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Szerkesztőség és kiadóhivatal:

J á n o s-u teza  8 - ik  szám .

A bécsi látogatás eredménye.
A .miniszterelnök, régi szokása szerint, 

az idén is fenn já r t Bécsben, hogy az ud
vart az uj év alkalmából végig gratulálja. 
Bekopogtatott a királynál, audenczián volt 
a trónörökösnél, sorra já rta  a fóherczegeket, 
tiszteletét tette Kálnokynál é9 Bylandt- 
Rheidtnél, sőt gondolt arra is, hogy Magyar- 
országnak törvényszerű befolyása vau a kül- 
ügyek vezetésére és sorban boldog újévet 
kivánt a  külföldi hatalmasságok követeinek.

Ennyi szép gratuláezióért talán csak 
ütötte valami a markát? Oh kétségtelenül, 
íme itt  van mindjárt az a törvényjavaslat, 
melyet Fejérváry báró héttőn nyújtott be a 
képviselöbázban. Arról van ebben intézke
dés, hogy a hadsereg összes tartalékosai s 
a honvédség egész szabadságolt állománya, 
a Mannlieher-puska titkának megismerése 
végett 7 napi fegyvergyakorlatra azonnai 
be legyen bivható.

Ezúttal nem akarjuk a törvényjavas
latban rejtett czélokat kutatni, s folteszszük, 
hogy ez tényleg csupán egy kivételes intéz
kedést óhajt életbe léptetni. Kétségtelen 
ugyan, hogy katonai szempotból kívánatos, 
hogy a haderő kötelékébe tartozó minden 
ember minél előbb megismerkedjék az uj 
fegyverrel, de ez oly módon, a hogy a tör
vényjavaslat tervezi, rengeteg pénzbe ke
rülne, már pedig a mi állami háztartásunk 
zilált viszonyai közt semmire sem kell ak
kora tekintettel lennünk, mint a pénzügyi 
szempontra.

Tartalékos és szabadságolt állományú 
katona és honvéd, — tekintve azt, hogy csak 
a közös hadsereg létszámát 800.000 ben ál 
lapítja meg a törvény, ennél pedig a tény 
leges létszám nagyobb, — van legalább is
700.000 ember.

Egyjegy ember napi zsoldját és ellátá
sát a hadügyi igazgatás által elfogadott 
21 kros átlaggal számítva, kitesz 7 napra
1.029.000 forintot. Az altisztek és a havi 
díjasok külön illetményei, melyet ' 200,000 
frttal bátran számíthatunk fel, abba nincse
nek beleszámítva. Hozzáadandók még ehhez 
az utazási költségek, melyeket fejenként 1 
írtra  szintén lehet számítani, nem is szólva 
az elhasználandó anyag9zerekre te tt kiadá
sokról melyeket utóvégre más címen is el
lehet számolni. E  7 napos fegyver-gyakorlat 
tehát legalább is 2 és fél egész 3 millió fo
rintjába kerülne az országnak, amekkora 
összeget nem szabad kidobnunk, hacsak fel 
tétlenül nincs, szükség rá. Hogy pedig itt 
nincs, bebizonyítottuk már a múltkor, midőn 
kimutattuk, hogy a Mannlicher puskák úgy
is csak részletenként készülvén el, az uj

fegyver kezelésének betanítása a rendes fegy
vergyakorlatok a la tt is megtörténhetik.

Annál inkább ragaszkodnunk kell ebhez 
az állásponthoz, mert pénz dolgában régen 
állottunk olyan rosszul, mint mostan. Tisza 
bécsi utjának egyik célja az volt, hogy pénzt 
boz onnan, mert az állampénztár üres, és az 
idei deíioitet nem is számítva kérők 40 
millió forintra van szüksége. Ezt a kerek 
summát állítólag meg is Ígérték neki 
Rothschildék s ez a másik ajándék, melyet 
Bécsből haza hozott. Ez nem jobb azonban 
egy csöppel sem a másiknál. A pénzpiacz 
mai állása szerint 40 milliónyi járadékot kell 
kibocsátani, a minek évi ü t perczentes ka
matja 2,400,000 frt.

Ez a bécsi ajándék tehát államháztar
tásunk jövö évi mérlegének teher-rovatában 
2.400,000 frttal fog szerepelni. Már pedig 
hiába takarítunk meg mi az időjelző állo
más eltörlésével évi 1400 frtot, ha azalatt 
az áliami adósságok kamatterhe évröl- 
évre miliókkal növekszik. Tisza rózsa
színű biztatásai daczúra sem jövünk rendbe 
soha.

A bécsi uj-évi ajándékoknak nincs te
hát mit örülnünk, 9 Tisza gratulációit a 
Burg fényes urai kegyesen fogadhatták 
ugyan, de a magyar nemzetre semmiesetre 
sem hoznak boldog uj esztendőt.

Perczel Miklós interpellácziója.
Perczel Miklós a következő interpellá- 

cziót intézte az összes minisztériumhoz a 
szerdai országgyűlésen.

Van-e szándékában a kormánynak rész
letesebben nyilatkozni azon hármas szövetség 
czéljai és terjedelme felett, mely a dele- 
gáczió ülései alkalmával a közös külügy
miniszter á lta l jeleztetett ?

Továbbá tekintettel arra, hogy Orosz
ország lázas sietséggel szaporítja haderejét | 
határaink mentében ; miután saját külügyi 
politikánk és államunk magatartása erre 
egyáltalán indokot nem szolgáltatott :

Tekintettel, hogy ezen haderőfelhalmo 
zás oly mérveket öltött, minőket csak egy 
nagy szabású hadi akczióra készülő hatalom 
tehe t;

tekintettel, hogy ezen fegyverkezésnek 
irányzaca és czéljai felett kételkedni nem 
lehet:

Tisztelettel kérdem, nem gondolja e a 
kormány bekövetkezettnek az időt oda hatni, 
hogy külügyi közegeink határozott tiltako 
zás mellett kategoricze felhívják Oroszor
szágot, hogy hadi készülődéseit necsak 
szüntesse be, hanem hadait határainkon 
szállítsa le oly arányokra, minőket saját 
biztonságunk érdekében követelnünk kell.

Végre, miután a keleti kérdésnek j 
mikénti megoldása ránk nézve bir legnagyobb : 
fontossággal: nem gondolja e a kormány i 
idején levőnek oly külpolitikát kezdemé- : 
nyezni, mely Oroszország békezavaró fon- i

dorkodásának véget vessen és nagyhatalmunk 
egész súlyával odaliatni, hogy a bolgár 
kérdésnek és ezzel a keleti kérdésnek, a 
népek jogai alapján leendő megoldását 
semmi illetéktelen beavatkozás meg ne 
zavarja ?

Áttérve interpellácziójának indokolá
sára, kifejti, hogy minden tevékenységét 
e nemzetnek a pénzügyek orvoslása vette 
eddig igénybe s kevesebb gondot tordithatott 
a külpolitikára. De a külpolitika olyan, 
hogy ha az nem javul, még pénzügyeinket 
sem fogjuk gyökeresen orvosolhatni.

És e javulástól — igy szól — ma 
messzebbre állunk, mint valaha. A soha 
sem szünetelő orosz fondorkodás oly állapo 
tokát teremtett a keleten, melyeknek mikénti 
megoldásától függött eddig is nemcsak 
Európának békéje, de a magunk biztonsága 
is. (Igaz! ü gy  van! a bal és szélsöbalol* 
dalan.)

Most pedig, midőn terjeszkedési poli
tikájának alapja a keleten megingattatott, 
senki által meg nem támadott biztonságának 
hazug ürügye a la tt határainkon növeli had
erejét, oly mértékben, mely figyelmünket 
bizonyosan megérdemli és azokat bizonyosan 
ránk is fogja zúdítani, mihelyt a siker re
ményében teheti.

A jelenben a legnagyobb aggasztó 
bizonytalanság és fegyveres béke; a jövőben 
alig kikerülhető létküzdelem, tehát a leg
nagyobb veszély: ez rövid synopsisa a kül
ügyi helyzetnek, melynek még most is a 
keleti kérdés képezi sarkpontját.

Igaz, van még inás megoldatlan kér
dés is Európában. De ha sikerül a keleti 
kérdést helyesen megoldani, ha azt megold
juk Oroszországgal szemben, sőt annak 
ellenében is, a többi kérdések megoldása 
aránylag könnyű lesz.

Épen ezért nem érhetjük be külügyi 
kormányunknak határozatlan nyilatkozatá
val és igy nemcsak jogunk, hanem köteles
ségünk is szorgalmazni, hogy külügyi kor
mányunk határozottan és leplezetlenül ter
jessze elénk politikájának irányát és ezéljait. 
Tegye ezt minden diplomácziai tartózkodás 
nélkül, bátran, az egész világ előtt. Ked
vezőbb körülmények között it nemzet bizo 
nyosan a legnagyobb megelégedéssel fogadná 
a béke fentartására irányuló biztosításokat. 
Hiszen a népek vajmi ritkán óhajtják a 
háborút (Úgy van ! a szélsöbaloldalon.)

Megtanulhatták a történelemből, hogy 
mily csekély a népek érdekében viselt 
háborúk száma és hogy bizony „plectuntur 
Achivi“ ma is épp oly igaz, mint volt 
kétezer évvel ezelőtt. Óhajtjuk a békét, de 
csak a teljes és valóságos békét és nem az 
olyat, a mely a háborúnál alig csekélyebb, 
mindenesetre tartósabb és máris alig elvisel
hető áldozatokat követel tölünk (Helyeslés 
balfelől) és a mely bénitólag és károsan hat 
érdekeinkre és iparunkra a közel kibonta
kozás reménye nélkül, (ügy van ! balfelöl.)

É9 ha a nagyon is fenyegető jelensé
gekkel szemben elhitetjük is. hogy az alapos 
remény, amelynek külügyi kormáuyunk 
annyiszor adott kifejezést, valósul, és ha el 
fogjuk is kerülhetni a háborút, még a re
ménynek szikrája is eloszlik, arra nézve,

hogy a jelenlegi aggasztó állapotból egy
hamar kimeneküljünk. Lehetetlen tehát nem 
kétkednünk egy oly külpolitika helyessége 
felett, amely a nemzet által hozott nagy 
áldozatok daczára, csupán ily eredményt 
képes felmutatni. Önként felmerül a kérdés, 
vájjon külügyi kormányzatunk helyesen vá
lasztotta-e meg eszközeit ? vájjon azon té
nyezők, amelyekre eddig hivatkozott és 
újabban hivatkozik ma is, nyujtanak-e ele
gendő biztosítékot nemcsak a háború elke
rülésére, hanem a mostani émelygő és fel
emésztő állapotok megszüntetésére ? A di- 
plomáczia szereti kényesnek tartatni a szö
vetségesek kérdését.

Elismerem én is, hogy a nemzetközi 
viszonyokat nem lehet mindig a magánélet 
alapján megbírálni. De ha már kénytelenek 
vagyunk a diplomáczia kétes moráljával 
megelégedni és ha nem kifogásoljuk is, hogy 
külügyi kormányzatunk nem mindig váloga
tós a szövetségesek dolgában, azt mégis fel
tétlenül meg kell követelnünk, hogy csak 
oly szövetséget kössön, a mely az állam 
érdekeinek és biztonságának minden tekin
tetben megfelel. (Helyeslés balfelől.)

Már pedig lehet e azt tagadni, hogy 
az eddigi szövetségek sem ezen, sem más 
feltételeknek meg nem felelnek. Nem csoda 
tehát, hogy ha most, midőn újabban egy 
látszólag kedvezőbb szövetségi kombináczio 
áll előttünk, azt is csak feltételes bizalom
mal fogadhatjuk. Hiszen voltak szövetségi 
kombinácziók máskor is Évekig hirdették, 
hogy a három császári szövetség a békének 
legbiztosabb záloga, pedig fennállásának 
idejére esik két nagyobb és egy kisebb há
ború.

Minket is ezen szövetség sodort egy 
dicatelen háborúba, melyből bizony vajmi 
kevés hasznunk volt, alig egyéb, mint az a 
tanulság, a melyet hadvezérletünk és kül
ügyi adminisztrácziónk gyarlósága nyújtott. 
(Élénk helyeslés a szélső balfelől.) A nem
zet a mily melegen üdvözölte a német szö
vetséget (Halljuk! H alljuk!) épp oly bizal
matlansággal, sőt ellenszenvvel fogadta a 
hármas szövetséget és méltán, mert merheti-e 
valaki állitani azt, hogy a hármasszüvetség 
egyik, még pedig leghatalmasabb tagjának: 
( Iroszországnak akár általános, akár keleti 
politikája azonos a mienkkel.

Lehet-e annak érdekeit a mieinkkel 
összeegyeztetni; van-e akár nemzetközi, akár 
saját állami politikánknak egyetlen egy 
pontja, mely nemcsak hogy nem közös Orosz
országéval, de mely egyenesen ellentétben 
nem állana Oroszország érdekeivel? Nem 
ide tartozik Oroszország állami intézmé
nyeinek bírálása. Oroszországban a legmere
vebb abszolutizmus uralkodik, mely valaha 
létezett; mi közönyösen nézhetjük az abszo
lutizmus harezot a nihilizmussal, mi nem 
rokonszenvezünk egyikkel sem ; egy iránt 
kárhozatosaknak tartjuk ez elveket, ocsmá- 
nyoknak mindkettőnek fegyvereit. (Élénk 
helyeslés balfelől.) De sohasem lehet előt
tünk bizonyos egy oly államnak politikája, 
mely mögött egy ember akaratától, szeszé
lyétől függő, most már közel százmillióra 
menő feltétlenül engedelmes nyers tömeg 
áll, kivált most, midőn látjuk, hogy a

tökély legmagasabb fokára fejlesztett 
autokráczia hü szolgájával, egy buta, de 
vakbuzgó papsággal és egy tetszetős, de 
hazug . . . (Zaj.)

E lnök: (Csenget. Nagy zaj. Közbe
kiáltások balfelől: A muszka papokról beszél! 
Igaza van!) Rám nem tartozik, hogy a kép
viselőnek igaza van-e, vagy nem, de én a 
magyar parlamentben köteles vagyok arra 
ügyelni, nogy egy velünk békében élő nem
zet klérusa és annak tendencziája iránt 
oly tulerős kifejezéek ne használtassanak. 
(Helyeslés jobbfelől.)

Perczel Miklós: Bocsánatot kérek, ki
fejezésemet más szavakkal helyettesítem, 
azzal, hogy egy véghetetlenül tudatlan és 
egy tetszetős, de — ismét nem akarok erő
sebb kifejezéssel élni, megértjük úgy is — 
de hibás nemzetiségi eszme segítségével ezen 
engedelmesség már a fanatizmus legnagyobb 
fokára emelkedett. Ezen politika végczélja 
felett ugyancsak senki 9em kételkedik, mert 
ha diplomácziája mindig a legtekervényesebb 
utakat követte is, tetteiben mindig követ
kezetes volt. Hagyományos terjeszkedési 
politikája soha sem tért el a másfél század 
előtt kitűzött iránytól, a mely már oly 
közel hozta hozzánk véghetlenül felszaporo
dott hatalmát, honnan, ha a 12 ik órában 
eleje nem vétetik, akkor fogja reánk mér
hetni megsemmisítő csapását, mikor neki 
tetszik.

Ez már be is következett volna, ha a 
bolgár nemzet saját önállóságának nem kelt 
volna védelmére és nem állott volna ellen a 
vesztegetés és csábítás minden nemének.

Meggyőződése az, hogy a jelenlegi 
tűrhetetlen állapotok megszüntetése csak oly 
politikától várható, mely Oroszországot a 
kelettől végkép elszoritja. Ne várjuk azt, 
mig az orosz ránk zúdítja hadait, a mikor 
neki tetszik, hanem használjuk fel az alkal
mat, mikor az reánk kedvező. A fennforgó 
körülmények között a diplomatizálás, a 
diskréczió csak árt s oly átlátszó alakosko
dás volna, mely legfölebb minket tenne ne
vetségessé.

leendőnk annak nyílt kimondásában 
á l l : Russiam es9e restingendam. (Derültség 
jobbról. Hosszan tartó mozgás.) Ez ma sem 
könnyű; de lehetséges ; holnap mindenesetre 
nehezebb lesz, sőt lehetetlenné válh&tik. 
(Élénk helyeslés a bal és szélsőbalon.)

A párbaj-kór biztos gyógyszere.
A párbaj kórsága, mely nálunk már 

oly sok szerencsétlenséget és nyomort oko
zott, a nélkül, hogy valakinek csak egy 
szemernyi becsületet, melynek nevében pedig 
űzetik az, szerzett volna, — csak nem akar 
véget érni.

Annvi kiváló ember és annyi jóakarat
ta l foglalkozott már azzal, miszerint csodálni 
lehet, hogy e borzasztó erkölcsi betegségben 
szenvedőket még máig sem tudták kigyó
gyítani.

Újabban dr. Pataj S. ur a „P. F .“-ben 
azt véli, hogy az orvosoknak nemcsak hogy 
nem kellene a párbajnál segédkezni, hanem

TÁR CZ A.
A múlt.

Hervadt táj a múltnak képe:
Napja nincsen, mégse fénytelen:
Hint m egannyi tény bogárka.
E *  az  em irk bú-* viiaga 
E borongó-, méla éjjelen.

Puszta táj a múltnak képe,—
Fájó szivünk mégis ennek él:
Bár lehangol néma gyásza :
Nincs virága, hervadása,
S benn' temetve bánat, szenvedély.

Kasza Gy. József.

A Karnevál eredete.
Karnevál (farsang) a la tt tudvalevőleg 

azon időtartamot értjük, mely a la tt a külön
böző bálok s farsangi bohócz-estélyek lefoly
nak. Szorosabb értelemben a karnevál csak 
ez utóbbiakat, a bohócz-estélyeket gyűjti neve 
alá; a tulajdonképi bálok külön csoportot 
képeznek s keletkezésük egész más eredetre 
vihető vissza, mint a jelmezes bohócz esté
lyeké.

A bálok, tehát oly mulatságok, melye
ken zene mellett tánczolnak, soha sem voltak 
bizonyos időszakhoz kötve, azaz bál volt kéz 
dettől fogva ; minden oly társas mulatság, 
mely akár télen, akár nyáron zeneszó mellett 
tánezra perditette az együtt levőket. Ellenben 
nem voltak az ily bálok soha ezélzatosak, il
letőleg olyanok, hol egyes társadalmi, vagy 
egyéni ferdeségek gúny és élez tárgyává té
tettek volna.

A bolond-estélyek ellenben mindenkor 
függők voltak az egyháztól, jobban mondva 
csak oly időszakra szorultak, melyen az egy
ház azok m egtartását engedélyezte.

A negyvennapos böjt előtti nehány hét 
volt ez időszak: ez a mai karnevál, vagy 
farsang.

E napokba mindenki tel volt hatal
mazva magából bolondot csinálva, mást ki 
gúnyolni. De már a kereszténység előtt nyo
mára lelünk a később kifejlődött s ma már 
teljesen rendszeresített karneválnak.

Iery az ókori görögök b a k h a n á l -  
iinnepi csiráit képezik a karneválnak, Ezek 
is egyházi, illetőleg vallási ünnepélyek vol 

1 tak, m-lyeket B ak  ha s .  a bor és szőlöter 
melés istenének szenteltek. Régi föl jegyzé
sek bizonyítják, hogy ilyenkor szabad volt a 
vá»ái; bohóskodhatott, kirúghatott a hám
ból ki-ki, tetszése szerint. Egy másik, ha
sonló ünnepélyük is volt. a december hóban 
tarto tt „falusi d i o n y s i a " ,  ez azonban in
kább a mostani szüretnek felel meg.

Mindezen ünnepélyek a kereszténység 
elterjedése után is megmaradtak; részben á t
változtak ugyan, de a régi hagyományokkal- 
szokásokkal mégsem lehetett teljesen sza 
kitani. Létre jö tt később a h á r o m- k i 
r á l y  napja, oly ünnep, mely megint a de
rültségnek, jókedvnek Ion szentelve.

Sajátságos az, hogy a legkomolyabb ala
pon nyugvó vallások is megengedtek ily ün
nepélyeket, Legjobb bizonysága ez annak, 
hogy észszerűen nem lehetett az embereknek 
a jó kedv iránti hajlandóságát elnyomni.

A farsang megtartása a 12. és 15. szá
zad közt általánosan divott minden keresz
tény népnél.

Később, a vallási súrlódások ideje alatt 
kiszorult ez ünnep nyilvános megtartása: de 
szükebb körökben megtartották. A fejedelmi 
udvaroknál divatba jö tt bohócot tartani, oly 
embert, a ki hivatva legyen az élet komoly 
árnyait derültséggel elhajtani.

Az ily emberek „bolond" nevet viseltek 
ugyan, de mindenkoron köztiszteletben és 
becsülésben állottak, sőt kitüntetést, rangot, 
címet nyertek.

Magának a „karnevál" elnevezésének 
többféle magyarázatát adják. Sokan az olasz

„ c á r  r e  va l e !  “ ból (hu9 isten veled!) 
származtatják, vonatkozással a rákövetkező 
negyvennapos böjtre. Némelyek a latin „ c ar- 
n i s  l e v a n e m *  rövidittésnek mondják, 
mi annyit jelent, hogy: a hús gyönyöre. Is 
mét mások a kelta eredetű „ k a r n "  (oltár) 
és „ v a 1 “ (gyászmenet) szókkal hozzák kap 
csolatha, mintegy jelezve, hogy ilyenkor az 
istenek oltárai ledöntetnek s nem él má9 
csak — a bolondság.

De származtassuk bárhonnan, bizonyos 
az, hogy nem mai eredetű, amint a hogy az 
emberiségnek a vidámság iránti hajlandó 
sága nem mai keletű.

Örök igazság marad az. amit a nagy 
szatirikus S a p h i r  mondott: „A farsang 
az az idő, mikor az ég csupa muzsikaszó s a 
földön legtöbb a — zálogczédula.

— bum.

Budapestről Pécs- és környékére
(Útirajz.)

Azt mondják, legnemesebb érzéke az 
embernek a szeme, azt ha elveszti sajnálatra 
méltónak tartják.

Ez az állítás nem mindig igaz, mert 
mig a szemben a fényérzék megvan a lát- 
érzéket pótolni és pótoltatni lehet. — A 
múlt évben Pécs- és vidékére tett utamból 
merítettem e tapasztalást.

Augusztus 18 án szives meghívásnak 
eleget teendő a fővárost elhagyni és a dunai 
utat megtenni voltam készülőben, de mint 
szembajos úti társat kerestem ; erre egyszere 
két kis húgom ajánlkozott, kik 4 izemmel 
kívántak mellettem őrködni s kiknek szives 
ajánlatukat megtagadnom nem lehetett.

Vannak négyszemü emberek, ezek a 
pápaszemesek, de én e kisegítő szemeket nem 
az orromon, hanem mivel nékem kedvesek 
voltak a tenyeremen hordoztam.

Két kis szőke hngomat a kitűzött na-*

pon a déli órákban a gőzhajó állomáshoz 
hajtatván már beszálláskor észrevettem, hogy 
az én négy szemem nagy tiszteletben tarta- 
tik mert az utasok sárfalat képezve enged, 
tek a hajóra jutni é9 ott megtelepedve az 
utazótársaság kiváló tagjaivá leszünk.

A bemutatások egymást érték és köz
tük egy kollegára P. B. is, ki azelőtt ellen
szenvesem volt, kibékülve nyújtotta kezét.

Pont déli 12 órakor hagyta el hajónk 
(Sécbenyi) a fővárost és az összekötő vasúti 
hid a la tt átsurranva a kelenföldi part mel
lett Tétényi, Promontort elhagyva Fejér m. 
mellé szegődött, de a balparton még mikor 
Tolna megyét értük is mindég pestmegyei 
községekkel találkoztunk.

Kis társnőimnek nagy volt az örömük, 
a Dunán még ily hosszú u tat nem tettek. 
Az idő nyárias, kedves s a társaság, melybe 
jutottunk kellemes volt kivált Dömsödröl 
M. Zsuzsika, ki az egész társaságot mulat
tatni tudta.

A hajó fedélzetéről egy hirtelen zápor 
e9ö alkonyaikor vert be a salonba s midőn 
ott találgattuk, hogy Mohácsra mikor érünk 
be jö tt a hir, hogy zátonyra jutottunk. Az 
ijedelem nem sokáig tartott, Széchenyi meg- 
küzdött a homok buczkákkal és habár a víz 
csekély volt haladtunk, mint az olasz mondja: 
„lenta menta" ; elértük a dombori révet is, 
hol a szegszárdiak örvendve léptek ki, de 
a visszamaradt utazók az est beálltával 
tartottak egy második tonakadástól, a sö
tétség mindinkább nagyobbodott, sokan azt 
annak számították be, hogy másnap augusz
tus 19-én a napfogyatkozás áll be, igy még 
egy állomást erve nem csak szurok sötétség 
lett, de hajónk úgy vágódott be egy zátonyba, 
hogy a tovább menetel reggeli 4 óráig le
hetetlen volt.

Estelizés után megnyugodva a szeszé
lyes sorsban alvó helyeinket kerestük fel s

azon ideig szunnyadtunk, meddig hajónk 
erős lökést téve é9 megszabadítva magát 
fölkeltett álmunkból s nem sokára egy bi
zonyos látványnak lettünk szemtanúi, a 
nagyszerű napfogyatkozásnak, melynek nö
vekedése vékony aranyos fél karikával kez
dődött s perczenként tömörült. Ilyen látványt 
hozzánk 16 milliónyi lakosságából csak a 
koránkelök élvezhettek. Tetszett nékem az 
hogy a hajósnép az én négy szememnek 
még külön barna szemekkel szolgált, hogy 
a fénybe beláthassanak.

Duna-Szekcsőt elhagyva szemünk elé 
jött a mohácsi gyásztér és a híres Cselle 
patak, melyben II. Lajos halálát érte és 
mely most száraz volt. Mohácsra reggel 8 
óra tájban értünk be s a további utazásig 
a mit szemle alá lehetett venni megtekintve 
eszünkbe juto tt Kisfaludy, ki igy éneklé meg 
a helyet: I t t  vergődve Lajos, rettentő 
sorsú királyunk.

Bajnoki elhulltak nincs ki feloldja iaegényt,
És te virulj gyásr.tér! a béke magasztos ölén
Nemzeti nagy létünk hajdani aiija Mohács!

Ezen versek a Cselle patak siijánál 
fölállított emlékkövön vannak bevésve felette 
egy képpel, mely a kir. vergődését ábrá
zolja „érezhimzetű lova sülyedező terhe 
alatt."

Sokáig kellvén várni a fogatra mely 
minket tovább volt viendő, benéztünk a 
távírdába, tanulmányoztuk azt a vasúti 
hivatalnokoktól, kik abban örömest adtak 
oktatást az én kis utitársnőimnek és hogy 
délig szórakozzunk meglátogattuk a szolga- 
biró S . .  kedves családját; az ebédet a 
a városi vendéglőben költöttük el, hol már 
reánk Sz. rokonom fogata várt s azon 
hegyen-völgy ön keresztül estére hozzá L.- 
Heténybe hajtattunk. S innét rándultunk ki 
fölváltva Pécsváradra, Nádasdra, Bonyhádra, 
a híres búcsujáró Kéméndre, hol mindenütt
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feljelentést kellene a készülődő párbajról 
tenniük, hogy az ennek folytán rendőrileg 
megakadályoztatnék.

Teljesen igazat adok P. urnák abban, 
hogy mind az orvosoknak, mind a segédek
nek közre kellene működniük arra nézve, 
hogy a párbajt meghiúsítsák az által, hogy 
a segédkezést nem vállalnák el és hogy 
különben szigorúan lennének büntetendők. 
Mert bizonyos, hogy, ha nem lennének 
segédkezük: úgy a párbajok is csakhamar 
megszűnnének és legfelebb egészen közönsé
ges verekedéssé változnának át, melyek 
kevéabbé lévén „lovagiaa" színezetűek, az 
emberek hozzájuk illőbb módon igyekezné
nek bajaikat kiegyenlíteni.

De már azt kívánni — és épen az 
orvosoktól! — hogy azok a párbajt felje
lentsék, teljesen megokolhatlan; mert elte
kintve attól, hogy a párbajozókhoz nem 
közel álló orvosok jellemére az azok dol
gába való hívatlan és alattomos beavatko
zás (habár törvény követelné is ezt) homályt 
vethetne, ez a párbajt csak elodázná, mert 
az illetők más alkalmat keresnének.

A törvényhozástól különben ez idő 
szerint szigorúbb intézkedés nem várható. 
Hiszen ha az komolyan akarná: úgy 10 
év alatt teljesen ki lehetne a társadalmat 
a vadállatra emlékeztető vérengzési hajlam
ból gyógyítani.

Csak azt kellene kimondani és — 
végrehajtani, hogy a ki párbajnál bármily 
minőségben csak résztvesz mint a közbiztonságot 
veszélyeztető, hivatalától, illetőleg szabadságától 
és polgári jajaitól bizonyos időre megfosztatik; 
azzal pedig ki embertársában még kárt is 
tesz: éppen úgy bánnak el, mint más közön
séges verekedővel.

De most, midőn gyakran a törvény
hozók és a törvény őrei magok is ökölre 
mennek, csakhogy boszúszomjukat némileg 
csillapíthassák, vagy épen üres hiúságuknak 
áldozzanak, — mindezt nem is remélhetjük.

Van azonban a párbaj szenyedélyének 
meggátlására a szigorú törvény hiányában 
más biztos gyógyszer is. Es ez — a r kmrtke
zet ességu : ha t. i. azon vélemény- és Ítélethez, 
melyet a veszélyes erkölcsi betegségről táplálunk 
állandóan következetesek is maradunk.

Ezen következetesség csakhamar meg
szüntetné a párbaj „lovagias" nimbusát és 
igy annak járványát is. Ha tehát legalább 
csak annyi következetes férfi akadna, mint a 
hányán a becsületüket fegyverrel akarják 
kierőszakolni !!

Tehát lássuk.
A józaneszü, komoly és higgadt embe 

rek a párbajt általában embertelen és 
szégyenteljes szokásnak tartják, mely a 
közönséges vérengzéstől semmiben sem külön
bözik másban, mint hogy azt (állítólag) 
művelt emberek gyakorolják, míg emezt a 
műveletlenek; és hogy az legalább is oly 
bűntény tehát mint emez, és azért eszerint 
büntetendő is.

Tehát: ha párbaj bűntény: akkor az 
becstelen i s : akkor azt jellemes férfinak, kit 
nem a boszú vagy az állati dühnek, hanem 
a higgadt megfontolásnak kell vezetnie, 
elkövetnie nem szabad. És ha azt mégis el
követi : úgy ezt csakis jellemének rovására 
teheti.

Nos! ha mindazok, kik meg vannak 
arról győződve, miszerint a közt, hogy 
valakit karddal tesznek-e nyomorékká vagy 
csákánynyal, taktusra lőnek e agyon vagy 
a nélkül, különbség nincs, és hogy az egyik 
époly alávaló bűntény mint a másik, — 
ezen meggyőződésükhöz folyton hívek és férfiúk
hoz illően következetesek maradnak: úgy nem
csak hogy ők magok a párbaj nemtelen 
útjára soha nem tévelyednek, hanem hatha 
tósan befolynak arra is, hogy társadalmunk 
ezen legundokabb betegségből minél előbb 
és teljesen kigyógyuljon.

Nem az a jellemtelen és gyáya, a ki 
művelt ember létére ökölre nem m egy; 
hanem az, ki kész embertársát (néha még jó 
barátját i s !) agyonlőni vagy munkaképtelen 
nyomorékká tenni; és igy nemcsak ellenfelét

megsemmisíteni, hanem annak családját 
gyászba borítani, sőt sokszor örökös nyomorba 
is taszítani, csakhogy vak dühének va,~” 
üres hiúságának áldozhasson, vagy a 
meggyőződése ellenére is ily nemtelen szerepre 
vállalkozik.

Ily  szellemben kell nevelni az újabb 
nemzedéket, és pedig természetesen mind a 
két nembelit! Első sorban is tehát a képez 
dékben. . . És ezt nemcsak a jellem egészsé
gesebb fejlesztése, hanem a hazafiság érdeke 
is követeli.

így aztán a „becsület lovagjaiéval a 
párbaj is csakhamar el fog tűnni.

Dr. SERLI SÁNDOR

Komoly szó a földmivelési miniszter 
úrhoz I

A hírlapok hasábjai nem szűnnek meg 
— különösen mezőgazdasági téren — a ta 
karékossági rendszert ajánlani, de ritkán 
adják meg egyszersmind az irányt is, mely 
által ez eszközlendő legyen. — Nem elég a 
vár bevételéhez a vezér lelkesítő dictiója; 
leélte magát a „Jerikói" korszak, amidőn 
cserépedényekkel ütött lárma folytán az el
lenség megszaladt, de szükséges, hogy maga 
a vezér az u tat és módot jelölje meg, mely 
seregét győzelemre vezeti.

Hála az égnek! mezőgazdasági téren 
a földmivelsi miniszter személyében jeles 
harczászt bírunk, (?) ki gyakran bemutatta 
már a sokszor ostromolt mezőgazdasági vi
szonyok roskadozó bástyájának kijavítására 
alkalmas tehetségét (?) de mindennek daczára 
üdvösnek találom becses figyelmét egy, kö
vetkezményében minden esetre fontos körül
ményre hívni fel.

A túltermelés, vagyis a töldmivelő 
osztálynak specialiter a gabonanemüek ter
mesztésétől való elvonása végett igen hang
zatos szavakban a baromtenyésztéssel való 
okszerű foglalkozás, mint kétségtelenül jöve
delmező vállalat ajánltatik annélkül, hogy 
egyúttal az ezen osztály, de nemcsak, a 
kisbirtokos osztály által is követett gazdál
kodási rendszer tekintetbe vétetnék.

Ha végig tekintünk ez ország negyed
telkes polgára és a kisbirtokosság művelés 
alá vett földjén, úgy látni fogjuk, hogy pl. 
a negyedtelkes gazda 8 holdnyi területe 2 
híd őszi, 2 híd tavaszi és 2 híd kapás nö
vénnyel vettetik el, mig a fennmaradt 2 
2 híd, mind fekete ugar minden haszon nél
kül egy évig hever. Ez az arány a és 
egész telkes, de a kísbirtokosságnál is áll s 
igy a félhelyes 4, az egész telkes gazda 
pedig már 8 hldnyi területet hagy fenn fekete 
ugarnak, melyrül akként van meggyőződve, 
hogy e földje pihen.

Ha most tekintetbe vesszük, hogy ez 
ország ilyetén parlagon maradt, haszonélve
zet nélküli földjei 100.000-re mennek fel és 
számításba vesszük ama jövedelmet, melyet, 
említésre sem méltó, csekély áldozat mellett 
a foldmivelő osztály nyer akkor, a fekete 
ugar helyett, zöld ugarat bir, lehetetlen 
nem bámulnunk ama felette közönyös élné 
zés felett, mely az ilyen gazdálkodásnak 
útjába nem állt.

Igaz ugyan, hogy a fekete ugarból a 
4 telkes gazda marhaállományának megíe- 

lelőleg legfeljebb 1 ,/4 holdat trágyáz is és 
e trágyát alaszántva e */4 hold földjén elő- 
veteménykép pdl. bükkönyös zabot termel, 
amely aztán, mint téli takarmány barmai 
számára megőriztetik, de épen ezen körül
mény teszi aztán lehetetlenné a bevetett 
föld iránti küzöi legeltetést.

Mégis még 1 */* holdnyi földje hever 
4 telkes gazdának parlagon, mert trágya 

szükségben van marha állományánok cse
kély volta miatt, azt pedig meg nem na- 
gyobbithatja takarmány szűke következté
ben.

Hogy tehát a redszeres baromtenyész
tés űzethessék, első sorban gondoskodni 
kell kellő takarmányról, hogy a barom ne 
legyen csupán utalva a tagosításkor kijelölt 
bozzáférhetlen h* gyes és vizjárta lapályos,

még a püspöki nyaralóban is szíves fogad
tatásban részesültünk.

A régi közmondásnak is, hogy eleget 
tegyek. Németnek Bécs magyarnak Pécs, 
elvittem az én utitársnőimet Baranya m. 
székvárosába. I t t  az aranyosakat az Arany 
hajó vendéglőbe szállásoltam be, azután kez
dődött a helyi szemle.

Zsolnay majolika gyára volt az első, 
melyet szemügyre vettünk, velünk tarto tt 
Sz, plébános is s négyünket habár nem volt 
mutogatás napja a fiatal gyáros (Zs. M.) a 
legnagyobb előzékenységgel fogadott s több 
óra hosszáig vezetett végig a gyártelepen, 
mely egy szép kerttel van övezve. Amit 
arról kis utitársnöm B. Kardia elbeszélése 
után, ki igen nagy érdekkel nézegetett meg 
mindent, följegyeztem következőkben adom :

Az udvar közepén dombos helyen van 
építve a lakház és iroda. E  mellett veszi 
kezdetét a minta raktár, melybe a gyár 
keletkeztétől fogva minden nemű olcsó és 
értékesebb edény egy példánya van kitéve 
szemlére, melyek már osztályokká nőtték 
ki magukat.

Legfeltűnőbbek ezek között a narancs- 
sárga színű majolika edények, melyek 
Amerikába küldetnek, ami ott kedvencz 
szín.

Azután következett az eladásra készi 
te tt edények raktára, melyek szebbnél-szebb 
és értékes tárgyakat tartartalm aztak, közöt
tük legmeglepőbbek voltak a nevezetesebb 
férfiak és nők arczképeivel, nemkülönben a 
megrendelők képmásaival ellátottak.

Jö tt a rajzoló és festő terem, hol fér
fiak és nők versenyeztek a porczellán rajzo
lás és festészet művészetében. Innét mennek 
át az edények a faragó teremee, hol a 
dombor müveket kisded vésővel legügyeseb
ben készítik a nők. 3

Mindezen munkálat alapját képezi az 
agyag telep, hol végig ablaksor húzódik, 
minden ablaknál egy munkás dl és lábbal 
mozgatható gép felaő kerek lapján a íinumi 1

tott agyagot oly ügyesen tudja formálni, 
hogy a néző szemeláttára pár perez alatt 
kikerül egy csésze, egy tányér, egy korsó 
stb. öröm e munkát nézni de végezni is.

Ezen agyag teremből a nyers munkálat 
a mellékterembe vitetik, hol különös vegy 
folyadékkal női kezek mázolják be az 
edényeket és adják tovább a szárító terembe 
és ha azok kiszáradtak vitetnek az égető 
kemenezékbe.

Ezek egy telep közepén állanak 
egy tátongó űrrel melybe szitaalakba rakat
nak a kiégetendő edények egymásra emelve 
úgy mint az ételhordó kosarak foglalnak 
egymás mellett helyet s midőn a kályha 
megtellett nyílása befalaztatik és alatta 
kezdetét veszi az erős tüzelés kőszénnel, 
melynek e vidék hazája. Izzadásba és for
rongásba jővén a kemencze midőn a meg- 
kivántató fo<ot a hőség elérte, a hűtéshez 
látnak és annak bekövetkeztével a nyílás 
ismét fülbontatik s az edények a legszebb 
rendben kivétetnek.

Utoljára hagytuk a főgépezet megte
kintését, mely a legnagyobb morajjal hozza 
mozgásba az algépezeteket köztük a vizhajtó 
és tűz élesztőket s ezen gépház az mely a 
lelke a gyárnak, mégis a nézőknek idegeire 
a legkellemetlenebb s legfárasztóbb hatást 
gyakorolja.

A munkaerő itt 700 főre tehető, kik- 
nek nagyobb része habár a gyár telephez 
tartozó munkásházakba van is elhelyezve és 
a tápot is a gyáros adja nagy költséges 
igénnyel. A házi bér fizetés elég volna etrv 
örökségnek. J

A- gyárt a déli órákban hagytuk el 
kis úti társnőim a vendég könyvbe írták 
nevüket és emlékül majolika apróságokat 
hozván magokkal búcsúztunk el a szivesi 
gyárosoktól, kiknek nevét a külföld is 
ismeri.

(Vége következik.)

posványos csupán községi legelőkön, melyek 
forró nyárban kopaszon állanak és ned 
vés évben csak néhol engdnek életet, 
hanem legyen a gazdának otthonn tápdus 
takarmánya, melylyel barmait ilyen esetben 
etetheti. De kellő takarmány még a telelte- 
tetési góndtól is felmenti a gazdát, mely 
nélkül barmainak értéke naponkint csökken.

Tehát miként lehet e bajon segíteni? 
Nagyon egyszerűen.

Amidőn pdl. a féltelkes polgár tavaszi 
árpáját, vagy zabját elvetette, erre rá köz
vetlen a vetés után holdankint 9 klgr. ve 
rés lóher, vagy ha a talaj silányabb ugyan
annyi baltaczim magot hintsen és ezt tüske 
boronával húzza be.

E tavaszi gabna-nemek learattatása 
után, az, e földbe vetett takarmány is kezd 
szépen fejlődni és kedvező időjárás mellett 
még ez évben egyszer meg is kaszálható, 
de a reá következő évi 2 szeri kaszálás, — 
mint legsikerültebb, — 4 híd földrül 48 
m/mzsa táptdus takarmányt szolgáltat.

Természetes, e takarmány nélkül a 
learatott főid, fekete ugar maradna, de igy 
zöld ugar, azaz takarmágyt termő föld lesz 
annélkül, hogy ezáltal zsaroltatnék és fél
nünk kellene, mintha ily eljárás után silány 
érmést kapunk, sőt a tapasztalat szerint a 
teres lóher után jó búza terem.

D föld mindennek daczára fekete ugar
ként teeinthető, azaz mint olyan, mely egy 
évig pihent és a reákövetkező ősszel 3 szőri 
szántás után akár búzával elvethető, mint 
a hogy történt volna a takarmány termés 
nélkül is.

Most tehát a féltelkes gazda, az igy 
nyert takarmány neművel, nem csak eddigi 
marha-állományát élelmezheti kellőleg, ha
nem a holdról kaszált lóher, vagy balta 
czimből akár teleltetésre is még más 2 drl>. 
tehenet is állíthat be istállójába, miáltal 
marha-állományának megszaporithatása rnel 
let a trágya termelés mennyisége is nagyob
bodik.

Ha most számításba vesszük 2 drb 
tehénnek, de nem folyto:.os istállózás mel
letti, éven általi trágya termelését, mely 
100 m mzst tesz ki és amelyek, czélszerü 
trágyakezelés mellett évenkint */, hold he
lyett, melyet eddig is megtrágyázott, még 
egy egész holdat tehet termékennyé, akkor 
lehetetlen be nem látui, hogy a 4 holdba 
vetett 30 klgr. lóher vagy baltaczim magra 
te tt kiadás úgyszólván semmi, azon jövede 
lemhez, haszonhoz, mely igy nyeretik. 36 
klgr. vdres lóher pénzértéke 18 frt, az eb
ből nyert takarmány mennyiség 48 m mzsa 
á 2 frt, teszen 96 oszt. é. lórin tót, melyből, 
ha a mdg értéke levonatik, marad 78 frtot 
képviselő takarmány mennyiség.

E takarmányt felemésztett 2 drb. fejős 
marha, annak értékét részben az adott tej 
és trágya, részben önértékük növekedésével 
nem csak visszaadják, hanem emelik is, 
mert ha csak 5 b ó i g  s z á m í t j u k  is a 
fejhetést, naponkint 2 drb. tehéntől 6 litert 
véve fel á 6 k:*. az 54 frt tesz ki és ha 
ehhez most hozzáadjuk az f» hó alatti, istál- 
lozás melletjti, trágya termeié pénzértéket, 
mely Schóber számítása szerint -15 m mzst 
á 30 kr. 13 50 frtra rúg, összesen 5 h ó 
a 1 1 a t  t  67 50 frtot tesz ki, nem is szá
mítva azon értéket, melyet a barom az 
ilyen takarmányozás mellett 5 hó a la tt 
nyer.

Ha a földművelő és kisbirtokos osztály 
szakítani fog az eddigi gazdálkodási rend
szerrel, mihez a földmivelési miniszternek 
nem csupán jóakaró tanácsa, hanem szigorú 
rendelete szükséges, csak akkor lehet szó 
rendszeres barom tenyésztésről és lehet szó 
talaj javításról, de igy minden üdvös intéz 
kedés, csak pusztába kiálltott szó marad.

Hiszen a mostani viszenyok további 
fenmaradásával úgy a kisbirtokos, mint a 
foldmivelő osztály a biztos végelszegényedés 
felé közéig és nem lesz képes a reá rótt 
terhek elviselésére.

A földmivelési miniszter tehát hiva
talos közegei által hasson oda, hogy az or
szágnak az eddigi gazdálkodás mellett száz, 
ezrekre menő haszonnálkül heverő foldjei- 
ne nyomort, hanem a foldmivelő osztály 
helyzetének javítását ezélzó hasznot terem
jenek.

A földmivelési miniszter pedig súgja 
a cultus miniszter fülébe, hogy községi 
tanítói az a a b c tanítása mellett, a rend 
szeres gazdálkodási módot is ültessék ál 
tanítványaik leikébe ; de nem mint a nem 
zet fentartására és hazafiui kötelezettségé
nek teljesítésére okvetlen szükséges kellékét.

Kótai.

Viszhang.
Válásiul ngys. Cztrer Ákos orsz. gy. képviselő úrnak 

a szerkesztőséghez cxímiett levelére.

Nem írnék, ha nem á llana : qui tacet, 
consetire videtur. S miután nem tehetem 
magamévá a képviselő urnák levelében ki
fejezett nézeteit kivétel nélkül, miután 
továbbá némely eltérések félreértésből szár
maztak : tartozom a válasszal a képviselő 
urnák, a tanügynek és enmagamnak.

A képviselő ur mindenekelőtt személyes 
kérdésben kért szót 1

No erre talán nem lett volna szükség, 
mert czikkem nem involvál támadást sem 
párt sem személy ellen. Egyszerűen az van 
ott mondva, hogy a tanügy nem részesül 
oly felkarolásban, mint a milyenben kellene, 
hogy részesüljön; — a mit különben a 
képviselő ur is elismer. Ez pedig akkor 
igenis visszaesés ahhoz a buzgalomhoz, 
melyet a lánglelkü b. Eötvös a tanügy 
érdekében kifejtett — annak a buzgalomnak 
nem lett volna szabad lankadnia, ellenkező
leg : fokozódnia kellett volna. Én a hibát 
abban találom, hogy a tanügy (mindig elemi 
tanügyet értek) nincsen szakférfiak által 
képviselve az országgyűlésen. Elitélhet-e 
ezért a t. képviselő úr ? ! pl. az országgyű
lésen levő orvosok, mérnökök, papok és tan
férfiak j o g i  kérdés fölött vitatkoznak és 
h a t á r o z n a k  egy v a l ó s á g o s  jogász 

j meghallgatása nélkül. Nem-e a képviselői
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ur volna az első, ki ily visszás eljárás ellen 
felemelné tiltakozó szavát — s méltán, mert 
szakkérdések eldöntéséhez nem elég a józan 
ész hanem szükséges ahhoz a szaktudomány 
elmélete és gyakorlata. S ha a képviselő ur 
ezt követelheti a jog számára, nem látom 
be : miért ne követelhetnék ugyanezt a tan
férfiak a tanügy számára.

Erre az a válasz: de hisz képviselve 
van a tanügy! Ott vannak az egyetemi 
tanárok! És h á t: qui habét plus, habét 
etiam minus.

Helyes ! De áll az is, hogy nincs sza
bály kivétel nélkül!“ Képviselnek ők tan 
ügyet, az igaz, de nem elemi tanügyet, 
hanem felsőbb oktatást. Hogy pedig ez nem 
mindegy, kitűnik abból, hogy a felsőbb 
oktatás virágzik, az elemi pedig . . . .  nem 
virágzik, A néptanítók nem rejtik véka alá 
az ő jajjaikat-bajaikat; évek óta hirdetik a 
tanügyi lapok a mizériákat s kérdem hány
szor vett tudomást arról vagy azokról a 
parlamenti tanférfiu azon czélból, hogy a 
parlamentben keressen írt a sebekre? 
Bizony nagyon kevésszer!

Erről ennyit.
A mi legsarkal atosabb tévedésemet 

illeti, melyszerint t. i. a „népoktatást" a 
civilisatio legfőbb factorának mondom, holott 
az — a képviselő ur szerint — ha nem já r 
karöltve „népneveléssel", nagyon kétes 
értékű eredményt mutat fel — engedje meg 
a képviselő úr, kogv Stöckl a jóhirű német 
phylosophus és paedagogus szavaival vála
szoljak : „Dér Unterricht i«t von dér Er- 
ziehung nicht zu trennen, er iát mit der- 
selben w e s e n t l i c h  und u n a u f l ő s -  
l i c h  verbunden" . . . (Lehrb. dér Pae 
dagogik). Ezt tanügyi körökben igen jól 
tudják, annyival inkább, mert tudják azt, 
hogy minden egyes oktatásnak nevelői hatás
sal kell bírnia. S mert ezt igen jól tudják, 
tudják azt is, ha „népoktatásról" van szó, 
a la tta  a „népnevelést" is szükségképen érteni 
kell. így én is, ha „népoktatásról" szóltam 
ala tta  szükségképen értettem a „népneve
lést" is.

S most in médiás rés !
No hát erre a pontra vonatkozólag 

talán csak egy kis félreértés választ el 
bennünket, s ha e félreértésnek az az oka, 
hogy az e pontban k'fejezett kívánság nem 
nyert egészen correct alakot, teljes megadás
sal vezeklek a nyilvánosság előtt.

Én nem a törvénytől kérek helyet a 
néptanítónak a parlament padjain ; — ha 
azt tenném : nyitott ajtón kopogtatnék!“ 
Tudom, hogy minden 24 ik évét betöltött 
választó megválasztható. Én a társadalomtól 
kérek helyet,*) mely társadalom tö rvény i 
által biztosit ugyan a néptanítónak helyet 
a házban, de azt a néptanítói állás ignorá- 
lásá-al a választásik alkalmával erkölcsileg 
mintegy megsemmisíti. E társadalmat hívom 
én fel — a saját érdekében — hogy küld
jön néptanítót az országgyűlésre.

őszinte örömmel veszem végül a hoz 
zám és a velem egy véleményen levő kar
társakhoz intézett felszólítást! Készemről e 
felhívásnak eleget teendő, annak természeté 
hez képest a nyilvánosság előtt a legmélyebb 
tisztelettel s benső honfiúi bizalommal arra 
kérem a nagyságos képviselő u rat: kegyes 
kedjék a törvényben körülírt jogáná. és 
hatalmánál fogva odahatni, miszerint :

a) Az iskolaszéki intézmény — mely
nek czélszerűtlensége a tanügyi időszaki 
sajtóban eléggé alapos érvekkel be vau 
bizonyítva — megszüntettesséus czélszerüen 
alkalmazott s z a k f e l ü g y e l e t t e l  pó
tol tassék ;

b) A minősítési törvénynek a tanfel
ügyelőkre vonatkozó része akként módosít 
tassék, miszerint e hivatalra kizárólag 
tanférfiu — lehetőleg pedig gyakorlati és 
irodalmi téren érdemeket szerzett néptanítók, 
illetőleg képezdei tanárok alkalmaztas
sanak ;

c) A tanítói fizetések minimuma emel 
tessék fel 500 frtra s általánosittassék az 
ötödéves 50 frtnyi korpótlék ;

d) Utasittassék a közoktatásügyi mi
niszter. miszerint a közoktatásügyi törvény
nek az elemi tanügyre vonatkozó része 
lehetőleg teljes szigorral hajtassék végre.

Ezek a f ő b b  pontok melyekben a 
tanférfiak óhajai culminálnak.

Legmélyebb tisz tele tte l:
FALU JAKAB.

Pécsi kiállítás.
Trefort vallás- és közoktatásügyi m. 

kir. miniszter a pécsi kiállítás alkalmával 
kiosztandó jutalmakra 300 frtot utalványo 
zott. *

A hol az iparosoknak nincs barátjuk, 
Kaposvárról egyre érkeznek a kiállítási bi
zottsághoz levelek, melyekben elpanaszolják- 
hogy ők nagyon szeretnének a pécsi kiállí
tásban részt venni, de nincs Kaposvárott 
senki, a ki őket ez ügyben felvilágosítaná 
s útbaigazítaná. A kiállítási bizottság annak 
idejében mint a pécsi kamara területének 
minden nagyobb városában úgy Kaposvárott 
is bizalmasan felkérte a közéletnek ismert 
vezéregyéneit vidéki kiállítási bizottság ala
kítására s küldött nekik terjesztés végett 
vagy egy fél mázsa kiállítási nyomtatványt 
de mint látszik minden eredmény nélkül. 
Kaposvárott úgy látszik csak a politikai 
közéletnek vannak vezéregyénei; pedig jaj 
azon népnek, mely csak politikából él. A 
kiállítási bizottság most Kaposvárra minden 
kiválóbb i párosnak külön küld kiállítási 
nyomtatványokat. H át mégsem Baranya- 
vármegye vagyon utoljára.

A kiállítás alkalmával Pécsett egybe- 
gyülö mezőgazdái ándorülés alkalmával 
Dezső Miklós pécsi szőllőszeti és borászati 
vándortanár is fog előadást tartani, mely
nek tárgya legközelebb lesz megállapítva.

A somogymegyei lukafai üveggyár

kár •itflkfoUL* * j°TÖ v^M itáikor kérhet: egyébként
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termékei igen kiterjedt mérvben lesz a péc* 
kiállításon képviselve. A  gyáros az üveg. 
gyártásnak több munkaágát is fogja szem. 
léletileg bemutatni, a mi kétségkívül érdekes 
látványt fog nyújtani.

Herczeg Lajos pécsi rézgyáros egy e 
napokban szabalmázott s a borkereskedők 
és bortermelőkre nézve kiváló érdekkel bíró 
uj találmányát, u. n. hordóajtó szelepet f„. 
a pécsi kiállításon kisérlettétellel egybekötve 
bemutatni. Ezen készülék a hordóknak ed. 
digeló szokásos vesződséges m egcsapolj 
mellőzhetővé teszi. #

Nagy harangja lesz a pécsi kiál ütés. 
n a k ; de nem olyan, mely a kiállítási deficit 
kifizetésére lesz hivatva (mert ilyen a péc* 
kiállításnál nem lesz) hanem olyan, melj 
messze csengő érczszavával fogja hirdetni i 
kiállításnak naponkénti megnyitását és be. 
zárását. A harang fölé alkalmazandó to 
ronyfejben egy nagy óra lesz működésben. 
A nagy harangot Ruepprecht Jápos, az órát 
pedig Zozel Nándor pécsi iparosok állít
ják ki. #

A kalotaszegi népipar termékei, a szép 
hírnévre és divatosságra emelkedeté „kalo- 
taszegi varrottas"-nak a pécsi kiállításon 
való bemutatása érdekében Gyarmathy Zsi- 
gáné a Bánfy-Hunyad vidékének háziiparral 
foglalkozó szegény sorsú magyar népnek 
valóságos patronusa — levelet intézett t 

écsi kiállítás elnökségéhez, melyben előadva, 
ogy Péssről a kalotaszegi varrottaa iránt 

igen szép kereslet mutatkozik s hogy tavaly 
is Vécsey Istvánná Gyarmathy né iránt való 
szívességből s a mondhatni nemzeti közügy 
iránt való érdeklődésből csak ismerősi körbea 
mintegy 800 frtért értékesített kalotaszegi 
háziipari czikkeket — azon óhajának ad 
kifejezést, hogy az említett czikket a péca 
kiállításon az Itteni vidéken való ismertetet 
és terjesztés czéljából elfogadtassanak. Te
kintve, hogy e czikkek elfogadása nem el
lenkezik a kiállítás programjával s azok a 
kiállításnak kétségkívül kiváló díszére vál
nak — a legkészségesebben lesznek elfő- 
gadva s az elnökség azoknak i t t  hathatói 
propagandát is fog csinálni.

K i á l i t á s i  b e j e l e n t é s e k  f o l y t a t ó l a 
g o s  k i m u t a t á s a .

Rupprecht János Pécs, harangok, fecskendők, 
gazd. és borászati eszközök, gépek. Kod 
J .  Szederkény, szarvasmarhák. Pécs-bnranyá 
kertészegylet, gyümölcs és konyhakerti termé 
nyék. Bluckling Péter Szent Miklós, eczet 
Klapka János, lószerszámok lritz  S. Temet 
vár, vésnöki munkák. Hirsch B. Kaposvár, 
eczet. Biedertnann Erzsébet és Alexandrins 
Téseny, gazd. termények élő állatok. Herczeg 
Lajos Pécs, borászati eszközök és gépek, 
Szalády Antal Bpest, pótkévé, Auer Soma 
Kaposvár, festő munkák. Becker József, ko
sarak. GuUmann Ede, tejgazd. termények. 
Hangold és Bergl, balatoni borok. Sipőa 
Fábry Frisrich Pécs, női kézimunkák. Sipőa 
István Pécs, vegyészeti gyártmányok, ür- 
mÖ8bor. Zay Ugróczi üveggyár, üvegek. 
Buchuald Sándor Bpest, kerti pavilion. 
Gróf Drackovich Iván B. Sellye, élő állatok 
Szélaknay gyermekjáték-tanműhely, játék
szerek. Fay Ferecz Pécsvárad, olajfestmény. 
Trischler János Olasz, borok. Umrath és 
társa gazd. gépek, Rihmer János Pécs, 
könyvkötészeti munkák. Edenhojfer Mihály 
Pécs, baromfiak. Pécsi katolikus ianitóképezde, 
iskolai munkák. Lamping Adám Gödre, raj
zok, borok. Köröm Mihály Siklós, borok. 
Stier Anbrás Villány, szeszes italok, ifj. 
Scholtz Antal Pécs, sörök, borok herczeg 
Montenuovo német-bollyi urad. élő állatok. 
Szabó János, lovak. Király Imre Szent-Lő- 
rincz, borsajtó, Gaál DénesBaté gazd. term
ények. Szilig László Gödre, gazd. termények, 
borok. Kovács Julianna K. Peterd, házi 
ipari czikkek. Buditsi Julianna K. Peterd, 
házi ipari czikkek. Tőih Dániel K Peterd, 
lovak, méhek, szeszesitalok.

(Folytatása következik.)

Különfélék.
— Uj nemes, ő  felsége a király B a c h  

Lajos magy. kir. testőrnek és I. oszt. szá
zadosnak a magy. nemesi czimet „mágocsi" 
elönévvel díjmentesen adományozta.

—  Megyei közgyűlés. Baranya vármegye 
köztörvényhatósága hétfőn rendes közgyűlést 
tartott. Kardos Kálmán főispán meleghan
gon üdvözölve az egybegyült bizottsági ta
gokat, megnyitotta a gyűlést. A napirend 
előtt kinevezte Vargha Alajos mohácsi ügy
védet t  b. főügyészszé, É gry  Béla pécsi 
ügyvédet t. b. ügyészszé, dr. Vörös Igná- 
ezot a szentlőrinczi járásba, dr. Trümond 
Imrét a pécsi járásba t. b. orvossá. Követ
kezett az alispán jelentése a múlt évnegyed
ről. A  jelentésből megemlítjük a következő
ket. A gazdasági viszonyokban némi javulás 
á llott be. A borkereskedés meglehetős len
dületet nyert. A közbiztonsági állapot jelen
tékenyen meg nem zavartatott. Kisebb lopá
sok és kihágások fordultak ugyan elő 
gyakrabban s igy nem teljesült be azon 
várakozás, melyet a csendőr intézményhez 
fűztünk annak idején. A lakult két uj egye
sület : a csúzái dalárda, a sombereki olvasó- 
k 5r. a  közigazgatás menete rendes volt A 
közegészség nem mondható rosznak. Hi®lő
itt-ott fordult elő s már már járvánvszerüleg
lépett föl, de erélyes intézkedéssel sikerült 
elnyomni. Az állatok egészségi Állapota 
elég kedvező. A közadók rendesen folyta)1 
be; rendkivüli intézkedés nem vált szüksé
gessé, mindazonáltal kedvezőtlenebbek voltak 
az adózási viszonyok, mint az 1886-ik év 
hasonló szakában s ezt a jégverések okozták. 
Az alispányi jelentés után megalakittattak 
a különböző szakbizottságok; mind maradt 
a régi. Az állandó választmány közmunka- 
előirányzatára vonatkozó előtérjetztése füg
gőben marad. Szily László indítványt tett, 
hogy írjon föl a megye és sürgesse meg » 
kormánynál lévő törvény-javaslatot, mely » 
közmunka rendezését tárgyalja. Simonffay 
János indítványozta, hogy a foliratban kérje
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a baegye. hogy a törvény-ja vaslat közöltes-j álló jégtömeg és viztócsa megrongálja 
sék.vele, mielőtt törvény nyó válnék, hogy j gázcsöveket s nem lehetetlen, hogy egy szép

észrevételeket meglehessen rá  tenni 
Helyeslöleg fogadtatott. Pécs szab. kir. város 
átirata siket-némák intézetének fölállítása 
tárgyában, tudomásul vétetett s határozta- 
tatott, hogy adatok fognak beszereztetni 
anDak a megtndására, hogy mennyiben van 
szüksége a megyének a süket némák inté
zetére. A tiszti főügyész jelentést tett a 
pécsváradi régi temetőnek a vármegye ja
vára történt telekkünyvezése tárgyában. 
Ajánltatik, hogy a jogtalanul elfoglalt 
részért fizessen az illető 25 irtot. Simonffay 
Jáno* azt mondja, hogy az illető erőszako
san fóliáit, megsértette a vármegye féltve 
oiis.... tulajdonjogát, megsértette a kegye
letet, botrányt követett el: lebontandó a 2 
méter területre emelt épületrész. Szivér 
István úgymond, van egy miniszteri dönt
vény, mely szerint a jelen esetben vissza- 
helyezési keresetnek helye nincs, csupán 
kártérítésről lehet szó. Meg fogják becsülni 
az elfoglalt földterületet s egy újabb köz
gyűlés fog az ügyben határozni. Több apró 
ügy elintézése után a gyűlés fél 12 órakor 
véget ért.

—  Jogászbál. Régi szokásához hiven, 
az idén is a joghallgatók báljával kezdette 
meg nálunk működését — Karnevál herczeg. 
Bár uralkodása csak öt hétre van szabva, 
azért a mulatni vágyóknak kijut, tánczol- 
hatnak, vigadhatnak egész a megunásig, 
mert lesz mulatság elegendő. Ma egy hete 
tartato tt meg, mint a larsang első napján 
a jogász-bál, a Hattyú és a Kaszinó ez al
kalomra egyesitett termeiben. A bálról, Iá 
togatottság, kedély és fény tekintetében 
csak jót mondhatunk és szépet. Keresett 
volt, s a kik ott voltak, jól mulattak. A 
bálanyai tisztet Toszt Gyula alapítványi 
uradalmak pécsváradi kerület igazgatójának 
a neje, szül. Blum Róza viselte, ki mind 
maga. mind kedves leánya, szeretetreméltó- 
ságukkal a  kedélyt, az otthoniasságot csak 
fokozták. A bálanya és leánya gyönyörű 
csokorral éi tánczrenddel lettek meglepve a 
rendezőség által, midőn a részükre fölállí
tott emelvényen helyet foglaltak. A katona 
zenekar „tus“-sal, a czigányok pedig a 
..Rákóczy“-val fogadták a lady patronest. 
A tánczterem igen csinosan volt díszítve. 
A pazarul elhelyezett virágok zöldje kelle
mes nyughelyül szolgált a szemnek, a sok 
szép látásában elfáradt szemnek. A minden
felé elhelyezett tükrök sokszorosították a 
látványt. A tánczrend nagyon szép volt. 
Az egyes ruháknak megfelelő bársonynyal 
födött paizsot ábrázolt, tetején magyar ko
ronával; az ornamenttel ketté választott 
fal felső részén az Igazság istenasszonya 
volt látható, mig alsó részén egy paragra
fus foglalt helyet. A paizs másik oldalán 
egy könyv volt, mely tartalm azta az egyes 
tánczdarabokat, a bálanya és a rendezőség 
nevét. Kedves emlékül szolgálhat a hölgyek
nek. A hölgyek mind igen csinosan jelentek 
meg. A ruha színénél domináló a fehér volt. 
Ez onnan van, hogy hölgyeink rendesen a 
jogászbált szokták fölbasználni arra, hogy 
belépjenek a ..nagy világba.*4 Ilyenkor az
tán a fehér ruha járja. Rózsa szinü és kék 
ruha is nagy számban volt. Fél tízkor vette 
kezdetét a táncz és a legnagyobb kitartás
sal egész reggelig tarto tt. A négyeseket két 
kolonban 70— 80 pár tánczolta. Oly szám, 
mely nem minden jogászbálon fordul elő. 
Jónás Jancsi czigány prímás ez alkalomra 
egy jogász-csárdást irt, mely tetszésre talált. 
Nyomtatásban is megjelent, a bálanyának 
ajánltatott föl. A bál sikere szép volt, tehát 
meglehet a rendezőség elégedve vele, mely 
Rassovszky Julián bálelnök vezetése alatt 
fáradott annak munkájában.

—  Elkésett kézbesítések. Lehetetlen el
hallgatnunk azt a rendetlen eljárást, melyet 
a városi közgyűlések és szakbizottságok 
egybehivásánál követnek. A héten is ta rta 
tott gazdasági bizottsági ülés és a meghi 
vók az nap hordattak ki. Egyik bizottsági 
tag a 3 órára szóló meghívót a budai kül
városban délután fél 3 órakor kapta meg. 
így szokták aztán a közgyűlési meghívókat 
is kézbesíteni. Velünk is megtörtént már, 
hogy a közgyűlés u t á n  kaptuk meg a 
tárgysorozatot. Ez aztán eljárás. Nagyon 
kívánatos lenne, hogy ha jövőre nagyobb 
gondot fordítanának a meghívók s tárgy- 
sorozatok kézbesítésére.

—  Gáz-mérgezés. Hétfőre virradóra a 
Hunyady-utczában csaknem egy egész család 
esett a gáz áldozatául. A 13 ik számú ház 
bán lakik a 7 tagból álló Eisenhuth család, 
melylyel a baleset történt. Az utcza köze
pén végig vonul a gázcső, melyen nyílás 
támadt s a gáz kiömlött. Fagyos lévén az 
utcza felső rétege, a kiömlött gáz az alsóbb 
rétegen át a ház pinczéjébe, ezen át a szo
bába szivárgott s igy történt a gázmérge
zés. Eisenhuth Antal reggel midőn fölébredt 
s az Erreth féle bőrgyárba ment, hol üzlet
vezető volt, rosszul érezte magát, de nem 
tudta, hogy mi baja támadt. Amint a neje 
s gyermekei is fölébredtek s öltözködni akar
tak, nem voltak öntudatuknál. Tántorogtak, 
düledeztek. Az öreg cseléd, a mint a szo
bába lépett, elrémülve lá tta  a család meg 
bénulását s kínos vergődését. Azonnal ki
tá rta  az ajtót s üde levegőre vonszolta a 
szerencsétleneket. Csakhamar orvosi segély
ért siettek s igy sikerült mindannyiójukat 
megmenteni. — íme egy újabb szomorú eset, 
mely intő példaként szól. A város hatósága 
semmibe sem veszi a város polgárainak éle
tét. Mindenki oda van vetve az eshetösé 
gebnek. Soha sem vizsgálják meg a gáz
csöveket, egy cseppet se törődnek vele. Ott 
van a János utcza, lapunk szerkesztősége és 
kiadóhivatala előtt nagy sártenger van, vagy 
pedig jégmező. Városi tisztviselők laknak 
ez ur.czában s nem figyelmeztetik az illeté
kes közegeket, hogy a jeget vagy a sárten
gert onnan eltávolítsák. Rettegve hajtjuk 
fejünket éjjeli nyugalom ra; félünk a sze
rencsétlenségtől. Epén itt  a mi János utczai 
szerkesztőségünk előtt legvalószínűbb, hogy 
rósz vízlefolyás következtében éveken á t ott

napon nálunk vagy valamelyik szomszédnál 
történik szerencsétlenség. De hát mit törődik 
a város „érdemes" hatósága ezzel, csak az 
adok jól folyjanak be, meg a fizetés rendesen 
kijárjon!

—  Régi megfigyelés Pécsről. Az 1798-ban 
megjelent „Bétsi Magyar Mercuriua" közli 
a következő érdekes dolgot Pécsről: A Péts 
mellett lévő Metsek nevű hegy, a mely 
valami három hónapokig, olyan vastag 
füstöt botsátott felfele, hogy a nap világát 
is meghomállyositóttá, sőt a melyből éjje
lenként valóságos láng is szemléltetett ki- 
tekergözni, mar megszűnt fenyegetni a 
körülötte lévő vidéket- A felfelé menő 
lángból és füstből fekete hamu hullott le a 
föld színére. Végezetre szemes utánuajarás 
utánn úgy nyilatkozott ki a dolog, hogy 
tsak a Pásztorok tűzető! vette volt a tűz a 
maga eredetét, a mely a hegy gyomrában 
levő kőszénbe belé kapván, mind nagyobbá 
meg nagyobbá lett. A múlt meleg nyár 
által is élesztetett. Így tarto tt vagy két

szólunk. E műben az olvasó megtalálja 
tiszta magyar tannyelvű népiskola összes 
tananyagának hetekre és félórákra való be
osztását, tekintettel a csoportosítás elvére 
és a reáliák külön tanítására. Van benue 
egy nagy csomó módszertani utasítás és 
felvilágosító példa; közli az általános és 
részletes óraterveket, melyeknek összeállitá 
sáuál szerző úgy a ministeriális, valamint 
a katk. püspöki kar által kiadott tanterve
ket figyelembe vette. Tanitójelöltjeink, 
tanítóink, nemkülönben a népiskolai igaz
gatók, hitoktatók, de még a tanfelügyelők 
is oly jeles művet nyertek szerző ezen ter
mékeben, a minővel bizony nem sokkal 
dicsekedhetik a magyar paedagogiai irodalom. 
Bchultz művére lőleg a városban működő 
tanítók figyelmét hívtuk föl. Schmidt köny
vét is nem kis haszonnal olvashatja az 
osztott népiskolában működő tanító, de a 
falusi tanítóra nézve e mű valóságos vezér
könyv a népiskola bármely tantárgyának 
módszeres tanításához. Schmidtnek irodalmi 
működését főként a tanügy terén eddig is 
méltányolták a tanügyi szakférfiak, de e

hónapig a midőnn megerősödött az idő, és művével a magyar paedagogiai irodalom
a nagy esső által az egész tűz megaltatott. 
A hegyben levő kőszén igen jónak találtatik, 
és szorgalmatosán rajta  kezdettek lenni az 
emberek, hogy egy derék kőszénbányát 
állítsanak fel benne.

Szerencsétlenség az utczán. Pénteken 
délelőtt emberhalál történt a budai főutczá- 
bán. A Bors-féle széküzlet előtt lefolyó vad- 
vizárkon keresztül haladt egy jól megter
helt kocsi, melyen többek közt egy súlyos 
láda is volt. — Höffler Pepi leszáliva a 
kocsiról a ládát tartotta, jobban mondva 
támogatta, nehogy a vízfolyásban történő 
döcczenés következtében leessék. A síkos 
jégen hirtelen megcsúszott, elveszítette az 
egyensúlyt és hanyatt vágta magát, ebben 
a pillanatban nagyot zökkent a kocsi, a 
láda lezuhant s a szerencsétlen legény fejét, 
mellét agyon zúzta.

—  A nihilizmusról dr. Nemes Vilmos 
ügyvéd igen érdekes fölolvasást tarto tt a 
kereskedelmi ifjak egyleti helyiségében. A 
szép nyelvezetű s irodalmi „sick“-kel földol
gozott tárgy  nagy hatást keltett. A hall
gatóság tüntetőén megtapsolta.

—  A nemzeti kaszinó idei bálját f. hó 
28 án tartja . A meghívók szétküldése folya
matban van.

—  Nözenekar Pécsett A héten egy jól 
szervezett nőzenekar érkezett Pécsre s első 
hangversenyét csütörtökön este adta a 
Neusiedler József, városunk „Sikszai“-jának 
üveg termében. A vonó-hangszereken játszó 
nők megjelenése igen tetszetős; csinos, szép 
a lakok; Ízlésesen öltözve. Fekete ruhát 
viselnek, élénk szinü szalag diszszel. A tá r
sulat 8 tagból áll. Ma ismét tartanak hang
versenyt Neusiedler üvegszállójában. Előre 
láthatólag nagy közönség előtt fognak hang
versenyezni.

Az adózók figyelmébe. Tudvalevő 
dolog, hogy a föld- és házbirtokra kivetett 
állami egyenes adó és földtehérméntesítési 
járulék után általános jövedelmi pótadó 
fizetendő, és pedig a föld- és házbéradónak 
30, a házosztályadónak pedig 40 százaléka. 
Az 1883. XLVI. t. ez. 13. § a azonban e 
tekintetben kedvezményt nyújt azon adózók
nak, kiknek föld és házbirtokaikra adósság 
és ennek kamatai vannak betáblázva, mely 
kedvezmény abban áll, hogy az elmúlt év 
végéig még le nem fizetett töke egy évi 
kamatainak 10 százaléka levonatik a kive 
tendő általános jövedelmi pótadóból, vagyis 
annyival kevesebb pótadót fizet az illető 
adózó. Megjegyzendő azonban, hogy a ked 
vezményben csak azon adózó részesül, ki 
az adóév január hava végéig (az idén tehát 
f. hó 31 ig) ezen körülményt a városi pénz
tárnál bejelenti. E  bejelentés akként tör
ténik, hogy az adózó az elöljáróságtól kér 
egy ezen czélra már készen tarto tt bevallási 
ivet és azt kellően kitöltve jan. 31-ig á t
adja a községi elöljáróságnak.

—  A phylloxeraelleni legújabb ezer. ügy  
látszik, hogy csak hitelében nyert azon ré
gi igazság, hogy a mire az embernek szük
sége volna, azt mohón karolja fel. Végig 
já rta  a lapokat is azon feltűnő újdonság, 
hogy Szkala Antal budapesti gyógyszerész 
oly szert ta lá lt fel, a mely a pbilloxerát 
elöli. Volt is öröm minden philoxerás vidé
ken s nevezett úri ember nem a legroszabb 
üzlet csinálásának nézett elé. Hanem hát 
pünkösdi királyság volt az egész; mert na
gyon rövid ideig tarto tt az öröm. A föld 
mivelési minisztérium hivatalos lapjának 
47-ik számában a pbiloxera kísérleti állomás 
főnöke világosan odanyilatkozik, hogy kí
sérletek alapján beigazult ugyan, hogy a 
nevezett szer a szölötetüt elöli ugyan, 
hanem egyúttal a kegyelem döfést megadja 
a tőkének, a mennyiben a gyengébb tőkék 
azonnal, az idősebbek pedig az évfolytán 
mind elhalnak.

—  Az álarczos bál. Hétfőn tartotta meg 
a pécsi jótékeny nöegylet álarczos bálját — 
gyenge eredménynyel. A páholyok megtel
tek díszes közönséggel, jelen volt a főispán 
is, de biz a parketten hevesen mozogtak. 
Alig volt negyven álarczos mindössze, ezek 
sem valami nagy élénkséggel sürögtek- 
forogtak. A közönség s különösen az álar- 
ezosok gyér száma annak tudható be, hogy 
csak az előző napon aludták ki a „fiatalok" 
a jogászbál mámorát. Nagyon hamar követ
kezett a jogászbálra az álarczos bál. Mind
azonáltal volt egy-pár érdekes maszk. 
Különösen a „tót leány" vonta magára a 
jelenvoltak figyelmét. Kedvessége s szelle
messége feltűnést keltett. A tutajos tótok is 
igen sikerült alakot mutattak. Ejfél után 
csaknem teljesen kiürült a terem. Egy pár 
táncz után vége szakadt a mulztságnak.

—  Taniij
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Csak pár hete annak, hogy 
mre tanitóképezdei tanár leg

újabb termékét mutattuk be t. olvasóinknak. 
Most S c h m i d t  Boldizsár szabolcs-bánya- 
tt.lepi igazgatótanitó „ R é s z l e t e t  t  a n- 
és ó r a t e r v *  czimű kitűnő szakművéről

legjelesb írói közé küzdte föl magát. A 
midőn tehát van szerencsénk őt e kitűnő 
művéért szivünkből üdvözölni, kívánjuk, 
hogy fáradozását a morális sikeren felül, 
mit már is fényesen elért, anyagi haszon is 
jutalmazza. Könyve megrendelhető példá- 
nyonkint 1 ír t  50 krért -szerzőnél, ily czim 
ala tt B c k mi d t  B o l d i z s á r  i g a z g a t ó 
t a n i t ó ,  S z a b ó i é  s-B á n y a t e l e p e n  
(Barauya-megyej,

—  Hymnen. Deutsch Kornél Mohács 
város pénztárnoka 6 án jegyezte el Rüll 
Klementin kisasszonyt, néhai Rüll János 
volt pénztárnok leányát.

—  Bányaomlás. Vasason a múlt héten 
bányaszerencsétlenéég történt. Egy ember 
szörnyei halt. hárman pedig súlyos sérülést 
szenvedtek. A szerencsétlenség véletlen kö 
vetkezménye. Nagyobb mérvű főldcsuszamo- 
dás folytán történt a bányaaeomlás.

- -  Hálálozás. Uzv. Scheide Rezsöné szül. 
Mattausch Autónai f. só 10-én életének 
58-ik évében jobb létre szenderült. — Övv: 
i d á m  György né szül. Maenheim Anna f. 
hó 11-én hunyt el életének 80-ik évében. 
Béke poraira.

—  Az eltűnt gimnázista megkerült.
Vizer pév.s- bányatelepi tanító fia : Vilmos, 
ki a helybeli főgimnázium 4-ik osztályába 
já rt ma egy hete nyomtalanul eltűnt; Ke
resték, kutatták, de mind hiába a nyomozás 
nem vezetett eredményre. Sok verzió kerin 
gett a fiúról. Sokan azt beszélték, hogy a 
fiú hazamenvén, valószínűleg ut ónállók által 
támadtatott meg a bányatelepi utón s el 
vették az óráját s agyon verve valami ha 

sánezba dobták. Voltak akik azt hirész
tél ték, hogy a fiú öngyilkos 'lett. A ‘tény 
azonban mást mondott. A fiú elkeseredvén, 
hogy a bizonyítványa nem volt tele kitűnő 
osztályzattal, elhatározta magában, hogy 
megvál az intézettől s világgá megy. Úgy 
is te tt és megszökött. Bródba jutott már el 
s inenn — megbetegedve — haza szármáz 
tatták.

—  Gazdák figyelmébe. A múlt év 72927 
számú pénzügyminiszteri rendelet szerint a 
sertések, juhok és kecskék eladásánál a tu
lajdonjog igazolására, illetőleg átírására f. 
évi január 1-től nem használhatók a b|é- 
l y e g t e l e n  járlatok, hanem addig is, 
mig erre nézve külön intézkedés tétetik, e 
czálra 5 k r o s  m a r h a l e v e l e k  hasz
nálandók, akként, hogy egy járla tra  legfel
jebb 10 darab állat irható.

—  Tánczestély. Január hó 19 én a Ca- 
sino nyári helyiségében a délutáni társaság 
részére zárt táncz estélyt rendez Herczen- 
berger József táneztanitó. Belépti dij csalá
dok számára személyenkint 1 frt 20 kr., 
személj'jegy 1 frt 50 kr. Az estélyen Jónás 
János teljes zenekara fog működni. ízletes 
ételekről és jó italokról Zádria V. fog gon
doskodni. Az étterem fütve lesz. Kezdete 
este 8 órákor.

—  A pécsi püsp. uradalom tulajdonát 
képező halászati jogot a mohácsi Dunán, 
az 0  Dunán és a mohácsi sziget halastavai
ban: Beck András mohácsi lakos vette 
szonbérbe.

—  A baranyamegyei gazdasági egyesüiet
vasárnap délután tarto tta közgyűlését a 
megyeház nagytermében. Ná d o s i  Kálmán 
elnök 3 órakor megnyitva a gyűlést rövid 
beszédben a pécsi kiálitásra hívta föl a 
tagok figyelmét s kérte, hogy hatáskörükben 
igyekezzenek annak minél több hívet tobo 
rozni. Ezután Vörös egyleti titkár az elnö
ki jelentést olvasta föl, mely bevezetésében 
szépen emlékezik meg a volt elnökről, Perczel 
Miklósról, ki hosszú évek során á t buzgolko- 
dott az egylet czéljai elérésében s a külföl
dön nyert gazdag tapasztalaival és elis
merésre méltó áldozatkészséggel támogatta 
az egyletet működésében. Az egylet a pécsi 
kiállítást az alaptőke igénybevétele nélkül 
1000 írttal támogatja. Fájdalommal említi 
a jentés, hogy a megye területén a szöllö- 
művelésnek nagy ellensége, a philoxera 
több helyen pusztít, minek ellensúlyozására 
az egylet Mágocson homoktalaj telepet akart 
létesíteni; de dr. Horváth Géza szakkikül
dött ellenvéleménye folytán ezzel fölhagyva 
egyedül a szénkénegezést vette foganatos! 
tásba. Az egylet a kertészeti osztályhoz 
200 írttal az alapitótagok sorába lépett. A 
mezőgazdasági rendtartásról 9zóló törvény- 
javaslatot a kormány leküldte az egylethez 
is véleményadás végett s az egylet már föl
terjesztette a minisztériumhoz. A pénztár 
állása : bevételek 1762 frt 16 kr., kiadásek 
1218 frt 25 kr., maradvány : 543 frt 91 kr. 
Dr. Záray Károly kamarai titkár előre- 
bocsátván azt, hogy régi időktől fogva az 
úgynevezett pécsi dohánylevél nagy kelen
dőségnek örvendett a burnótgyártásnál, 
miután egyedül e czélra volt alkalm as; ez a 
dohóny azóta degenerálódott elsatnyult. 
Fölhívja tehát az egyletet, hogy a pénzügy-

miriszteriumnál lépéseket tegyen az új do
hány-törvény értelmében a dohánytermelés 
engedélyezésére. A  gyűlés elvileg elfogadta 
az indítványt és kérdést fog intézni a pénz 
ügy miniszterhez ez irányban, egyúttal figyel
meztetvén a pécsi dohánylevélnek a burnót- 
gyártásra alkalmas speciális jellegére. A  
íölterje8ztendő memorandum szerkesztésével 
dr. Záray bízatott meg. Egyéb tárgy hiá
nyában a gyűlés l/,4kor befejeztetett.

—  A mit nem akarunk belátni. Szem és 
fültanuja voltam egy almás boltban, írja 
Liebbald Béni, a midőn egy úr belépett és 
szép körte-gyümlcsöt kért. Sajnos azonban 
nem azért almás bolt, hogy abban más 
gyümöcs is legyen s igy nagyon természe
tesen az volt reá a felelet, hogy nincsen 
Ekkor az úr arra kérte, hogy legyen szives 
a számára jó körtefélét beszerezni s ő haj
landó azt jó áron megfizetni. S miután igy 
körtét egyelőre nem kaphatván, jóféle al
mákat kért. A javából szolgált a boitos neki 
hanem azok bizony egytől egyig mind stájer 
masanczki almák voltak. Miután magam is 
megnézegettem az almákat felém fordult az 
ur es mondá. lszen nem roszak a faj almák 
sem hanem sajátságos, hogy az ember saját 
jó pénzéért sem kap valami jobb féléket." 
Hely ben hagyólag intettem s fülig pirultam 
belé, mintha apád engem illetett volna. 
Nincs alapja tehát azon panasznak, hogy a 
jó gyümölcsöt nem fizetik meg; sőt nagyon 
is volna fogyasztója, csak az a baj, hogy — 
nincsen. A magyar gazda nem tudja vagy 
nem akarja belátni, hogy a gyümölcsterme- 
hazánkban még kiaknázatlan aranybánya és 
hogy egy kis okszerű befektetéssel 0ly 
jövedelemforrást lehetne belőle nyittani, mely 
ásdáshozová válna az egész országra nézve.

— A pécsi kath. legényegylet ifjúsága 
január 14 én, az az : m a, saját egyleti 
helyiségében zártkörű tánczvigalmac rendez. 
Belépti dij személyenként tagoknak 60 kr., 
nem tagoknak 1 frt. A vigalmon Jónás 
János kedvelt népzenekara játszik. Jegyek 
előre válthatók január 6-tól a meghívó elő- 
mutatása mellett Feszti Károly kereskedé
sében K irály utcza 13. sz. és az egyleti 
helyiségben és este a pénztárnál. Felülfize- 
tések köszönettel vétetnek és hirlapilag 
nyugtáztatnak. Kezdete 8 órakor.

— A „körmagyar." A  magyarosodás 
eszméje iránt hévvel lelkesedő dr. Serli 
Sándor járásorvos a mohácsi önk. tűzoltó 
egyletnek ötven forint adományt ajánlott 
fel azon esetre, ha az egylet által az idei 
farsangban rendezendő tánczvigalmon a 
tánezrendbe éjfél előtt és éjfél után legalább 
egy-egy „körmagyar" vétetik fel és a fiatal
ság által lejtetik. A magyarosodásért lel
kesedő járásorvo9 ez által azt k vánja elérni, 
hogy a magyarosodás eszméje nemcsak a 
magyar nyelv terjesztésében, hanem egyéb 
magyaros szokások kultiválásában is nyer
jen kifejezést.

—  Öngyilkussság semmiért. Valóban nem 
mondható egyébnek „semmi" nél azt az 
okot, mely Nyári Katalin kiérdemült kofát 
arra a szörnyű elhatározásra bírta, hogy 
visszavonuljon az élet piaczáról. Semmi! 
Mert egy pervesztesség, mely mindössze 
kofák közt fölmerült rágalmazás eredménye, 
alig több, mint semmi s ez okozta azt, hogy 
Nyári Katalin zsinegen emelte magát a 
másvilágra. I tt  a íöldön elvesztette a pőrét, 
de úgy gondolta, hogy ha már a földön 
nincs igazság, van az égben. Igaz, hogy 
nem gondolt arra. miszerint az öngyilkosok 
előtt a másvilág pincze ajtaját nyitják meg. 
nem pedig a padlás ajtót, következéskép ő 
nem is ju t az égbe, az Isten bocsássa meg 
a bűnét. Denikve fölakasztotta magát. Még 
vergődött a kötélen, mikor észrevették, de 
a helyett, hogy mentésére siettek volna, a 
fia fölkeresésére indultak, ki valahol a 
Mecsek tetején, vagy a szőlőhegyek közt 
botorkált. Mire a fia megjött, természetesen 
már kiszenvedett a szegéy asszony. Nem 
maradt más hátra, mint a rendőrségnek 
konstatálni az esetet s a hullát sírba tenni.

—  Fölakasztotta magát. Kezei Elek, 
Neumayer Antal mohácsi czipész segéde, e 
hó 3-án este egymagában borozgatot a mű
helyben, hol kívüle még az inas volt jelen. 
Az inas is végre megunta a pusza nézést, 
10 órakor lefeküdt, s igy a borozgató le
gény magára maradt. E magány ugylátszik 
nagyon elkeserítette őt, mert a falban levő 
erős vas szegre felakasztotta magát. Éjfél 
körül egy legénytársa hazajővén, rémülve 
látta Kezeit a szegen függni. Fellármázta 
a házat, de a házbeliek az öngyilkoson nem 
segíthettek, mert már halva volt. Tettének 
oka ismeretlen.

— Évi bérleti menetjegyek a m. kir. 
államvasutakon. Az utazóközönség által 
rendkívül felkapott éves bérleti jegyek az 
1888-ik évre is kiadatnak a m. kir. állam
vasutak vonalaira. Ezen bérleti jegyek azon 
elönynyel járnak, hogy b á r m e l y  v o 
n a l r a ,  illetve m. kir. államvasuti hálózat 
bármely részéae részére válthatók s e mel
lett árai oly alacsonyakra vannak szabva, 
hogy többszöri utazásnál 
díjmérséklés mutatkozik, 
jegyeknek az is, hogy 
iyegzás végett, a pénztárhoz fordulni. E 
jegyek a keleti expressvonat kivételével az 
összes vonatok, tehát a gyorsvonatok hasz
nálatára is feljogop:*’4k birtokosaikat, s ezen
kívül 25 klg. pod^yász szabadsúlyra adnak 
igényt. A mi e jegyek árát illeti, azok 
aránylag annál olcsóbbak, minél nagyobb 
távolságokra váltatnak* így  például a bu- 
dapestbrucki vonalra (221 kim.) egy bérleti 
jegy ára az I. osztályban 218 frt, a H. 
osztályban pedig 170 f r t ; a budapest kolozs
vári vonalra (400 kim.) az I. osztályban 
236 frt. a II. osztályban pedig 184 frt; a 
Budapest brassói és budapest-rutkai venalon 
pedig (1044 kim.) az I. osztályú bérletijegy 
316 frt, a II. osztályú pebig csak 245 frt. 
Ezen éves bérletjegyek a m. kir. államva
sutak város menetjegyirodájában rendelhetők 
meg (Budapest, Hungária szálloda) még pe
dig posta utján is, a mely esetben a  meg

rendeléshez a bérletösszeg s egy névjegy*- 
lakú arczkép csatolandó. A részletes díjsza
bás, mely a bérleti jegyekre nézve kimerítő 
felvilágosítással szolgál, a m. kir. államva- 

mély díjszabási 
A.ndrássy-ut 75)

suták igazgatóságának személy
ügyosztályában (Budapest, And.__^
valamint a fenntjelzett városi menetjegyiro
dában kapható.

—  Dohány csempészek. Három deutovai 
(bácsmegyei) ember Tolnamegyében három 
koci „sziiz" dohányny aló megrakódván, a 
dunaszekcsői révész által vitették magukat 

járműveiket á t a szigeti patra. Volt 
azongan valaki, aki őket a duna-szekcsői 
csendőr-őrsnél elárulta, mert még csak kis 
utat tettek meg a szigetben, már nyomukban 
volt két csendőr. A három közül a két fia
talabb egyén a lovak istrángjait levágván a 
dohánynyal megrakott két kocsi ezek hátraha
gyásával lovaikra vetették magukat és lova
golva csakhamar eltűntek az üldözők szemei 
elöl. A harmadik egyén azonban idős koránál 
fogva lovagolni már nem lévén képes, leug
rott a kocsiról és szaladni kezdett. A csen
dőrök utána lővén, semhogy életét veszély
nek kitegye, megállott. Elfogták és a három 
kocsi dohánynyal és egy pár lóval együtt 
Mohácsra szállították. Társai kiléte iránt 
kihallgattatván, megnevezte ugyan őket, de 
ezek határozottan tagadják, hooy ők vele 
lettek volna. A vizsgálat folyik.

Törvényszéki csarnok.
Jegyzéke a pécsi kir. törvényszék büntető osztá

lyánál 1 8 8 8  ja n u á r  16—2 lő g  nyilvánosan megtar
tandó végtárgyalásoknak.

Január 16-án,
1. 5781187 F önt Ábraham ellen ozeora vétség

miatt.
Január 18-án.

1. £>844187 Brezóczki János és Varga István el
len szándékos emberölés miatt.

2. büJd 87. Kovács József ellen súlyos testiaértés
miatt

3. 6084187 Mákó István ellen lopás miatt.
Január 20-án.

1. 795 87 Dürr Józef ellen lopás miatt.
Január 2Uén.

1. 6137 87 Radivojevits Lázó ellen lopás miatt
2. 6432 87 Frikker Ignácz ellen erőszakos nem 

közösülés miatt.
3. 6491187 Szabó János ellen könnyű testi sér

tés miatt.

Irodalom.
„Lányok lapja., czimü közkedveltségö képes lap,

melyet Dolinay Gyula ritka tapintattal szerkeszt, uj 
évvel már 14-ik évfolyamába lépett- Első száma előt
tünk fekszik. Díszes, elegáns lap, telve gyönpőrü képek- 
kei és jeles kőzlemnyekkel. melyek ismét nevű Írónők 
és irók tnllából valók. Közleményeket hoz Sziklay 
Jáuotól, Szabó Endrétől, Vörös Adéltól, Perényi Kál
mántól, Nogáll Jankától, Gaál Mózestől és még többek
től. Ez egyetlen füzete tizennyolca féle érdekesebbnél 
érdekesebb olvasnivalót tartalmaz, melyekből a serdülő 
kora fiatal lányok sok szépet és jót tanulhatnak. A 
L á n y o k  L a p j a  ö míveltebb családokoknál szívesen 
látott vendég több ízben ajánlotta a knltnsminiszter úr 

másfés évtizedi fennállásával csakugyan hebizonvi- 
tota életrevalóságát.

Előfizetési ára félette csekély: negyedévre 1 frt. 
félévre 2 frt. Megrendelések Budapest, kecskeméti n. 
13. sz. Dolinay Gyula szerkesztő nevére czimezendő.

Disznaptár, 1888 évre. Ezen'1 falra akasztható 
képes táblára illesztett naptár a „dísz" jelzőt mélán 
megérdemli. Minden egyes lapja aranyozott szegéllyel 
van bakeritve. A naptári részen hivttl jelzi: a sorsje
gyek húzás napjait. — Hátsó lapján a bélyegfokozatok 
közölte tnek.

Rozs:

Árpa:

Zab:

Szalm a:

Gabona-árjegyzék
Pécs sz. k. városában 1888. évi jan. 7-én 

tarto tt hetivásárról.
) j ó ..........................100 kg. 6.80

BllZa: ) középszerű................. ...  . 6.40
) legalábbvaló . . . . . . .  6.20
) j ó .............................. ... 6.50

Kétszeres) középszerű . .
) legalábbvaló . .
) j * .....................
) középszerű . .
) legalábbvaló . .
) j 6 .....................
) középszerű . .
) legalábbvaló . .
) j 6 .....................
) középszerű . .
) legalábbvaló • .
) j ó .....................

Kukoricza középszerű . .
) legalábbvaló . .

H a jd in a : ............................
Széna: ............................

)  » g y ................
) a lo m .................

. 5.80 

. 5.70 

. 6.30 

. 5.60 

. 5.50 

. 6.— 
. 6.40 
. 6.20 
. 5.20 
. 6.10 
. 5.—  
. 6.50 
. 6.— 
. 5.80 

8— 
. 2.80 
. 2.—

I T .& . O T T  P E B E N O Z ,
laptulajdonos.

K I S  J Ó Z S E F ,  VÁRADY FERENC
felelős szerkesztő. fómunkatárs.

®®oo®®@@
Különböző

díszmadarak
megvétetnek: 

János-utcza 8. sz. a latt.
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Január 1

H i r d e t é s e k .
12374. sz 1887.

Van szerencsém a T. N. közönség
nek tudomására hozni minek után

Tej, vaj, túró és tejfel.

a téli szükségletre legjutányosabb árak 
mellett ajánl a n. é. közönségnek '<

ASZTALOS ÜZLETET
nyitottam.

s ennélfogva elvállalok e sa.kmiba vágó

Pályázati hirdetmény.

Van szerencsém a n. é. úrnőknek tudomására 
hozni, hogy a

Schanabtirg—Lippe Hercífg féle
t ĵ üzletet a Dr. Loewy-féle házban — megvettem és 
január 1-től nevezett uradalom majorjából naponta fris 
hamisítatlan tejet vajat, túrót, tejfelt és sajtot lehető 
jutányos árakon kiszolgálok.

Ez alkalommal különösen hangsúlyozom, hogy 
üzletemet budapesti és bécsi hasonüzletek mintái szerint 
berendezem és a lehető legtisztább kezelést biztosítom.

Rendes vevők jutányosabb árban részesülnek.
Midőn még bátorkodom vállalatom érdekében a 

n. é. úrnők kegyes támogatását kikérni, maradok 
kiváló tisztelettel

S p itz e r  A d á in
hal-piaczon.

épület és Imtor munkákat
úgyszintén javításokat is jutányos áron 

eszközlők.

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

A legmélyebb alánnttnl

KRÁSZTL NÁNDOR,

Melynél fogva alulírott városi tanács részéről ezennel köztud- _  
hozatik hogy a városi tanácsház a megállapított épitési program szerinti 
bővítésének s ennek következtében a jelenlegi épület külseje megfelelő 
való átalakításának

tervezete és költségvetése,
asztalé*

B. Szt.-Lőrincien 
(Pisztor György háziban.)

határozata szerint

Özv. Takátsy Hermin. Árverési hirdetmény

a bizottsági közgyűlés f évi 145/11974. számú 
utón beszereztetni rendeltetett.

Mely munkálatokra pályadijul kitüzetett:
A legjobb és absolut becsű mű után 
A második legjobbnak talált mű után
A miért is felhivatnak mindazok kik pályázni óhajtanak, hogy a píly,

munkájukat

T ű z i f á t
leszállított árért szállít

Alulírott gondnok s úgy is, mint a csupán nagykorú örökösök 
megbízottja ezennel közhírré teszem, hogy Abaligeten elhalt Chalupm 
János, volt plébános hagyatékában talált és leltározott összes ingóságok 
u m. bútorok, ágynemüek, borok, hordók, szarvasmarhák, lovak, széna, 

) szalma s egyéb házi s gazdasági szerelvények és gépek folyó 1888. évi 
| ja n u á r  hó 25-ik és következő nap ja in  m indenkor reggeli 0 óra

kor kezdődő nyilvános árverésen és készpénzfizetés melleit a helyszi- 
nén Abaligeten eladatni fognak.

Pintér József.
Kelt Kővágő-Szőllősön 1888. évi január 12-én.

A legjobb szer

t y u - l s s z e  m

és minden bőrkeményedéa ellen a Meis- 
m er  gyógyszerész-féle (központi szét- 
küldési raktár Pécsett) es híres si
keresnek bizonyait

lyokszem- és szemölcs-lapasz
mely 3  nap alatt mindenféle tyúkszemet fájdalom nél
kül gyökerestül, szemölcsöt 2  nap alatt, börkeményedést 
egy éjelen át eltávolít. E tapasz orvosi utasítás után 
készülvén, nem tartalmaz semmi ártalmas anyagokat.
20 000 elismerő nyilatkozat 1887. januártól október hóig. 
Valódi minőségben majd minden bel- és külföldi gyógy
szertárban. nagyban, nevezetesebb drngneria kereskedé
sekben kapható. Ara dobozonkint 6 0  kr és 3. frt, 
postán 3 .5  úrral több és az összeg elöleges beküldésé

nél a tapasz frauco küldetik meg

Kapható : Pécsett: Sipürz Ist., Zsiga L. és az irgalmasok 
gyógyszertáraiban. Mohácson: Szendrey Jenő Siklós. 

Rónay Ede. Szigetvár: Salamon gyógyszertáraiban.

2561. 887. sz.

Árverési hirdetmény
A dárdai kir. járásbíróság mint telek

könyvi hatóság közhírré teszi, hogy Mandl 
Konrád végrehajtatnak Popovics Glisó 
végrehajtást szenvedő elleni 100 írt tőke- 
követelés és járulékai iránti végrehajtási 
ügyében a pécsi kir. törvényszék (a dárdai 
kir. járásbíróság területén lévő Monostor 
községben fekvő monostori 855. sztjkvben 
felvett 86 a h9zsz. fekvőségre egészben 152 
frt, ugyanottani 130. sztjkben felvett 135. 
hssz. 132. sz. ház és belsőség alperest illető 
11 részére az árverést 201 frt 25 krban 
ezennel megállapított kikiáltási árban el 
rendelte és hogy a fennebb megjelölt ingatlan 
az 1888. évi február hó 4-ik napján délelőtti 
10 órakor Monostoron a biró lakásán meg 
tartandó nyilvános árverésen a megállapított 
kikiáltási ár on alól is eladatni fog.

Árverezni szándékozók tartoznak az 
ingatlan becsárának 10 százalékát, vagyis 
15 frt 20 krt, 20 frt 10 krt, készpénzben, 
vagy az 1881 : LX. t. ez. 42. ában jelzett 
árfolyammal számított és az 1881. évi nov. 
hó 1. 3333 sz. a. kelt igazságügy miniszteri 
rendelet 8. §-ában kijelölt ovadékképes érték
papírban a kiküldött kezéhez letenni, avagy 
az 1881. LX. t. ez. 170. § a értelmében a 
bánatpénznek a bíróságnál elöleges elhelye
zéséről kiállított szabályszerű elismervényt 
átszolgáltatni.

Kelt a dárdai kir. járásbiróság, mint 
telekkönyvi hatóságnál, 1887 évi augusztus 
hó 26. napján. Balaskó János.

kir. járásbiró.
3926
1887.

Árverési hirdetmény.
A siklósi kir. jbiróság miut telekkönyvi 

hatóság közhírré teszi, hogy özv. F  á b r  y 
Ludovika végrehajtatónak H ö 1 e z 1 Mór és 
társa végrehajtást szenvedő elleni 416 frt 
tőkekövetelés és járulékai iránti végrehajtási 
ügyében a s i k l ó s i  kir. járásbiróság terű 
létén lévő Siklós községben fekvő a siklósi 
1409 sz, tjkben 392 hszsz. 167 számú házra 
az árverést 2838 frt — kr. ezennel meg 
állapított kikiáltási árban elrendelte, és hogy 
a fennebb megjelölt ingatlan az 1888. évi 
február hó 23-ik napján d. e. 10. órakor a 
siklósi kir. jbiróság tkkönyvi irattárában
m egtartandó nyilvános árvere 
állapított kik iáltási áron alul is

meg-
1 is eladatni fog 

Árverezni szándékozók tartoznak az 
ingatlan becsárának 10o °-át vagyis 283 frt. 
80 kr. készpénzben, vagy az 18wl. LX. t. ez. 
42. §-ában jelzett árfolyammal száraitott és az 
1881. évi november hó 1-én 3333. 9z. a. 
kelt igazságügyministeri rendelet 8. § ában, 
kijelölt ovadékképes értékpapírban a kikul 
dött kezéhez letenni, avagy az 1881. LX. 
t. ez. 170. §-a értelmében a bánatpénznek 
a bíróságnál előlpges elhelyezéséről kiálii 
to tt szabályszerű elismervényt átszolgál
tatni.

_ Kelt Siklóson 1887. évi október hó 4. 
napján.
h Ó8á**k^^ Jbiróság mint telekkönyvi

T 7 1 S 3 T  I P á l ,
kir. szolgabiró.

Frantich Ágoston,
íjjT kővágó-szőllősi plébános, gondnok.

E tfZ g fifc a B B E S S K ...

Singerstrasse 15.

gold Reichsapfel" p; j . gyógyszertár

Becsben.

Vértisztitó labdacsok ezelőtt egyetemes labdacsok neve alatt; ez utóbbi nevet teljes 
joggal megérdemlik, mivel csakugyan alig létezik betegség, mely

ben a labdacsok csodás hatásukat szerencsésen be nem bizonyították volna. A legmakacsabb esetekben, 
melyekben minden egyéb szer siekertelenül alkalmaztatott, ezen labdacsok számtalanszor és « legrövidebb 
idő alatt teljes gyógyulást eredményeztek, 1 doboz 15 labdacscsal, 21 kr. 1 tekercs 6 dobozzal, 1 frt 5 kr. 
bérmentetlen utánvét megküldéssel 1 jrt 10 kr.

A pénzösszeg előre beküldése mellettbérmentes beküldéssel egy tekercs labdacs 1 frt 35 kr, 2  te
kercs 2 frt 30 kr, 3 tekercs 3 frt 35 kr, 4 tekercs 4 frt 40 kr, 5 tekercs 5 frt 20 kr. 10 tekercs 9 frt 
20 kr. (Kevesebb mint egy tekercs nem küldhető szét.

Számtalan levél érkezett, melynek írói hálát mondanak, egészségük helyreállítását köszönik. A ki 
csak egyszer tett kísérletet velők, tovább ajánlja. A számtalan kö zönö iratok közül mellékelve közlünk 
néhányat.

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

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

A hnsvétkor megrendelt labdacsokból a legtöbbet 
barátok é* ismerősök közt osztottam szét és mindegyik
nek használt, még aggastyánoknak is a kik különböző 
bajban és gyengeségben szenvedtek és ha nem ia töké
letesen gyógyultak meg. de javulást tapasztaltak és 

tovább használni akarják. Felkérem tehát, hogy 
ismét 5 tekercset küldjön. Én és mindazok nevében, 
akik labdacsainak köszönhetjük egészségünket, fogadja 
legkensöbb köszönet un két.

D e u t i n g e r  M á r t o n .

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

met az ön labdacsaiért, mert Isten segítsége mellett az 
ön vértisztitó labdacsai által gyógyult meg nőm, a ki 
évek óta hasmenésben szenvedett : és noha még most 

kell neki néha bevenni, mindazonáltal már annyira 
helyreállt egészsége, hogy fiatal frbseséggel képes mun

káját végezni. Ezen köszönetnyilvánításomat kérem a 
szenvedők javára közölni és egyúttal kérem, hogy ismét 
küldjön 2 tekercs labdacsot és 2 drb cbina. szappant- 

Kiváló tisztelettel
N o v á k  A l a j o s  fökertész.

Tekintetes Ur! Elörebocsátva azt, miszerint való- 
szinüleg valamennyi gyógyszere hasonló jósággal bir, az 
ön híres fagybalzsamával, mely családomban több idült 
fagy tagnak gyorsan véget vetett, daczára valamennyi 
úgynevezett egyetemes szer iránt bizalmatlanságomnak 
elhatároztam magamat az ön vértisztitó labdacsaihoz 
folyamodni, hogy ezen apró golyóbisok segélyével i 
ostromoljam rég idő óta tartott aranyeres bántalmai 
Egyáltalában nem restellem önnek bevallani, misze 
régi bajom négy heti baszná'at után teljesen megszűnt 
és én ezen labdacsokat ismerőseim körében a legbuz
góbban ajánlom. Az ellen nincs egyá'alában semmi ellen
vetésem, ha ön ezen soraimat, — jóllehet névaláírás 
nélkül — nyilvánosság elé óhajtja bocsátani.

Mély tisztelettel
Bécs, 1881. február 20. C. ▼. T.

IAto*v lv > lr/< o m  Psserhnfer J.-tői évek óta 
*- legbiztosabb szernek van
rlismerve mindennemű íagybajok és üdült sebek stb. 

ellen 1 tégely 40 kr. portó ment esen 65 kr.
r „ 0 .M 1 ,<i 1 y o o m e g b í z h a t ó  szer gtigadag’í l I / .  <1111. e|jen i jjveg 4Q j(0r.
tomentesen 65 kr.

Elet-esentiii. lpriE“' c"wek' ,vM “e>"pék) megromlott gyomor 
rósz emésztés, mindennemű altesti bajok ellen kitűnő 
háziszer Egy üvegcse 20 kr

T TtifíinpflvG i u u i a u i ,  hurut, rekedtség, görcsös köhö- 
gés stb. ellen 1 üveg 50 kr, 2 üveg portóval 1 frt
50 kr.

Aiueriküi köszvény-kenőcs,
gyorsan és biztosan ható, kétségtelenül legjobb szer 

inden köszvényes és csnzos baj, nevezetesen hát- 
gerinezhaj, fogszakgalás, görcs, ideges fogfájás, fej
fájás, falszaggatás stb. ellen 1 frt 20 kr.

A lpesifü liqueur,
üveg 1 frt 40 kr.
L iv i i m  Dr. Romerahnusentól, 1
Q / i t  • QVeg 2 frt 50 kr, fél üveg
1 frt 50 kr.

Tannocliinin-kíijkenőcs, rje'lw,er
évek óta orvosok és laikusok által valamennyi haj
növesztő szer között a legjobbnak elismerve 1 esi 
nosan kiállított nagy szeleneze 2 frt.

Egyetemes tapasz Steudel tanártól 
vágott és szúrt 

sebek, mérges kelevények és a láb régi időszakon, 
kint felnyíló kelései, makacs mirigykelések, fájó 
pokolvar, sebes és gyulladásos mell, megfagyott tagok, 
köszvény és hasonló bajok ellen jónak bizonyult, 
Eff} tégely 50 kr, portóval 75 kr.

Egyetemes tiszti tó-só, \Bullrich A. 
W.-tól kitti’

báziszer megzavart emésztés minden következ
ményei, úgymint . fejfájás, szédülés, gyomorgörcs, 
gyomorhéj, aranyér, dugulás stb. ellen 1 csomag 
ára 1 frt.

Ferenczpálinka, avo(

Lábizzadás elleni por ’t
val 75 kr.

doboz 50 
r. portó-

Az itt, nevezett készülékeken kívül készletben vannak, az osztrák lapokban hirdetett összes bél
és külföldi gyógyszerészeti különlegességek, s mindazok, melyek raktáron nem volnának, kívánatra pon* 
tosan és olcsón megküldetnek.

Postai küldemények, előre küldendő készfizetés vagy utánvét mellett, a leggyorsabban eszkö
zöltetnek.

Az előre beküldött pénzküldeményeknél (legjobb postautal ránynyal sokkal olcsóbb a 
postabér, mint utánvét küldeményeknél.

g :  Eddig még fölülmuihalldi. ^
a MAAGER W.-féle

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

C s u k á m  á j -o i a j
MAAGER VILMOSTÓL BECSBEN.

S . „  -).z . orv°s' tekintélyek áltál megvizsgáltatott és kiinvnveti 
• r®«>*tliít5ségf folytan gyermekeknek is ajánlható, mert a le'gtísz- 

táhb, legjobbnak elismert szer: mell- ttidöbajok, giirvély, daganatok, kelések, bőr- 
ó v á riek;  m  SÍ regesig stk. ellen — egy üveg ára 1 Irt -  kapható 
gyári raktál bán: Becsben, Heumarkt 3. szám alatt, valamint az Osztrák- 
M agyar birodalom legtöbb és jobb nevű gyógyszertáraiban.

J V t y .  A  f ‘ f h r t ' t , , v £ b Z !  u k U  ggigy*ztrl&rAb<m; R „ k

400 fr|
200 frf

1888-ik év i április  hó  végéig
lepecsételt jeligés levél kapcsán a polgármesteri hivatalhoz beterjesztessék. 

Később benyújtott pályamunka a pályadijra nem számíthat.
Az épitési program és a helyszinrajz a városi mérnöki hivatalnál i 

nélkül kézhez nyerhető.
Pécsett, 1887. évi deczember hó 10-én tartott tanács üléséből.

be
bi
tó

Pécs szab. kir. város tanácsi

© .V .' .V » W * V W

§  Üveggyár-bérbeadása.
A mosgói uradalom kormányzósága által közhírré tétetik, 

miszerint az uradalomhoz tartozó — Somogy megyében. Sziget
vár közelében levő

német lukafai üveggyár
r luí 1 - 1  í j r a  U r U a d a t i k .  ^

A bérleti feltételek a mosgói számtartói hivatalban bármikor ^
megtekinthetők. \

Az u ra d a lo m  k o r m á n y z ó sá g a . K

0 . , .V .V .W .V » W é'G
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Hirdetmény.
valamint ezen törvény 
ipar és kereskede]

t
A vizjogilörvény (1885. évi XXIII. t. ez.) 189§-a, 

végrehajtása tárgyában a nagyméltóságu földmivelés-, 
úgy a közmunka és közlekedési m. kir. miniszter urak által egyetértőig 1885.1 
évi deczember 31-én 45689. szám alatt kibocsátott általános rendelet 87. § -tl 
illetve a nagym. ni. kir. földművelés-, ipar és kereskedelemügyi minisztérium i 
f. é. G3756/VII számú pótlólagos rendeíete alapján felszólítom

é n t |
Imii
Í85.1

a város területén fennálló vizi müvék és viz- 
használati jogosítványok tulajdonosait

hogy a jogosítványaikra vonatkozó engedélyt

1888. évi ffláríms ló  26-ik D ániái nálam irásMn H a ss á k  lm,
vagy pedig Írásban igazolják azt, hogy viziműveik 1866. évi január hó t je 
óta háboritlanul fennállanak a nélkül, hogy mások jogosult érdekeit sértenék 
és mint ilyenek az illetékes hatóságok állal károsaknak találtattak volna.

Megjegyeztetik, hogy a bejelentések a vizjogi törvények 191, §-ának / 
második bekezdése értelmében bélyegmentessek.

Ezen bemutatási, illetve igazolási kötelezettség minden hatósági engedélyre* 
szoruló vizimunkák tulajodnosára kiterjed, malmokra, továbbá nyilvános és ma
gán csatornákra, mesterséges víztartókra, védgátokra és zsilepekre egyaránt 
érvényes.

A kik jogosítványukat igazolni nem tudják, vagy igazolás végett a fent 
kitűzött határidőben nem jelentkeznek: azoknak vizi művei az idézett törvény E 
191. §-á értelmében nem létezőknek fognak lekilelni s az ily vízin űvekre néz-J
ve a vizjogi törvény 163 és következő sz; kaszai és a 1 i i l l o n l l  á ta'áiosi 
miniszteri szabályrendelet 3— 32 §-ai lesznek alkalmazandók

Kelt Pécsett, 1887. évi deczember hó 25-én.

ü id in g/sr Tános,
kir. tanácsos polgármester.

Eső mohácsi gazflasági gépgyár.
Láng Gáspár és társai, Mohácson.
ajánlják a nagyérdemű közönségnek

ujonan berendezett gyárukat és
dúsan felszerelt mezőgazdasági gépraktárukat.
Elfogadnak mindennemű gépmunkát és javítást. __Elvállalnak malom-
és szeszgyár-berendezést, készítenek tűzi- és kerti-fecskendőket, kut- 
szivattyukat, vető-gépeket, borsajtót, szölö-zuzót, szeeska- és répa-vágót, 

tengeri morzsoló- és daráló-gépeket 
Minden e czégnél vásárolt vagy készített czikkekért kellő jótállás vál

lal tátik.

Pécsett, 1888. K jein, a Kamazett értélé nyomdában Koller


