz. tjkvben 
felvett 28. hsz. 57. sz. házra az árverést 
424 írtban ezennel megállapított kikiáltási 
árban elrendelte és hogy a fentebb megjelölt 
ingatlan az 1888. évi január hó 14. napján 
délelőtt 10 órakor Dolmányban, a községi 
irodában megtartandó nyilvános árverésen 
a megállapított kikiáltási áron alól is el-; 
adatni fog.

Árverezni szándékozók tartoznak az 
i.igatlan becsárának 10 százalékát, vagyis: 
42 frt 40 krt készpénzben, vagy az 1881. 
LX. t. ez. 42. §-ában jelzett árfolyammal 
számított és az 1881, évi november hó 1-én 
3333. sz. a. kelt igazságügyminiszteri rendelet 
8. íf-ában kijelölt ovadékképes értékpapí
rokban a kiküldött kezéhez letenni, avagy 
az 1881. LX. t. ez. 170. §-a értelmében 
a bánatpénznek a bíróságnál elöleges ellielye 
zéséről kiállított szabályszerű elismervényt 
átszolgáltatni.

Kelt Dárdán a kir. járásbíróság mint 
telekkönyvi hatóságnál. 1887 évi augusztus 
hó 31-én.

FEKETE.
kir. albiró.

Bl'TORRAKTAR
és gőzerővel berendezett
ASZTALOSÜZLET

MÖBEL LÁGER
und

TISCHLEREI
mit Dampfbelrieb______

♦V

J !
fs

* v

Á r v e r é s i  h i r d e t m é n y .
Az Üszöghi uradalomhoz tarto/.ó-Baranvamegyében fek

vő Bagotaés Gerdei korom úk Szent-lvani korcsma Szent-Gali
i ta l  m é r é s i  jo g g  a I, valamint Tengerim i t a l m é r é s i  jo g .

f.é. november hó 27-én d. e. 11 órakor
C s z ö g h ö n larlam lő ny ívánn- árverésen. 1888-ik évi 
Ápril hó 1-vel kezdetét veendő h á r o in é v r e bérbe  adatnak 

A válalkozni kívánók elegendő bánatpénzzel ellátva 
tisztelettel megliivatnak.

A bérleti feliételek az u r a d a l m i  s z á m v e v ő s é g n é l  
Uszöghön naponta betekinthetök.

Üszögli. novem ber bő 13-án 1887.

Ü s z ö g i  u r a d a l m i  f e lü g y e lő s é g .

Kedvező

pénz-kölcsönhöz
juthatnak vidéki lakosok is egyaránt mód 
hoz képest 50 írttól 1000 íitig, mint szemé 
lyes hitel könnyű heti, havi vagy három 
havi törlesztés és 6°'# os kamat mellett.

Ingatlanok betáblázásra 5° „-rá amorti 
satió utján. Bővebbet: Steiner G. A. Budapest. 
Magyar-utcza 38. sz. Levélbeli megkeresés- 
hez 3 drb. válaszjegy csatolandó.

változtatás.
Van szerencsém  ezennel a I. közön: 

tálni, hogy a Ferencziek-utcza 6. sz. alatti
tudomására jut-

„Tbc Siier MM  (Á llta " )
Neidlinger G varrőgépiizletemet n o v e m b e r  lní  1-

Széchényi-tér 2 sz. Dr Loewy-íele házba
áthelyeztem és hogy ezenlul helybeli üzletemnek, 
az eszéki hasonezégii lióküzletem alárendelteiéit.

Kiváló tisztelettel

mini íöii/lelnek.

Olvasóink figyelmébe ajánljuk 
azon rendkívüli gyógyeredményt. 
mely Meissner gyógyszerész

TYÚKSZEM -TAPASZA
által tyúkszem, szemölcs, bőrkémé 
nyedés és daganatok ellen eléretett. $  

U-Bécse. 1887. január 19. Kérek az jjft 
"B á lta l h irde te tt tyúkszetntap&szból K ivan vtJi 
esi vagyok, vá jjon az eddi? minden gyógy- ^  
szereknek ellenállott tyúkszemeimtől megfza- T  

jJ.y badnlok-e? Tiszte lettel Med. Dr Kiss Györyy. s Tj 
kor. ar. érdem-kereszt tn la jd . A

Ó -B e ríf. 1887. Február 12. Éhez já * “jjj 
i rn ltak kegyetlen fájdalmas tyúkszemeim öu- 

uek szere á lta l elmúltak. Jó lé lekkel ajánlom 
bárkinek Dr. Kin* György. q J

Ecska. 1887. február 8 A tyúkszem- J g l  
tapasz a te tt a jala tnak nem vá lt szégyenére: t v j  
sőt mondhatom, hogy i ly  eredményt tőle ko- Sjj 
rántsem vártam, most a szer felének meg- 
takarításával tyúkszemeimtől ni gmentve va« V tl 
gyök. Honfiú i tisz te le tte l Krímien hírűn, A  
nrad. ispán.

E rae k-U jvár, 1887. jannar 29. Kúldjóu 
utánvételle l a híres Meissner-tyúkszemtapasz yt 
ból. melyet mindenütt dicsérnek. M ély ti«z- i j J  
tele tté l Malinczky Józéef.

Tf■ sevár. 1887. tebrnár 12. Szelvény jT 
1 f r t  15 k r . A  kü ldö tt doboz tyúkszem- $  
tapaszért, mely minden várakozást túlha ladva 
kitűn ő  Kerksky Vrb. m. k. pénzügy hivatalos.

Pozsega, 1887. febrnár 21. Szelvény 
1 f r t  15 k r . A  tyúkszemtapasza k itűnő  szol- 
gálátokat te tt. küldőm a árát. Javánocic A ,'i?

Szétküldetik naponkint a Meiss- '4 
ner gyógyszerész központi raktára 
által (Pécsett,). mely 1000 drb. cs. 
és kir. aranyat tizet annak, ki be- 
bizonyitani képes, hogy fenti nyi
latkozatok bármelyike hamis, vagy 
költött, avagy a lan'i ezég rokonai
tól származnék. Kapható Pécsett: 
Sipőcz István, Zsiga László és az 
irgalmasok gyógytárában. Siklós: 
Rónai gyógyszerész, Mohács: Szen- 
drei gyógyszerész. Szigetvár: Sala
mon gyógyszerész.

1222(1 alisp.

N e id lin g e r G.
a The Singer Manifacturing Compani New-York (Amarika 

vezér-ügynöke.

C 12824 tkv. sz. WS7." ^  ^

Árverési hirdetmény 'til
A dárdai kir. járásbíróság mint telek |j | |

'd j könyvi hatóság közhírré teszi, hogy dr. K iss®
\ Emil végrehajtatónak Fieza Éva végrehajtást B  
szenvedő elleni 27 frt tőkekövetelés és 1̂] 
járulékai iránti végrehajtási ügyében aljb. 
dárdai kir. járásbíróság területén lévő DarázsHl 
községben fekvő a darázsi 409. sz. tjkvben S  
telvett 1949. hszsz. fekvőségre 84 frt, 1956. B  
hszsz. fekvőségre 414 frt, és 1963. hszsz. n 
fekvőségre 94 írtban ezennel megái lapított K. 
kikiáltási árban az árverést elrendelte ésjHj 
hogy a feneöb megjelölt ingatlanok az 1888. B  
évi február hó 13-ik napján délelőtti 10 óra B  
kor Darázson a jegyzői irodában megtartandó1/ ^  
nyilvános árverésen megállapított kikiáltási!!^ 
áron alól is eladatni fognak, 
v Árverezni szándékozók tartoznak a z j l  
ingatlan becsáránakglO százalékát, vagy is!^
8 frt 40. 41 frt 40 és 9 frt 40 krt. készpénzben. •» 
vagy az 1881 : LX t. ez. 42. íj ában jelzett | | |  
árfolyammal számított és az 1881. évi nov. B  
hó 1 3333 sz. a. kelt igazságügy miniszteri B  
rendelet 8. g-ában kijelölt ovadékképes érték-' nJ] 
papírban a kiküldött kezéhez letenni, avagyjfk

íIIf

november 26-án.

g r; Eddig még fölüimulhatlan ^
a MAAGER W.-fóle

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

C s u k á m  á j-o I aj
MAAGER VILMOSTÓL BÉCSBEN.

Az orvosi tekintélyek által megvizsgáltatott és könynyen 
emészthetősége folytán gyermekeknek is ajánlható, mert a legtisz- 

táüb, legjobbnak elismert szer: mell- tttdőbajok. gőrrély, daganatok, kelések, bőr- 
kititések. inirigybaink, gyengeség stb. ellen — egy üveg ara 1 frt kapható 
gyári raktárban:' Becsben. Heumarkt 3. sióm alatt, valamint az Osztrák- 
Magyar birodalom legtöbb és jobb nevű gyógyszertáraiban.

Péesett ka p h a tó : Kovács Mihál). SipScz Zsírón, Zsiga László gpógijszerláiáíaa, Retk 
V ilm os és S p itze r  f i a  kereskedésében. ____________________________

IK K tt& B M K

Singerstrasse 15. 

„gold Reichsapfel"

gyógyszertár

Bécsben.
1 /  ’ * *  4 * + A  i o h f i o n c n l /  ezelőtt egyetemes labdacsok neve a la t t ;  ez utóbbi nevet telj
V e r i l S Z I I I O  I C lU U C lC S O K  joggal megérdemlik, m ivel csakugyan a lig  létezik betegség, mely- 

1„ . „  a labdacsok csodás hatásukat Hercueséscs he nem b izonyították volna. A  legmakacsabb caetekba^ 
melyekben minden egyéb szer siekertelenül alka lm aztatott, ezen labdacsok számtalanszor és a legrövidebb 
idő a la tt teljes gyógyulást eredményeztek, 1 doboz 15 labdacscsal 21 k r. 1 tekercs 6 dob 
bérmentetlen utánvét megküldéssel 1 f r t  1U k r.

A pénzösszeg előre beküldése m elle tt bérmentes beküldéssel egy tekercs labdacs 1 f r t  35 kr, 2 te- 
cs 2 í r t  3U 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 frt 
k r. (Kevesebb m iu t egy tekercs nem küldhető szét.

Számtalan levél érkezett, melynek Író i bálát mondanak egészségük h e ly re á llítá s it köszönik. A ki 
csak egyszer - te tt kísérletet velők, tovább a ján lja , 
néhányat.

Leogang, 1883, Május 15.
Nagyon tisz te lt U ram ; Az ön labdacsai valóban 

csodahatasuak. nem olyanok, m in t sok más magasztalt 
szerek, hanem majdnem minden ellen használnak.

A hnsvétkor megrendelt labdacsokból a legtöbbet 
barátok és ismerősök közt osztottam szét és mindegyik
nek használt, még aggastyánoknak is a k ik  különböző 
bajban és gyengeségben szenvedtek és ha neai is töké
letesen gyógyultak meg. de javulást tapasztaltak éa 
még tovább használni akarják. Felkérem tehát, hogy 
ismét 6 tekercset küldjön. Éu és mindazok nevében, 
akik labdacsainak köszönhetjük egészségünket, fogadja 
leghensöbb köszönetüuket.

D e n t  i n g e r  M á r t o n .

Bega-Szt .-György 1882. febr. KJ. 
Nem fejezhetem k i elégge köszönete-

A számtalan köszönő ira tok  közül mellékelve közlünk

iá já t végezni. Ezen köszönetnyilvánításomat kérem s 
szenvedők javára közölni és egyúttal kérem, hogy ismét 
küldjön 2 tekercs labdacsot éa 2 drb china. szappant* 

Kiváló tiszte lettel
K o v á k  A l a j o s  fökertész.

Tekintetes G rl Elörebocsátvs azt, miszerint való
színűleg valamennyi gyógyszere hasonló jósággal bír, az 
ön híres tag) balzsamával, mely családomban több idült 
fagy tagnak gyorsan véget vetett, daczára valamennyi 
úgynevezett egyetemes szer irán t bizalmatlanságomnak 
elhatároztam magamat az ön vértiaztito  labdacsaihoz 
folyamodni, hogy ezen apró golyóbisok segélyével meg
ostromoljam rég idő óta ta rto tt aranyeres bán tataiamat. 
Egyáltalában nem restellem önnek bevallani, miszerint 
régi bajom négy heti használat után teljesen megszűnt

met az ön labdacsaiért, mert Isten segítsége m elle tt az 
ön vértisztitó labdacsai á lta l gyógyult meg nőm, a k i 
évek óta hasmenésben szenvedett : és noha még most 
is kell neki néha bevenni, mindazonáltal már annyira 
helyreállt egészsége, hogy fiatal frisseséggel képes mun-

gobban ajánlom. Az ellen ninc* egy ita lában semmi ellen
vetésem, ha ön ezen soraimat. — jóllehet névaláírás 
nélkül — nyilvánosság elé óhajtja bocsátani.

Mély tiszte lettel
Bées, 1881. febrnár 20. C. v. T.

F - i o - v - l v i  1 ’/ v n m  p«Berh<,fer 1 101 érekU d l A u l l I l ,  legbiztosabb szernek van 
elismerve mindennemű (agybajok és üdü lt sebek stb. 
ellen 1 tégely 40 k r. portómentesen 65 kr.

Tannochinin-hajkenőcs, ‘,7r“'r
évek óta orvosok és laikusok á lta l valamennyi haj
növesztő szer közö tt a legjobbnak elismerve 1 esi-

í 4 n o  ‘ i - h * i l r/ « í i m  n,es bizható M er P"?adasU u ^ t l  J a l Z t o d l l l ,  ellen 1 üveg 40 k r .  por- 
tnnic-ntesen 65 kr.

nosan k iá llí to tt nagy szelencze 2 fr t.

Egyetemes tapasz
sebek, mérges kelevények és a láb régi időszakon, 
k iú t fe lnyíló  kelései, makacs mirigykelések, fájó 
pokolvar, sebes és gyulladásos mell. megfagyott tagok, 
köszvény és hasonló bajok ellen jónak bizonyuk. 
E g y  tégely 50 k r, portóval 75 kr.

F l e t - o a e n t i - l  IPr i S“  Cseppek, svéd csep- A J l t .  t  C o v , i i t l < t j  pék) megromlott gyomor 
rósz emésztés, miudennemü altesti bajok ellen kitűnő  
háziszer Egy üvegese 20 k r
l ' t i f í ' m t w l v  ^ Italán ismert jeles háziszer, 
U  t l l U U t U V ^  huru t, rekedtség, görcsös köhö
gés stb. ellen 1 üveg 50 k r, 2 üveg portóva l 1 f r t
50 k r. Egyetemes tisztitó-só,wlSfuJ:

nő háziszer megzavart emésztés minden követkéz- 
ménvei, úgym int tejtajas, szédülés, gyomorgörcs, 
gyom orhéj, aranyér, dugulás stb. ellen 1 csőmig 
ára 1 f r t .

Amerikii i koszténv-kenőcs,
gyorsan és biztosan ható, kétségtelenül legjobb szer 
minden köszvénves és esuzos baj, nevezetesei! hát- 
gerinezhaj, fogszakgatás, görcs, ideges fogfájás, fe j
fájás, fülszaggatás stb. ellen 1 f r t  20 k r.

Alpesifű l iq u e u r -^ tV ^
üveg 1 fr t  40 kr.

Ferenczpálinka ,  « ,  kr.
S z e m - c s o n t é i  i0 / . 1  I l i  v * l  l l b l í l ^  üveg 2 f r t  50 k r . fél üveg 
1 Ir t  50 kr.

Lábizzadás elleni por jrJ*
val 75 kr.

Az i t t  nevezett készülékeken k ívü l készletben vaunak, az osztrák lapokban hirde tett összes bel* 
és kü lfö ld i gyógyszerészeti különlegességek, s m indazok, m elyek raktá ron nem volnának, kívánatra pon» 
tosau és olcsón megküldetnek.

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

Az előre beküldőit pétizküldeményéknél (lei/jobb pest antahány nyal sokkal olrsób 
postabér, mint utánrét küldeményeknél.

az 1881. LX. t. ez. 170. §-a értelmében 
bánatpénznek a bíróságnál elöleges elhelye I 
zéséről kiállított szabályszerű elismervényt! 
átszolgáltatni.

Kelt a dárdai kir. járásbíróság. mintj| 
telekkönyvi hatóságnál, 1887 évi augusztusi
hó 12. na pjan. Balasko János.

kir. járásbiró.

Eladó ház.
Az Anna-utcza 55. számú

sarokház

szabad kézből eladó.
Tudakozódhatni ugyanott a  háztulajdo

nosnál.

HI RDE TMÉ NY.  <
Hogy a vízjogi törvényben előirt bejelentések iránti kötelezettség a lehető |  

módokon nyilvánosságra kozassék, ezennel különös figyelmeztetésül hírlapok utján is >. 
közzéteszem a í. é. július hó 25-én 7389 sz. a kelt és minden egyes községnek j 
megküldött köv. felhívásomat: _A vízjogi törvény (1885. évi XXIII.t. ez.) 191. §-a I  
értelmében le hívom a Baranya vármegye területen létező azon  v iz im ü v ek  és 
vizhasználati jo g o s ítv á n y o k  tulajdonosait kik a jogosítványukra vonat- I 
kozó engedélyt, s illetve a 20 évi háborithatlan gyakorlat igazolását a m. évi 7702 I  
sz. a. kibocsátott hirdetmény folytán í. é. márczius hó 1-ig r s -á la n o . "be m .e2en. jv 
j e l e n / t e t t e ü s ,  hogy nálam 6 hónap alatt, vagyis 1888 . évi február hó ll-ig I  
bezárólag az engedélyért folyamodjanak, különben jogosítványuk elenyészettnek tekiu- 1 
tetik, s vízmüveik felett a hatóság intézkedik. k

Megjegyeztetik, hogy az engedély elnyerése czéljából benyújtandó beadványok I

j
Jeszenszky Ferencz, |

alispán.

és egyébb iratok, a vízjogi törvény 191. §-ának második bekezdése értelmében, bélyeg 
és illetékmentesek.

A folyamodasi kötelezettség minden hatósági engedélyre szoruló vizimunkálat 
tulajdonosára kiterjed, tehát öntözési, lecsapolási, ármentesitési, ipari vállalatokra, to
vábbá nyilvános és magán vizvézetékekre, nyilvános és magán csatornákra, védgátakra 
és zsilipekre egyaránt érvényes.

Kelt Pécsett, 1887. évi november hó 21-én.

Pécsett, 1867. Nyom. a Kamazetter’téle nyomdában Koíler Lipót.


