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A külügyi helyzet.
Tisza Kálmán ma egy hete végre csak

ugyan magadta a választ H e l f y  és P e r 
ez  e l  (ismeretes külügyi interpelláczióira. 
Örömünkre szolgál konstatálni, hogy válasza 
az egész képviselőházat kielégítette, de hogy 
megnyugtatta-e, az már más kérdés.

Azt lehetetlen volt elképzelni is, hogy 
a miniszterelnök ki ne fejezze a béke fen- 
tarthatása iránti reményét. A vezető állam
férfiaknak kötelességük a békében való hitet 
hivatalosan fentartani mindaddig, mig hiva
talosan nincs megüzenve a háború. Tisza 
reménye tehát, hogy „daczára némely meg- 
hasoniás és háború felé toló elemeknek, a 
békeszeretö fejedelmeknek és kormányoknak 
sikerülni fog a békét fentartani," igen szép 
remény ugyan, de jogos volta iránt éppen 
maga Tisza támasztott igen alapos kéte
lyeket.

Mindjárt beszéde elején egy fölöttébb 
nyugtalanító nyilatkozatot te tt a miniszter- 
elnök. „Lehetetlen be nem látni, hogy va 
lakinek érdekében kell hogy álljon az, hogy 
a béke-szövetséget megzavarja vagy legalább 
tagjainak egymáshoz való bizalmát megin
gassa s az illető népekben is a tetterőt meg- 
zsibbasztó nyugtalanságot teremtsen.4* lm e 
szavakkal jelenti ki Tisza hivatalosan, hogy 
léteznek törekvések, melyek a béke fenma- 
radásának nem kedveznek. Hogy nem nevezte 
meg névszerint, melyik hatalom ápolja e 
törekvéseket, azt bizonynyal természetesnek 
fogja találni mindenki.

De nincs is szükség ily világos kije
lentésre ; bőven beérhetjük azzal a ráuta- 
iássál, mely Tisza beszédében foglaltatik. 
„Az, — úgymond — hogy Oroszország csa
patainak gyökeres áthelyezését és nyugat- 
felé tolását eszközli, eléggé tudva van, va
lamint az is, hogy ezen hosszabb idő óta 
fennálló tervnek Kivitele, monarchiánk ha
tárai felé, újabb időben nagyobb mérvben 
loganatosittatott.44 Ezt mondja a miniszter- 
elnök s hozzáteszi, hogy e körülmény ré
szünkről is katonai intézkedések tételét teszi 
szükségessé. A katonai helyzetet tehát Orosz
ország teszi fenyegetővé, bizonynyal nem 
puszta kedvtelésből, hanem meghatározott 
czélok kedvéért. Minden magasabb politikai 
arithmetika nélkül levonható ebből az a 
következtetés, hogy ö törekszik köztünk és 
szövetségeseink közt bizalmatlanságot szítani.

Bátran úgy magyarázhatjuk tehát 
Tisza e nyilatkozatait, mint a helyzet fö
löttébb komoly és válságos voltának elüs- 
merését. Ezzel szemben azonban te tt oly 
kijelentéseket is, melyek bizonynyal örven
detes és a viszonyokhoz képest megnyugtató 
hatással lesznek a közvéleményre.

A miniszterelnök ama nem minden ok 
nélkül fölmerült aggodalommal szemben, 
hogy szövetségeseinkre számolhatunk e min
den eshetőségben, határozottan kijelenti, 
hogy a szövetséges hatalmaknak egymással 
szemben való jóhiszeműségében kételkedni 
senkinek sem lehet oka. Igaz ugyan, hogy 
nem Tiszától s nem tőlünk függ, hogy tel
jesíteni fogják-e szövetségeseink a szükség 
pillanatában kötelességüket; de föl kell ten

nünk egy miniszterről, hogy, midőn egy 
nemzet képviselöházában az egész Európa 
átalános figyelme között ily fontos nyilat
kozatot tesz, előbb teljesen meggyőződött ar
ról, hogy azt megtennie oka és joga van.

S részben megnyugtatott végre Tisza 
külügyi politikánk iránya felől is. „Nem 
kívánjuk befolyásunkat szerződés-ellenesen 
kiterjeszteni, még kevésbbé pedig területün
ket bármikép is nagyobbitani," ezzel kör- 
vonalozta külügyi politikának határait, s 
annak a kijelentésével, hogy „külügyi poli
tikánk czéljai és elvei ösraeretesek," hogy 
tehát az ez irányban tett hivatalos nyilat
kozatokhoz a külügyi kormány most is 
ragaszkodik, jelölte meg külügyi politikánk 
tartalmát.

Röviden tehát a diplomacziai körmön
font-ágból kibontva Tisza válaszát, a követ
kezőkben foglalhatjuk össze: Oroszorszor- 
szágban tényleg létezik a mai békés állapotok 
megzavarására irányuló áramlat s ez kife
jezést talál Oroszország katonai intézkedései 
ben is, melyek olyan mérvűek, olyan 
természetűek, hogy nekünk is kötelességünk 
a magunk védelméről komolyan és sürgősen 
gondoskodnunk. Félni azonban egyátalán 
nem félünk s nem engedjük magunkat kül
ügyi politikánk eddigi irányáról leszorittatni. 
Tehetjük ezt, mert szövetségeseink is vannak, 
kikben minden aggodalom nélkül megbíz
hatunk. — Ez a miniszteri válasz tartalma.

Helfy beszéde, melylyel Tisza nyilat
kozatát tudomásul vette, klasszikus példája 
annak, hogyan lehet tapintattal, a szükséges 
diskréczió legkisebb megsértése nélkül a nem
zet meggyőződésének és kívánságainak ha
tározott kifejezést adni.

Magyar fegyvergyár.
A honvédelmi miniszter benyújtotta 

a képviselőházhoz a felállítandó fegy
ver- és lőszergyárra vonatkozó törvény- 
javaslatot.

A gyár felállítása által a nemzetnek 
egy régen táplált óhaja megy teljesedésbe, 
s mi mindenekelőtt őszinte örömünknek adunk 
kifejezést; csak azt sajnáljuk, hogy nem 
Pécs kapja, holott megérdemelnénk.

A magyar ipar egy részén lényegesen 
segítve lesz. Mert ámbár a gyárat felállító 
tőkepénzesek külföldiek, rzinte lehetetlen, 
hogy azok akarva is mellőzhetnék teljesen 
a magyar erőket.

Kültöldi vállalkozók, kik itt akarták 
gyümölcsöztetni tőkéiket, nagy előszeretettel 
hozták ide a külföldi mestereket.

A fegyvergyár kérdésében maga az 
illető szakminiszter nem is látszik épen 
semmi súlyt fektetni a hazai ipar kíván
ságaira.

Indokolásában még csak egy szóval 
sem emlékezik meg a magyar iparról é9 
annak szükségleteiről.

Annál könnyebben vezettethetnek tehát 
magok a vállalkozók a szokott útra.

De egy ily lépéstől vissza fogja őket 
tartani a tapasztalás.

Ha látni fogják, hogy egy külföldi 
vállalkozó sem boldogult, a ki a hazai erő
ket s a helyzettel ismerős férfiakat számí

tásán kiviil hagyta, a saját érdekük fogja 
őket arra kényszeríteni, hogy a hazai ipar 
igényeivel leszámoljanak. És igy nem akarva 
is szolgálatot fognak tenni indusztriánknak.

A mi azokat a katonai igényeket illeti, 
melyeknek a fegyvergyár felállítása által 
szolgálat fog tétetni, azok inkább ki lettek 
volna elégítve, ha nem a fővárosban helyez
tetik el a fegyvergyár.

Ellenséges támadások '’zélpontja, bár 
honnan jöjjenek Í9 azok: maga a főváros.

Ha Budapestet elfoglalta az ellenség, 
elesett a fegyvergyár is, megszűnt annak 
a lehetősége, hogy uj lőfegyvereket állítson 
elő uj csapatoknak a felszerelésére.

E végből jobb lett volna tehát egy 
oly helyet választani, mely az ellenséges 
támadásoktól inkább meg lesz kiméivé, s a 
nagy hadi utak vonulásától oldali esik.

A rra nézve azonban, a hogy a gyárral 
a szerződés megköttetett, és a hogy ez a 
javaslat a parlament elé terjesztetik, köz
jogi szempontból lehetetlen, egykét meg
jegyzést nem tennünk.

Az 1868 ik 41-ik törvényezikk 18. §-a 
egész határozottan elrendeli, hogy a hon
védség felfegyverkezése ugyanazonos a kö
zös hadseregével.

Ez az intézkedés nagyon természetesen 
csak is az első felszerelésre értetett.

De úgy, a mint a törvény fogalmazva 
van, az egyenlő felfegyverezésnek meg kell 
maradnia ezután is.

A közös hadsereg az uj Mannlicher 
féle puskákkal lesz ellátva. El kell tehát 
ezekkel látni a honvédséget is. És ebből egy 
nagy anomália származik, sőt annál is több.

A közös hadsereg uj felfegyverzését a 
delegácziók határozták el, tehát egy bizott
ság. melynek fele magyar, fele osztrák. Ezen 
bizottságnak semmi köze se lenne törvény 
szerint a honvédséghez, mert mindegyik 
állam önállólag rendelkezik a maga honvéd
sége fölött. És most mégis a delegácziók 
határozata praejudikál a magyar államnak.

A delegáczió elhatározta a Mannlicher- 
féle fegyverek behozatalát.

Ezzel a föntebb idézett törvény értel
mében ki van egyszersmind mondva az is, 
hogy a magyar honvédség is etekkel a fegy
verekkel láttassák el, pedig nyilvánvaló, 
hogy ezt elhatározni csakis a magyar or- 
szággyülés két házának állana jogában.

így boszulja meg magát a nem eléggé 
világos törvény.

Országgyűlés.
Múlt hó 27-én a törvényhozás mindkét 

háza ülést tartott. A képviselőház a belügy
miniszteri költségvetés tárgyalását folytatta, 
ott vévén föl a fonalat, a hol az csütörtökön 
megszakadt; a színházak kérdésénél Feny- 
vessy Ferencz különösen az eredeti magyar 
színművek nagyobb figyelemben részesítését 
sürgette. Hasonló értelemben nyilatkozott 
Tors Kálmán is, ki nagy figyelemmel hall
gatott beszédében vázolva a nemzeti szin- 
ház történetét, arra az eredményre jutott, 
hogy a szinház akkor volt mindig rossz 
helyzetben, mikor helytelen vezetés alatt 
állott. Andrássy Manó gróf az arisztokraczi-

áról igyekezett elhárítani azt a vádat, 
mintha nemzeti műintézetünkkel szemben 
nem tenné meg kötelességét. Miután még 
Vadnai Károly, Fenyvessy Ferencz, Tors 
Kálmán, Horváth Gyula és Pázmándy Dénes 
személyes kérdésben szólalt fel, a náz a 
teteit elfogadta.

A vita ezután gyorsan pörgött le. 
Orbán Balázs a külföldön ápolt lelenczek 
ápolása dijainak megtérítéséről szőló tétel
nél szólalt fel s kívánta az országos lelencz 
ház felállítását. A csendörség tételénél 
Pázmándy Dénes a csendőrség jobb ellátá
sát sürgette, Prónay Dezső báró a csend
őrök által nyomozások alkalmával elköve
te tt kegyetlenkedéseket hozta szóba, s erre 
nézve egy későbbi felszólalásában adatok 
előterjesztését is Ígérte. A toloncz-kiadások- 
nál Lipthay Károly dologházakat sürgetett, 
Meszlényi Lajos pedig a kóbor czigányok 
ellen kért intézkedést. A választók kiigazí
tására előirányzott összegeknél pedig Páz 
mándy az alispánok önkénye ellen szólalt 
fel, s ő is. mint Thaly, erélyes körrendele
tét követelt, hogy a választási lajstromok 
mindig megkaphatok legyenek. A mi ép 
oly helyes, mint jogos követelés.

Ezután a belügyi költségvetés részle
tes tárgyalása befejeztetett, s a köziekedé 
si táreza napirendre kitüzetett. Ülés végén 
Baross Gábor közlekedési miniszter Gosz- 
tonyi felszólalására válaszolt a tiszai zsilepek 
ügyében. Elismerte, hogy hibák történtek 
s hogy a vizsgálat erélyesen is vitetett 
keresztül. A miniszter válaszát Gosztonyi 
tudomásul vette. E tárgyban Horváth Gyula 
is felszólalt.

A főrendiháznak e napon szintén volt 
rövid ülése, mely azonban nevezetes annyi
ban, hogy ekkor olvastatott fel a báló Vay 
Miklós koronaőrt főrendiházi elnökké kine 
vező királyi kézirat. Egyébként a főrendek 
elintézték Almássy Tasziló gróf mentelmi 
ügyét, akit becsületsértés és könnyű testi- 
sértés miatt kért ki a bíróság. Méltóságos 
pajtásai természetesen nem húzták le róla 
az immunitás köpönyegét. Végűi a ház 
változatlanul elfogadta az állategészségügyi 
rendezéséről szóló törvényjavaslatot.

A képviselőház szombaton a közmunka- 
és közlekedésügyi minisztérium költségveté
se fölött folytatta tanácskozásait. Tör9 
Kálmán nagy figyelemmel hallgatott szak 
szerű beszéddel nyitotta meg a vitát. Utána 
Orbán Balázs a kistiszai zsilipszakadás 
ügyében sürgetett szigorú vizsgálatot.Miután 
Baross Gábor miniszter válaszolt, a költség 
vetés tételeit a ház általánosságában elfo
gadta. A részletes tárgyalás Thaly Kálmán, 
Polónyi Géza és Baross Gábor felszólalása 
után félbemaradt s következtek a kérvények. 
Vita C9ak a tapoleza-vidéki tanitó-egylet és 
a kaposvári függetlenségi és 48 as párt 
kérvényénél támadt. Ez utóbbi, mely a 
somogyi főispán felelősségre vonását kívánja, 
még hétfőn is elő fog kerülni, minthogy 
Gajáry Ödönön, Szalay Imrén, Orbán Ba
lázson és Tisza Kálmánon kívül, kik ma 
szólották hozzá, még többen óhajtanak 
foglalkozni a hírhedt somogyi levéllel.

Ekkor felelt Tisza Kálmán Helfy és 
Perczel interpellácziójára, mely a külügyi

helyzetre vonatkozik. A miniszter válaszát 
az egész ház tudomásul vette.

A képviselőház hétfőn gyorsan áthaladt 
a közmunka- és közlekedésügyi minisztérium 
kölségvetésének még hátralevő részén, mely
hez Darányi Ignácz, Thaly Kálmán, Kiss 
Albert, Szederkényi Nándor, Orbán Balázs 
és Baross Gábor szóltak hozzá. Nagy ér
deklődés között folytatódott ezután a somo
gyi föispáni levél tárgyában beadott kapos
vári kérvénynek szombaton félbeszakadt 
tárgyalása. Eötvös Károly fényes ékesszó
lásával s hatalmas érvekkel bizonyította be, 
hogy a belügyminiszternek tényleg köteles
sége lett volna a somogyi főispánnak meg- 
fenyitése. Beszéde végén kijelentette, hogy 
mig e megsértett közerkölcs s a rágalmazott 
függetlenségi és 48 as párt elégtételt nem 
kap, ez ügy egy vagy más alakban mindig 
fel fog merülni. Szalay Károly szintén 
ügyesen érvelt az elégtétel szüksége mellett. 
Most Fabinyi igazságügyminiszter állott 
fel a kérvényi bizottság javaslatának védel* 
mére s mondott egy olyan beszédet, mely
ben tetszését lelhette volna egy obskúrus 
tyukprókátor, de Magyarország igazságügy
miniszteréhez sehogysem illett. Miután még 
Gajáry Ödön előadó csavaritott egyet az 
igazság nyakán s Szalay Imre elmondotta 
záró beszédét a maga határozati javaslata 
érdekében, a többség elfogadta a kérvényi 
bizottság indítványát. A kaposvári kérvényt 
betették porosodni a képviselőház levéltá
rába, hadd legyen ott a Tiszakorszak po
litikai erkölcseinek emléke. — Az ülé9 
végén a földmivelés-, ipar- és kereskedelem
ügyi minisztérium költségvetését kezdték 
tárgyalni, de az idő rövidsége miatt csak 
Láng Lajos előadó és pártunk részéről 
Vidliczkai József szólhatott hozzá, kinek a la 
pos szakszerű beszédét nagy figyelemmel 
hallgatták.

Kedden folytatták a földmivelés-, ipar
és kereskedelemügyi minisztérium költség- 
vetésének tárgyalását, a mi több érdekes 
felszólalásra adott alkalmat. Szalay Imre 
specziálása bortermelés érdekében hozott 
tel figyelemreméltó dolgokat, mig Petrich 
Ferencz átalában egész közgazdasági poli
tikánkat ítélte el. Hannibál József a minta 
pincze ellen panaszkodott. Linder György 
és Károlyi Sándor a mezőgazdasági hitel
nek általunk már tegnap szellőztetett kér
désével foglalkozott 9 mindketten több 
eszmével járu ltak  a kérdés tisztázásához. 
Dárday Sándor részben szintén e thémával 
foglalkozott, midőn talaj javítási bankok 
alapítását ajánlta. Végül Matlekovits állam
titkár fejtette ki a kormány álláspontját, 
a mi abból áll, hogy nem tehetünk sem
mit.

Gondolatok egy eszmecsere fölött
Egy, általában fényes lelki tulajdonaiért 

nagyrabecsült férfi ajkairól legközelebb egy 
véleményt hallottam elröppenni, a mely egy
szersmind szigorú Ítéletet foglalt magában 
a társas életünk fiatalabb tagjai ellen.

Ugyanis azt mondta On igen tisztelt 
Uram, hogy a mi társadalmi életünk kór
anyaga egyedül a fiatalabb tagjai fenhéjázó

TÁRCZA.
IM A*)

Rabszolganépet vittél a pusztába,
Nyakas, hitetlen, léha tömeget,
S nevelted őket népirtó csatákra,
Hogy megvehessek Ígért földedet 
Elhullott mind, ki domlokán viselte 
És lelkében a rabság bélyegét,
De támadt új sarj, a mely megismerve,
Híredet egy világra vitte szét.

Múló dicsőség, nyári éjnek álma 
Volt tűzhelyünk a Jordán mentiben.
Nemzeti létünk napjai számlálva,
Trón és hatalom odalett — de mi nem!
Az omladékok felcsapó lángjából,
Mely nyaldosá szentélyed ó-falát:
Egyet menténk meg a nagy pusztulásból,
Téged, uram! javaink legjavát!

S mikor a vihar szétszórt a világra 
És lettünk a vadnál védtelenebb 
És a hontalanság keserű átka 
Bölcsőtől sírig ránk nehezedett:
Mikor rettegés volt az űzött álma 
Véres, villámos hosszú éjszakán:
Akkor tűntél fel teljes glóriádba’,
Meg akkor ismerénk csak igazán!

Hogy nagyságod nem oltárkövön épül 
S nem templomok márványán az erőd,
0 , hogy te nagy vagy minden jelkép nélkül,
S eltörpül tér, idő színed előtt! •
Hogy mit népednek szántál örökségül,
Nem elmúló, veszendő földi kincs,
Nem láng, mely elhány, nem jog mely elévül:
De hűséged melynek határa nincs.

Lebornlok im előtted a porba,
Fönségnek istene, te hü vezér!
Kinek nagyságának se folt, se csorba 
S halandó mérték hozzád föl nem ér.
Vezess, vezérelj tovább is bennünket 
▲ lét harczában. a mely végzetünk:
Mig szemeink bizvz te rajtad csüggnek,
Egy világ üldhet — el nem veszhetünk!

*) Mutatvány K iu  József „Ünnepnapok" czimü 
kötetéből.

Tengerparton.
Partra ül az atya s lánya:
Sima, zöld a tengerár . . .
„Zord vihar kel éjszakára:
Ott sikong a vész sirálya,
Oh atyám, nézd, erre száll."

,Mért a balga tépelödés 
S czéltalan bú lelkeden?
Könnyezőn szemed ha szétnéz:
Azt hiszed, már tombol a vész,
S háborog e bősz elem?

„Vad gyönyörnek kéje rezg át 
— Haliám tőled egykoron: —
Ha látod a hab dagályát,
S a sikamló, könnyű gályát 
Tarajos hullámokon.

,Mert, bár még az áldozó nap 
Képe ring a viz felett,
Nvngodtan száll rajt' a csónak,
Játszi szél, hab csókolóznak:
S kétség marja szivedet . . .  1‘

„Még a  s z ív  egész világa:
Himes lepke, tarka rét;
S vágyait betelve látja,
Csöndes nyári éjszakán ha 
Rámosolyg a nyájas é g :

„A vidám gyermek szemébe'
Játék addig mind e' még;
Tengerek csatája, vésze,
Hullám-hányta sajka léte —
Bár az ár roncsolja szét . . .

„Most, bár sima még a tenger 
S piros, mint a gyermekarcz:
Szivem olyan rémesen ver,
Lelkem küzd a félelemmel . . .
Oh atyám, ez szörnyű harcz!

„Nyugszik bár a vész haragja:
Felzudúlbat perez alatt;
S hogyha kél, hab habra csapva:
Elmerülhet az a sa jk a --------
S ekkor a szív megszakadt

-  y -  *•

Budapestről Pécs- és környékére.
(Útirajz.)

(Folytatás.)

A Zsolnay-féle porczellán gyár megte
kintése után a várost vettük szemle alá, 
mely már a rómaiak idejében Sopiana néven 
híres volt.

Legnevezetesebb épülete a székesegy
ház, melyen történelmünk szelleme leng. 
Belseje alig volt betekinthető, mert renovál- 
tatik s a művészek falfestményeiken dolgoz
tak. A kültetőzetröl a régi apostolok, me
lyeket honi szobrászok készítettek drága 
pénzen lettek leszállítva és helyükbe kisebbek 
emelve.

Örvendetes, hogy Pécs lakossága sza
porodik és magyarosodik; Fényes még 1851- 
ben azt irta, hogy lélek száma 15,318. Most 
az kétszer annyira tehető.

Az időben még a papir- és vasgyárt 
emelte ki, a híres porczellán- és majolika 
gyárnak nesze sem volt.

Vasút és távirda helyett a fuvarosok 
szerepeltek, kik Becsig is megtették az utat.

Megnéztük a Lyceumot, egyházat és 
növeldét, melynek Szepessy Ignácz püspök 
vetette meg 100.500 pforinttal az alapját.

Ezen szent István alapította püspök
ségnek úgy mondják — 12128 hold földje 
van. Annak jövedelméből lehet jótékonyságot 
gyakorolni.

A márványtelepeket is szerettük volna 
megnézni, melyből 64-féle van az országos 
múzeumba bemutatva.

A kőszén telepet, mely Colonia néven 
áll fenn és állítólag 3000 műi kást foglal
koztat a programba vettük fel. de a szemle 
elmaradt, mert kis utitársnőim a zsákba 
való bevarrást és leereszkedést a bányákba 
elijesztenek tartották, pedig az óvatosságból 
és ruhakimélésből történik.

Ebédet az Arany Hajóban végeztük,

hol (ismerőseinkkel a közép asztalt foglalva 
el, jobbról a katonatisztek, balról a hivatal
nokok zömét láttuk. Ebéd után a sétatért, 
hol katonai zene játszott és a város elöbb- 
keiőbbjei nagy része ott ülve és sétálva 
hallgatta. I t t  kaptunk P. Béla. megyei al
jegyző utján Littke pezsgőgyárába meghí
vást, mely általános tetszéssel fogadtatott. 
A sétatéren á t jutottunk oda, hol a gyár- 
tulajdonos fia Littke Jenő úr szívesen 
fogadott s egybegyűjtvén a látogatókat egy 
sülyesztőn le a mélységbe bocsátkoztunk.

I t t  a földalatti folyosók egyszerre 
nyertek villanyszerű kivilágítást és egyikben 
a legnagyobb hordók 9orai közt mentünk 
végig; a másik sor a nemesebb fajta borok
nak volt szánva; a harmadikban a pezsgő
ket készítették; a negyedikben a válogatott 
külföldi borok, köztük a neme9 spanyol bor, 
voltak elhelyezve, és melyeknek kóstolgatása 
után a férfiaknak szemeik kezdtek csillogni, 
s el lehetett dalolni: Bort megissza magyar 
ember jól teszi.

Valamikor e földalatti üregekben a 
rómaiak temetkezési helye volt, számos 
szarkophagok találtattak itt s most a falak 
úgy izzadnak mintha könyeznék még az 
elhordott halottakat.

Azt regélik, hogy itt egy földalatti 
járato t is találtak, mely az apácza kolostort 
a székesegyház épületeivel kötötte össze.

Ilyen alagutakat most nem ismerünk.
Kis úti társnőm E. Szeréna ki figye 

lemmel kisért mindent m ulattatta magát a 
hordók sajátszerű ovális alakjaival és melyek
ből csőveken légnyomás által egyik pinezé- 
ből a másikban levő hordóba bűvészies 
gyorsasággal hajtották á t a borokat.

Az óriás-hordók is szép látványt ké
peztek. Ezek a falakba építve több embernek 
képesek diogenesi lakást adni.

A pezsgősüvegek dugaszolása szintén 
érdekes. A gyáros védjegye: Monopol Littke

egy sziporkázó csillaggal. E dugók árulják 
el ha a magyar patrióta külföldi helyett 
adja azt fel.

Ezen pincze területe kiterjed az apácza 
kolostor, és a sétatér alá.

Fölfelé nem kellett emelő gép, mert 
egy labirint menet kihozza az embert a szép 
kertbe, hol déli gyümölcsök és rózsák disz- 
lenek.

I t t  még sírboltok, hamvedrek és emlék 
pénzek lesznek találhatók, ha a Littke-féle 
pinezék megnagyobittatnak, mire kilátás van.

A pezsgői túl tesznek a Prückler-féle 
Kincsem és egyéb hazai efféle gyártmányo 
kon. A gyárt késő este hagytuk el és 
mentünk az academia mellett, melyet 1367- 
ben Nagy Lajos király alapító ' t  és melynek 
jeles jogtanáxai vannak, a cisztercziták 
közelében levő nyári vendéglőbe, hol eszünkbe 
ju to tt Dobzse László, ki midőn 1495. márcz. 
3-án húshagyó kedden nagy vendégséget 
adott az 8 írtba került, melyből az abrosz, 
az asztalkendők, kések és villák is vétettek 
és mi most 400 év múlva magunk többet 
fizettünk egy vacsoráért, mely épen nem 
volt se az akkori se a mostani korhoz mérve 
királyihoz hasonló.

Társaságunkhoz csatlakoztak: Zsolnay 
Miklós, Littke Jenő, Perczel Béla, Frank 
Béla és Szikszay Gyula urak és daczára, 
hogy a czigány zene elmaradt, kedélyesen
töltöttük el az estét.

(Vége következik.)
R. E. S.

Két könyv.
Egy öngyilkos színésznő hátrahagyott iratai.

Az elmúlt nyár folyamán nagy feltű
nést keltett egy fiatal szinésznő öngyilkos
sága a főváros közelében N.-Maroson; az 
egész fővárosi sajtó igen sokat foglalkozott 
az öngyilkos színésznővel, k it Lukács Piros«
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nagyobb tiszteletét fogja feltalálni, mintha 
e tisztelet egyedül a rangot tekintve köve- 
telné! .
És most . bocsássa meg az őszinte szót, a 
mely az Őn nyilatkozata által — n e m t a
l á l v a  b á r  — de mégis kissé fájón érin
tett e m b e r  védelme csupán, az apstropál- 
tak érdekében! Valamennyiünk arczán ott 
van Uram az aljasat kizáró Őszinte, ifjú 
erejű lélek tekintsen azokra kérem, hasonló 
bizalommal és biztosítom, hogy megtalálja 
a h e l y e s e b b  tapasztalatot hogy pedig 
e tapasztalat akár Ont Uram, akár mást 
eltuana riasztani a kaszinó köréből, már 
bocsásson meg, de egykicsit — nagy képte
lenség lenne! . . .

Ha baj vau tehát, az kizárólag más 
bán kernesedő, ha pedig makacsul a fiatal
ságot tartanánk továbra ,is a baj kutforrá 
sául . . . , akkor édes Űr, ez a mi társa
dalmunk csak aféle „moliéri—‘képzelt beteg*!

Ej ne morózuskodjék On, hiszen legény 
«mber még, a kinek nem csak a kalapjára 
vagy kebelére, de a lábnyomába is rózsa 
fakad, hogy azt a fura pedáns tekintete 
a tudósoknak! . . és — mosolyogjon, hogy 
mi se legyünk kénytelenek .mindenféle os
toba grimaszt csinálni az ön  rósz kedve 
mellé! . . .

Könyves Kálmán.

Pécsi kiállítás.
Az 1888-ik évben Pécsett rendezendő 

általános mü-, ipar*, termény és állatkiálli- 
tás czéljaira adakoztak: 1- Nagys. özv. 
Biedermann Gusztávné nbirtokos 100 frt,
2. Nagys. Biederraanu Ottó és Rudolf nbir
tokos 100 frt, 3. Tek. Fazekas Sándor sellyei 
lakos bérlő 10 frt, 4. Tekintetes Nedopil An
tal kisasszony fai lakós bérlő 6 frt, 5. Fő
tiszt, Rang Antal kisasszonyfai plébános 
2 frt, 6. Szent Király nagyközség 10 frt.
7. Szent-Lőrincz körjegyzőség községei tí frt.
8. Baksai körjegyzőség községei 9 frt. 9. 
Magyar-Mecskei körjegyzőség községei 12 
frt. 10. Helyesfai körjegyzőség községei 11 
frt. 11 Nagy-Peterdi körjegyzőség községei 
9 frt. 12. Bicsérdi körjegyzőséy községei 
11 frt. 13. Sellyei körjegyzőség községei 6 
frt. 14. Oszrói körjegyzőség községei 7 írt. 
Összesen 298 frt.

Ezen összegek a szent lörinczi járás 
főszolgabirája által gyüjtettek és küldettek 
alispán úr utján rendeltetésük helyére.

*

O r n i t h o l o g i a i  g y ű j t e m é n y  a k i 
á l  l i t  á s ó n  A héten jelentette be Várady 
Ferencz pécsi hirlapiró, miszerint a pécsi 
kiállításon ő is részt szándékozik venni ornit
hologiai gyűjteményével, mely kétségkívül 
igen érdekes látványosságát fogja képezni 
a kiállításnak. Jól fog esni a gazdasági, 
ipari és kereskedelmi, nemkülönben egyéb 
kulturális tárgyak megtekintése után az élő 
állatokat, a tarka szinpompával ékeskedő 
szárnyasokat szemlélni, iS nem csupán a 
szemr.ek nyújt élvezetet együjtemény, hanem 
tanulmányul is szolgál, Hazánkban alig is
merik az erotikus madarakat! ez alkalom
mal legalább egy részét, habár csekély ré
szét, de a kalitban tarthatók jelentékeny 
részét megismerhetik. Várady Ferenez hir 
lapiró, ki nagy előszeretettel foglalkozik a 
madár gyűjtéssel s az állatvilág tanulmá
nyozásával : kiállít több mint 50 faj exoti- 
kus m adarat; a hazai mati&rakból több száz 
díszes példányt. K iá llit: vörös, kék és zöld 
ararát, nagy és kis fehér sárga bubu kakadut, 
kis fekete kakadut, rózsa kakadut, vörös ne
mes papagájt, szurinám papagájt, amazon 
papagájt, szürka (Jako) papagájt, vörös 
becsű nagy és szürke begyü kis Sándor pa
pagájt, rozellát, kaktuszt, törpe fecske, far- 
kut, törpe vörös és szürke fejű papagájt; — 
baltimorei szövő madarat (tronpial) vörös 
kardinálist (bülbeil madarat), vörös kontyu 
szürke kardinálist, szürke rizspintyet, para 
dicsőm,- tigris-, zebra-, lepkefogó-, szövő-, 
aranybegyü-, muskatály- és kanári pintye
ket. A hazai madarak közül több ragadozót: 
sasokat, héjákat, ölyveket, sólymokat, és 
baglyokat; fogascsői üeket, árcsőriieket, ri 
gókat, kupcsorruakat, sármányokat, pintye
ket stb. Az emlősök közül honosított maj
mokat, korona majmot, monát, rézust és

törpe karom-majmokat; evetkéket, tengeri 
örlecseket stb. stb.

K i á l l í 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 .
Pécsi püspöki uradalom, gazd. term. 

éld állatok, borok. Pécsi papnöveldéi urada 
lom gazd. term. élő állatok, borok. Becker 
József, kosárfonó munkák, llamerh János 
Pécs, kesztyűk, és bőrök. Dr. Hilberth J. 
Szegszárd, mézpergető. Erős István Malom, 
élő állatok. Baudnisz Helen Pécs, női kézi
munka. Hoffer Károly Pécs, zeneszerzemé
nyek. Hoffer István Konyhád, zeneszerzeme- 
nyek. Szőnyegszövő tanműhely Nagy-Becske- 
reg, szőnyegek. Furgmayer Gy. Újvidék, 
fecskendők. Zülchner Albán N. Hárság^, 
czérnarajzvk. Paich V. Budapest, simító üveg, 
papiros. Benczenleitner J .  Pécs, lábbeliek, 
Koch Jakab Szederkény, borjuk. Mauks Kal- 
Szepes Szombat, mezőgazd. különlegességek, 
tyúkok. Reichenauer J • Pécs, kocsik. Auduszt 
István Pécs, bútorok. Mostbacher Fülöp Sze
derkény, borok. Reberics Imre Pécs, borok. 
Perl/aster H. czipészkellékek. Jaiser Gyula 
Bpest, szobrok. Küchne Ede Bpeit, gazd. 
gépek. Jankovics Sándor Pécs, építészeti 
anyogok. Kijs József Pécs, lábbeliek. Dara 
zsy b áni M. Boly, házi szappan. Fleischhacker 
András M. Boly, virágasztal. Marenics Raj- 
már Pécs, rézműves munkák. Pomdár Vilma 
Pécs, női kézimunkák. Altmann Áron Pécs, 
férfi öltönyök. Rinke János Pécs, reszelők. 
Kovotarszky Antal és fia Pécs, kérti termé
nyek. magvak. Stauber Anna Mágocs, női 
kézimunkák. Wolheim R. Lukafa, üvegáruk. 
Kersek Gyula, régészeti tárgyak. Olach J á 
nos Pécs, lomfürészeti munkák. Bőhm Manó 
Pécs, könyvkötői munkák. Goldstein Izidor 
Pécs, zeneszerzemények. Waclihauer Károly 
Pécs, zeneszerzemények. Dézsí Péter Szabolcs, 
gazd. eszközök. Seich L. S. Arad, combinált 
ágy. Meyoyny Lajos Szent Lörincz, kerti 
termények, Csemezy Fereez Bpest, czipőfelső- 
részek. Rauhoffer testvérek Sopron, tükör
üvegek. Özv, Rédl Károly né Siklós, női ké
zimunkák. Simon Jónás Szent Dienes, bor
prés. Umrath és társa Bpest, gazd. gépek. 
Goldberger R. Siklós, fényképek. Kovács 
Sándor Csúza, sertések, gazd. termények, 
borok, Pápa Sándor Csúza, lovak. gazd. 
termények, borok. Csdnyi Sándor Csúza, lo
vak, gazd. termények, borok. Kis Pápa Ist
ván Csúza, lovak, gazd. term. borok. Peles- 
kei Lajos Csúza, kocsi. Farkas Géza Csúza, 
szelelö rosta. Pasza József Csúza, lovak. 
Jakab Ferenez Csúza, gazd. term, borok. 
Koszán Illés Csúza, borok. Krausz Lajos 
Pécs, borok, kender. O rf Gáspár Oécs, láb
beliek. Duyerasiit pamutfonoda, pamut fona
lak, szüvetek. Jlerger Szilvia Mohács, uó'i- 
kezimunka. Hanggohl és Bergl, balatoi borok. 
Tóth Pál Pécs, kocsi. Bér kő János Kopács, 
kosarak. Mayer Vilmos Kaposvár, díszkocsik. 
Szandtner Antal Dunaszekeső, borok. Morray 
Ferencz Xagy-Váty, dohány, H. Gázon 
Gynla S. Kiüti, méhészeti termékek, méhek. 
Haberényi Hon és Kamillia Pécs, női kézi
munkák. Haberéryi Anna Pécs, tyúkok. Jla 
herényi Pál Pécs, gépek. gazd. eszközök 
Kaiser H. F. fegyverek, borok. Pap József 
Sumony, borprés. Pick József, autómat zon
gora. Reppa János, szíjgyártó munkák. Krig 
Sarolt Pécévárad. olajfestmények. Pichler 
Jár.os Pécs, borok. Kneischelmayer Mihály 
Mágocs, szíjgyártó munkák. Sebesy Ede Pécs, 
lorabfürészeti munkák. Obetkó Zsigmond Pécs, 
vatták. Donner Erna Pécs, kötszövészeti czik- 
kek. Czupi Ede Patacs, borok. Kis Tóth 
Gyiü'gy Patacs, borok. Vörös József P. Pa
tacs, borok. Horváth János M. Ürögh, borok. 
Csík Antal Vízvár, lombfüreszeti munkák. 
Fürst Adél Pécs, női kézimunkák. Leichter 
riza Pécs, női kézimunkák. Feldreich Hermann 
Kaposvár, építészeti anyagok. Kaiser Vilma 
Pécs, női kézimunkák. Meisel E. Kassa, 
vegyszerek. Koszer Mariska Bpest, női kézi
munkák. Jiratkó Albin Pécs, faragványok, 
cementmunkák. Adler és Gold. szeszes italok. 
Schirarteenberg Emma Mágocs, női kézimun
kák. Weisz Jakab Hodrusbánya, csipkék. 
Szabó K lára Bánfa, női kézimunkák. Lehr 
Benó Mágocs, rajzok. Gauszer János Kéménd, 
borok. Stem  Adolf Pata, élő állatok. Alföldy 

t Ii énke Kóros, női kézimrnkák. Merk Fereez 
I Mohács, malomberendezés. Seltenhoffer Fri 
| gyes Sopron, gazd. gépek, mozdony fecskendő,
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viseletében keresendő a midőn elfeledkezve 
az idősebbek rangjáról magukat azokkal 
egy nívón állóknak tekintik, a mely sajnos 
körülmény azután azon magasabb rangua- 
kat a kaszinói élettől távol tartja!

A vélemény mereven felállítva igy 
szóll s miután aloürott is a fiatalabbak és 
kissebb rangúak közé tartozik, megdöbbenve 
vette a legszigorúbb vizsga alá úgy az ön: 
maga, valamint a többi kor- és rangtársa 
viseletét és eljutott arra a következtetésre, 
hogy a kimondott ítélet a milyen erős, ép
pen olyan igaztatan is!

On tisztelt Uram a társadalmi élet kö
telékeit (alismerem szándéka n e m e ssé g é t)  
feloldani törekedett, hogy a megakadt vér
keringése szabad áramlatott nyerve üde 
élet-erűvel lássa el az elzsibbadt tagokat!

Azonban a mint a tételt ön felállította 
abból akarva, nem akarva oly utógondola
tokat kénytelen kiolvasni a vizsga szem, a 
mely, ha való lenne a mit Önökre nem hozna 
dicséretet, éppen olyan kínos lenne mi ránk 
nézve is!

Hogyan?! . . .  Ön fertőtleníteni akar 
Uram és a fertőző anyagot növelné! Igen, 
mert, ha a társadalmi életben a bensőbb 
érintkezés kritériumáról mereven csak a 
rangkülömbséget állítjuk fel — soha se fogja 
minránk a k e d é l y  a fásult lelket felvil
lanyozó aranyos derűjét hinteni! . . .

Nkem szilárd meggyűződésem az, hogy 
ifözös érintkezésbe lépve és pláne családon, 
hivetalon kívül — a legelső elengedhetlen 
mérték e g y e d ü l  az erkölcsi és a bizo
nyos fokig megkívánható szellemi intelligen- 
czia és ezen mérték alá kell járulnia úgy 
aanagyobb, mint a kisebb társadalmi állású 
embéruek; . . . zezen egyedüli feltételnek 
kell összeolvasztania valamennyit, rnnyira, 
hogy ne tűnjék fel az e m b e r e n  kívül 
9emmi más, a melye lelkileg egyenrangúak 
közé az egyenetlenség magvát hinthetné ! . .

Ez a szellemi és erkölcsi követelmény 
pedig,ez az Önnek állása és kora iránti 
gyöngéd figyalem, odadó tisztelet — enged
jen meg — de merem állítani, hogy — ta 
lán egz kivétellel — megvolt, meg van és 
meg lesz mindenikünkben!

Mert azonban tény, hogy akármelyi
künk is egy magasabb rangúval bizalma
sabb s talán bátor eszmecserébe bocsátkozik, 
ez nem mutat semmi más — csupán a lélek 
nemesebb szabadságára, nem mutatja pedig 
azt. hogy azon magasabb rangú iránt tisz
teletlenséget tanúsít ezen őszinte és a dolog 
természete szerint olykor talán tagadó sza
vaival ! . . .

Nem, tisztelt Uram.ebben Ón csalódik! 
A m i érintkezé ünkben elsőtől az utolsóig, 
e fesztelenségre való törekvésben benne van 
egyszersmind az Önök rangja, kora é9 szel
lemi tehetségeik iránt való legőszintébb tisz- 
teletynk is és e bizalmas közeledésünkre 
ne alkalmazzák kérem, a merev katonai 
szifort, hanem tekintsék azt úgy, mint a 
midőn az apával — n a g y k o r ú  fia tá r
salog ! . . .

Megvan átkozva az a hely a hol az 
emberek közÖ9 és szórakozásra ezélzó érint
kezéseik alkalmával nem tudják elfeledni a 
rangjukat, . . . .  ahol nem mint csupán em 
berek jelenndk meg! . . . Meg van átkozva, 
mert lehet abban a társaságban bár kisebb 
állású, de hozzájok hasonlóan kicsiszolt 
lelkű ember is, a kire ez a merev, kedély 
télén viselet sokszor olyan hatást tehet, 
mint akár egy — arezulütés! . . ,

Ha Ön nem ily értelmet tulajdonított 
Uram a szavainak akkor azall nekünk 
őszinte örömet fog szerezni, mert hiszen 
tudja azt Őn jól, saját lelkejés azon magas 
emberi példányok után a kiknek éppen oly 
hódoló t'sztelője, mint bármelyikünk — 
hogy a mindenki elé kitűzött, lehető emberi 
tökéletességet csak úgy közelíthetjük meg, 
hogaha a lelkünk tisztább lebbenésü röptét 
akadályozó társadalmi czafrangokat (vulgó 
előítéleteket) róla letépjük, ha lemossuk róla 
az ö n z é s  a h i ú s á g  larát, mely a lélek 
eredeti arany csilláma helyett csak a talmi 
nemes fém értéktelen pislogásával kárpótol
hat bennünket! . . .

Legyünk tehát mindenek felett jólérző 
— emberek ! S higyje el Uram, a bizalom 
nak ezen intenzív önkényt támadó melegé 
ben a társadalmi rangfokozntoknak ezerte

kának hívtak. Találgatták öngyilkosságai 
okát s sok mindenféle regényes dolgot fel
hoztak. mert az öngyilkosság sajátságos 
körülményei között ment végbe. Lukács 
Piroska ugyanis igen tehetséges színésznő 
volt egy ujjan felfedezett csillag, kit a fő
városi , 8 vidéki sajtó elárasztott dicséretek
kel; öngyilkossága előtt két héttel még a budai 
színkörben nagy diadalt aratott, a Szigligeti 
„Czigány* czimü népszínművében Rózsit 
játszotta s rá két hétre Nagy Maroson, a 
hol nyaralt, öngyilkossá lett. Egy fejkendő 
segítségével felakasztotta magát a konyha
ajtó fölötti szegre s mire észrevették és 
levágták, már minden életrekehési kísérlet 
hiába való volt, a jeles művésznő kiszen
vedett. Hal&la előtti pillanataitól egyetlen 
sort sem hagyott hátra s azért indult meg 
öngyilkossága felöl annyi mende monda. 
Hátrahagyott azonban egy halála előtt több 
hétül irt levelet, melyben elbúcsúzik az élettől. 
Ez a levél nemcsak hogy azt bizonyítja, 
hogy öngyilkosságát régen elhatározta, 
hanem az öngyilkosság rolóban ideális okára 
is teljes világot vet. Ez a levél eddig nyilvános 
ságra nem került, most azonban ki fog nyo
matni az elhunytnak hátrahagyott irataival 
együtt! Lukács Piroska ugyanis nemcsak 
tehetséges színésznő volt, hanem igen jeles 
Írónő is. Több elbeszélést irt fővárosi és vi
déki lapokba, s tisztelői most ezeket az 
elbeszéléseket a fővárosban kiadják egy 
kötetben. A kötet czime . É d e s  á l mo k *  
s ez több igen érdekes elbeszélésen kívül 
tartalmazni fogja az elhunyt életrajzát is. 
Nem volt meg az irodalomnak olyan érde
kes könyve, mint az .Édes álmok" lesz. 
A  kötetet még az öngyilkos színésznő _

! írónő kezdte sajtó alá rendezni. Első kéz
iratait ö adta a nyomdába, sőt az első ki
nyomott ivet még ő korrigálta ; mielőtt 
azonban kötetét kinyomták volna, önkezével 
befejezte életét. Részesült a szinészet lég 
nagyobb diadalában s már az írói babért is 
fonták szám ára; de őt amaz nem boldogí
totta s emezt meg sem várva, önkezével tört 
u tat magának a más világra. Ezen előzmé
nyek után valóban nagy várakozással né 
zünk a kötet elé, mely január hóban már 
meg fog jelenni. A kötet nem lesz üzérke
dés czélja, hanem a legnemesebb czélra fór 
dittatik. A nyomatáéról (Abafi) Aigner La
jos a Petőfi társaság tagja gondoskodik s az 
összes tiszta jövedelem az e l h u n y t  s i r -  
e m l é k e  j a v á r a  fordittatik. A kik az 
érdekes kötetet bírni óhajtják, egy forintnyi 
megrendelési pénzzel forduljauak Aigner 
Lajos könyvkereskedéséhez (Budapest, Váczi- 
utcza 1) mielőbb, mert a kötet — hogy 
minél több jusson a síremlékre — csak a 
megrendelők s/.ámárányában fog kinyomatni. 
Részünkről a legmelegebben ajánljuk olva
sóink figyelmébe a kötet megrendelését, a 
melynek segítségével nem csak igen érdekes 
kötethez jutnak, hanem egy elhunyt jelesünk 
iránt kegyeletnek is kifejezést adnak.

Bálozó szépeink figyelmébe.
A farsangi mulatságok ime beköszön- 

töttek s a világ legfontosabb eseményei most 
a bálok és a legfontosabb személyeit a h á 
l ó z ó  s z é p e k  a . b á l k i r á l y n é k .  És 
csodálatos dolog, ezeknek a báloknak és a 
bálozó szépeknek a történetét még egyetlen 
magyar könyv sem irta le, pedig kétség
kívül érdekes anyagot szolgáltatnának az

irodalomnak a f a r s a n g i  t ö r t é n e t e k .  
Fiatal elbeszélőinknek egyik legjelesbike 
P o r z s o l t  Kálmán azonban, a kitől már 
nem egy kötet forog közkézen, segíteni fog 
az idei farsangon, ezen a hiányon és egy 
kötetet ir a bálozó szépekről, a bálkirály- 
uékról s a farsangi történetekről. Kétségkívül 
nagy örömmel fogadják bálozó szépeink ezt 
a munkát s sietni fognak azt szellemileg és 
anyagilag is pártfogolni. A munka termé
szetesen csak a farsang után. a b ö j t b e n  
jelenik meg, hanem a kik bírni óhajtják a 
kötetet, azok jó eleve rendeljék meg (az ára 
csak egy forint lesz) magánál a szerzőnél 
(Budapest, Ferencziek-tere Athenaeum épület) 
mert az összes megrendelő bálozó szépek 
nevei magában a kötetben kinyomatnak, 
külön választatván ama buzgó bálkirálynék, 
kik egyszersmind gyűjtök gyanánt is sze 
repeltek a farsangon. így  a kötet az ország 
bálozó szépeinek válogatott névtára lesz s 
reméljük, hogy városunk bálozó szépei sietni 
fognak neveiket bejelenteni Porzsolt urnák, 
hogy a bálkirálynék lisztájában minél szá 
mosabban képviseljék városunkat. Maga a 
kötet szépirodalmi része, mely a farsang 
poézisét örökíti meg vig és szomorú törté
netekben, igen érdekes lesz s ezenkívül még 
szép képek is fogják becsét emelni. Az első 
báltól az utolsó farsangig, a csárdástól a 
négyesig s a bálkirálynéktól a kisérő 
mamákig minden meg lesz abban énekelve, 
a mi csak érdekes van a farsangon. A leg- 
mel egebben ajánljuk szépeinknek
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harangok. Kronászt G. József, hintó, Werner 
Magpolna Pécs, iskolai kézimunkák, és dol
gozatok. Bőhm Berta Pécs, női kézimunkák. 
Guttmann Ede, tejgazdasági termékek.Deutsch 
Aeám Pécs, gazd. termények. In tz  Sámuel, 
képfaragó-munkák. Rizek János Pécs, gőz- 
köszőrülö. J. Engel József Pécs, zeneszerze- 
méryek. J. Dngel Adolf és fiai Pécs, mező
gazd. és erdészeti termények, élő állatok, 
faipari gyártmányok, építési anyagok.

(Folytatása következik.)

Perczel Miklós levele
Erreth János ügyvédhez.*)

Budapest, január 29. 1888.

Kedves barátom!
A pécsi lapok egy része helyteleníti 

magamtartását és különösen a költségvetés 
élném fogadása indokolására mondott beszé
demet gáncsolja, — és még azt is sejteti, 
hogy eljárásom választóim egy részének 
nem tetszik.

Ép ezért szükségesnek tartom ide csa
tolni beszédemet, abból minden elfogulatlan 
ember meggyőződhetik legalább arról, hogy 
elegendő indokom volt nemmel szavazni, és 
ezt teljes következetességgel tehettem, mert 
bizony a kormánynak legnagyobb hive sem 
állíthatja, hogy a kormánynak tizenkét évi 
mulasztás után kezdeményezett és csakis 
adóemelésre alapított pénzügyi politikája a 
bizalomra indokul szolgálhatna. Mig tehát 
e tekintetben gyökeres változás be nem áll, 
mig csupán ígéreteket kapunk tények helyett, 
másként eljárnom nem lehet, nem szabad.

Állásom bizony nem könnyű, nem ké* 
nyelmes, de minél közelebb van alkalmam 
észlelni a politikai pártok alkatelemeit és 
törekvéseit, annál kevésbbé érzek kedvet 
bármelyikbe vegyülni.

A kormánypárt nem önálló tényező, 
ott a miniszterelnök minben, ebbe beleme
rül, elenyészik még a legkiválóbb tehetség 
és egyéniség, — ily gépezetnek vannak 
kisebb nagyobb csavarjai, alkatrészei, de 
mindig csak egy erő mozgatja, gyakran — 
amint tudom, hallom — akaratuk ellen, 
vagy legalább is akaratlanul.

A mérsékelt ellenzék sok kérdésben, 
különösen a közigazgatásra nézve teljesen 
ellentétes álláspontot foglal el az enyémtől.

A szélsőbal tagadja a 67-et, én pedig 
ezt vallom.

Ezek tények, nem vélemények és mig 
ezek nem változnak, én sem változtathatom 
állásomat.

Nem a kormány elleni feltétlen ellen
ségeskedés, mint azt a „Fünfkirchner" ál
lítja, hanem a fentebbi okok mellett egyéni 
meggyőződés vezérlett és fog ezentúl is ve
zetni szavazatomban.

De hát nem lephet meg, hogy eljárá
som nem találkozik minden választóm he
lyeslésével, Ezt soha senki sem várhatja a 
közéletben, legkevésbbé én, a kit a Pécsett 
is elég élesen körülirt pártok egyhangúlag 
választottak meg. Nem is akarok ez iránt 
reelaraálni. De a hírlapok egyikében oly 
inainuatio merült fel, melyet szó nélkül nem 
hagyhatok.

Ugyanis a „Fünfkirchner" egy vezér- 
czikkében, igaz csak úgy odavetőleg jelezte, 
hogy a helyi érdekek előmozdítására nézve 
képviselőjüktől nem sokat várhatnak.**) Nem 
tudom, mennyiben adott evvel kifejezést Pécs 
választói egy része érzelmeinek, de ha csak
ugyan eltalálta, ebben csak azon sajnos 
tényt látom oonstatálva, mely az utóbbi 
időben kiválólag a városokban jelentkezett, 
hogy a losalis érdekek és nem elvek irá
nyozzák politikai ténykedésüket. — Én nem 
hihetem, hogy választóim nagy többsége ily 
önző szellemet ápoljon. — Különben is biz
tosíthatom, hogy semmi jogosult érdekük 
nem fog szenvedni és hogy ennek minden
kor készséges és bizonyosan meg is hallga
tott szószólója leszek, nem jogosultét pedig 
tudtommal Pécs városa eddig sem követelt, 
nem is fog ezentúl sem.

íme kedves barátom, ezekben van iga
zolása eddigi eljárásomnak. Midőn ezt első 
sorban is önnek mint egyik legjobb bará
tomnak feltártam, kérem adja á t e soraimat 
a nyilvánosságnak Mert habár forma szerint 
számolni nem tartozom senkinek, morális 
kötelességem választóimat legalább a felől 
meggyőzni, hogy csupán kötelességérzet ve
zérlett eddig is és biztosítom, hogy ezentúl 
is csak ez fog vezérleni mindenben.

Stb. Perczel Miklós s. k.
Fenti soroknak az eredeti véli megegye

zéséért felelősséget vállalok.
Erreth János m. p.

—  Lapnnk mai számához fél iv melléklet 
van csatolva, mely Perczel Miklós és Linder 
György országyülési képviselőknek a költség 
vetés targyalasa alkalmából mondott beszé
deit tartalmazza.

—  Halálozás. V á r a d y  Ferenczet, la-

Ítunk főmunkatársát nagy csapás érte. Fe- 
ejthetlen jó anyja, szerda és csütörtök kö
zötti éjjelen, hosszú szenvedés után elhunyt. 

Ki ismeri a viszonyt, melyben az özvegy 
anya odaadással csüng gyermekein, s ezek 
viszont a legnagyobb rajongással párosult 
szeretetteljes és hálás ragaszkodással vannak 
iránta, úgy az föltudja fogni azon fájdal
mat, mely most öt eltölti. De megérdemli 
a boldogult mindnyájunk sajnálatát is, mert 
müveit, derék asszony volt nemes szivü, a 
szegények iránt bőkezű; régi, jó magyar 
nemesi családból való, oly rokonszenves ter
mészetű volt, hogy annak, ki csak egyszer 
is beszélt vele, tiszteletét és becsülését azon
nal kinyerte. — A gyászjelentés a követ
kezőleg hangzik: Sárosi Várady Ferencz, 
Géza és Lenke megtörött szívvel, mély fáj-

*) Erreth János ügyvéd űr volt szives e közér. 
dekü levelet közlés végett átengedni.

**) Aki protekeziót s kormány-kegyet várt, zz 
kétségkívül erősen csalódott; a józan közönség csak 
jogos érdekeket kíván képviseltetni.

dalommal jelentik, miszerint hőn szeretett 
édes anyjuk, a felejthetetlen emlékű kedv*, 
jó anya: Özv. Sárosi V á r a d y F e r e n c * , ^  
született Kenesei Kazay Lujza f. hó 2-éj 
éjjel 1 és 2 óra között életének 66-ik évé. 
ben, jámbor keresztényi türelemmel átazen. 
vedett hosszas, kínos betegség és gyötrődj 
után, a mindenható Isten szent akarati 
szelént örök álomra szonderült. A boldogé 
földi maradványai a református vallás szer
tartásával, f. hó 3 án, pénteken, tétetnek 
örök nyugalomra Lothárdon a családi sir. 
boltban. Az Isten adta, az Isten el is vette
— örök béke, áldás lebegjen felette! — Teg. 
nap d. u. 3 órakor Jesko Lajos helybeli 9  
ev. lelkész megható szép imát mondott el a m  
boldogult koporsója fölött, mely alatt ne® ‘1 
maradt szem könytelen. Ezután Lothárdn i  
vitték, hol a családi sírboltba elfelezzék |  
már ott nyugvó férj és apa mellé. Legyen f a  
emlékezete áldott!

— Kinevezés. A m. kir. igazságügy. 'J
miniszter Brády A ttila  pécsi kir. törvény. I  
9zéki joggyakornokot a teregovai kir. járás- *1 
bírósághoz aljegyzővé nevozte ki.

— Kaszinó bál. Múlt szombaton folyt le I 
a pécsi nemzeti kaszinó által rendezett bál. ú 
Regente nagy hírneve volt e bálnak, Kan- 
nya, Somogy- és Tolna-megye szépei itt ad- SÚ 
tak találkozót. De hogy újabban e két Ifi 
utóbbi megye mind lassabban megszűnt kon- 9  
czentrálódni Pécs felé, s ho-y  saját székvi ^  
rosa felé húzódik, hát a pécsi nemzeti kaszinó 
bálja jellegét változtatta ugyan, de látog*. 
tottságát és kedélyességét legkevésbé. A 
jelen időben bár csak varosunk és megyénk Ü9  
ölelik fel, de azért fényéből épen nem vea* J 
te tt semmit. Ezen állításunkat erősíti az ; 
idei bál is. Özebbnél-szebb hölgy ex elegén- 1 
sabbnál elegánsabb öltözetben nagy szám- 'í 
bán voltak jelen ; a férfi-nem is tüntetett ■  
megjelenésével s igy nem csoda, hogy alig J  
lehetett tánczolni; csak éjfél felé, midőn 1  
egyesek már kifáradtak s vagy a budoárba 1 
vagy az étterembe elszéledteK — lehetett 1  
utat törni a tánezosoknak. A Hattyú-terem -J 
ódon falai igen Ízlésesen voltak diazitve. |  
Fehér alapon arany díszítés, mit a virágok I 
kellemes zöldje a szemre, egészített ki közbe- 
közbe. A női tánezrend Ízléssel volt megvá
lasztva, nagyon csinos volt. Az egyes ruhák- ■ 
nak megfelelő szinü plüsből födött kerek kin 
könyvecskéből állott, melső részen fém-virág- J  
levéllel, melyen egy fecske foglalt helyet. £  
Nem lehet hallgatással és dicséret nélkül I  
mellőzni, azon ritka esetet, hogy a nők ■  
megjelenésükkel épen nem gördítettek aka- * 
dályt a mulatságnak rendes időben való- V 
megkezdésére ; ugyanis mig máskor csak ^ 
1 310— 10 óra felé érkeznek a nők, ez alka- I 
lommal már 9 órakor a terem telve volt 1 
velők, ugy hogy egy pár perczezel később j l  
a tánezot bátran meglehetett kezdeni. A |  
négyeseket két kolonban körülbelül 70—80 f| 
pár tánczolta. A katona zenekarnak és Jó- j  
nás Jancsi czigány-bandájának ugyancsak jg 
volt dolga, hogy a tánezolók fölötte nagy * 
kedvének eleget tudjanak tenni. Elegánczia, ! 
páratlan kedv fesztelenség jellemezte a bált -:j£ 
igy tehát régi dicsőségéből mit sem vesztett. 1

— Uzsora por. Martelet Ágoston, most 3 
már nyug. föreáliskolai tanár, Horváth Imre. |  
volt pécsi föreáliskolai pedellus ellen uzsora 1 
miatt port indított, melyből kifolyólag Hof- |  
bauer J . zálogházi hivatalnok is hasonlólag 
vádoltatott. A múlt év folyamán megtartott |  
végtárgyalás alkalmával, mindkét vádlottat I 
fölmentette a pécsi törvényszék. A kir. tá  
blához kerülvén az ügy. ez uj tárgyalást ; 
rendelt el. Az uj végtárgyalás a hét folya 
mán tarta to tt meg. Több mellékkörülményre ] 
hallgattak ki újabb tanukat, de nagyobb 
eredményre nem jutottak. A törvényszék 
Horvátkút az uzsora és rágalmazás, Hof- 1 
bauert pedig az uzsora vétsége alól ismét 
f ö l m e n t e t t e .  — Az Ítélet föindoka g 
azon körülmény, hogy Horvátbra nem lehe- I 
te tt rábizonyítani, miszerint a saját pénzét 1 
adta vádlónak kölcsön ; hanem, mint a tár- ' 
gyalás folyamán bebizonyult, ö csak közve- * 
titőként szerepelt magánvádló és egyes hi
telezők között. A rágalmazásnak pedig még
a tényálladéka sem volt megállapítható. 
Hofbauer fölmentése pedig azzal indokolta- J 
tott, hogy ő a 240/0-ot csak fedezetül vette j 
azon esetre, ha az adós időközben meghalna j 
vagy nyugdijaztatnék; a végleszámolásnál j 
azonban a kamatra csak 8° 0-ot s a többit I 
a tőke törlesztésére fordította volna. Ügyész  ̂
és magánvádló ügyvéde fólöbbezést jelen- 1 
tettek be.

— Bálok Mohácson. A „mohácsi keres 1 
bedelmi önképzö és betegsegélyző egylet* j 
január 21én tarto tta  tánczvigalmát, mely j 
ott a báli szezon megnyitója volt. Szép ; 
hölgyekben jó kedvben s bevételben egy- 
aránt gazdag mulatság volt. — A mohácsi 
önk-tüzoltó-egylet f. évi február hó 11-én
az iparosok olvasó-őre helyiségében az egy
leti segélyalap javára jotékonyczélu álar- 
ezos tájíczvigeluat rendez.

— Adomány. Fuchs Benedek bécsi ügy
nök. ki nemrégiben 50,000 frtot nyert, a 
pécsi szegényház javára 50 Htot, a pécsi 
izr. nöegyletnek pedig szintén 50 irtot ado
mányozott.

— Alarczos bál- A vörös-köröszt egylet 
pécsi fiókja által rendezett álarczos-bál szer
dán este folyt le. Hogy milyen szeszélyes 
a közönség, élénken mutatja e bál. Évekkel 
ezelőtt, midőn a nöegylet és a szinügyi bi
zottság rendezett álarezos bált, az elöbbenit, 
mint újat kapta föl s vette pártfogása alá, 
az utóbbi kénytelen volt beszüntetni rende
zését. Most, hogy a nöegyleté mellett a 
vörös-köröszt-egyleté az újabb keletű, hát 
ezt kapják föl. H ja ! uj szita szegen lóg. 
Alig lehetett  ̂mozogni a teremben a nagy 
közönségtől. Alarczosok fölötte nagy szám
ban voltak, s különösen fölemlítendő, hogy 
sok volt köztük a szép és ízléses öltözetű. 
Mintha csak versenyre keltek volna a nők. 
Persze a szokásos különböző szinü és for
májú — jobban inkább idősebbeknek való
— dominóban sem volt hiány, bár nem egy 
rejtett maga a la tt egy-egy fiatal hajtást

í
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Élénk zsibongta töltötte el a termet csak
hamar, mi csak annak szolgált bizonyítására, 
hogy a jó kedv nem hiányzott. És ez annak 
tudható be, hogy az álarczosok élénkek és 
szellemeseit voltak s hogy az egyes nézők
nek nagyon is az elevenjükre tudtak tapin
tani. Egy óra felé az álarczosok egy része 
elszéledt, míg a másik része demaszüirozva 
magát tánczra perdült. A jövedelem jelen
tékeny.

—  Egyleti élet. A „Pécvsáradi dalkör" 
január hó 27 en tarto tta  alapszabályszerü 
tisztújító közgyűlését. A dalkör érdemes 
elnöke, Bús Lajos a gyűlés megnyitása után 
búcsút vett az egylettől, a mennyiben mély 
gyásza miatt az elnökségről és a működő 
tagok soriból kilépni kénytelen. A közgyű
lés sajnálattal vette tudomásul a körülményt 
s jegyzőkönyvileg adott köszönetét buzgó 
működéséért. A gyűlés ideiglenes vezetésére 
Tost Gyula min. oszt. tanácsos és közalap, 
uradalmi igazgató, a kör disz elnöke kére
te tt föl s megkezdődött a tisztujitás. El
nöknek egyhangúlag Kiss A ladár járási 
főszolgabíró választatott meg, kit háromtagú 
küldötség hivott meg a gyűlésre s ki kész
séggel fogadta el az elnökséget. A dalkör 
eddigi buzgó karnagya Salczer Sándor ottani 
vikariusi állomásáról Baarba helyeztetvén. 
Helyébe szintén egyhangúlag Krammer Kál
mán választatott meg, ki szintén lemondott 
állásáról, ez ideig a szegszárdi dalárdát 
vezette ügyesen. A volt karmesternek is 
jegyzőkönyvileg fejezték ki köszönetüket 
fáradozásaiért. A gyűlésen elhatározták, 
hogy a  dalkor február hó 11-én közvacsorá
val és tánczczal egybekötött hangversenyt 
rendez több ottani hölgy közreműködésével. 
A dalkör tagjainak száma újabban a pécs- 
váradi iutelJigenczia több kiváló tagjával 
szaporodott. A tagok teljes névsora a követ
kező: Tost Gyula diszelnök, Kiss Aladár 
elnök (uj), Kisfaludy Vidor titkár, Krammer 
Kálmán (uj), Stranczinger János pénztáros, 
Gyimóthy János gazda, Sebünk Antal szer
táros ; rendes tagok : Cziglányi Ede, Dreher 
Alajos (uj), Driesz Lajos (uj), Feliinger 
Albert, Gertner Marjon, Hirsch Lajos, Ihrig 
Ernő. Kálnay János, Kiss Pál, Máthé Ödön 
(uj), Mundbród János, Nyikos Alajos, Pritz 
Ernő (uj), Pritz József, Pritz Pál, Probst 
Jakab, Schmidt Vendel és Varga Elek.

—  Wat ner-hangverseny. Lapunk múlt 
számában már tettünk említést azon nagy 
szabású és érdekes hangversenyről, mely f. 
hó 7-én fog megtartatni a Hattyu-terembcn- 
Fölösleges az egyes föllépőket magasztalni, 
nem szorulnak azok reá. müvészetöket elis. 
merik mindazok, kik hallották már őket. 
Zene- és énekkedvelő közönségünk minden 
esetre kap az alkalmon, hogy részesüljön 
egy kis műélvezetben, annál is inkább, miu
tán ily féle hangyerseny nagy ritkán hall
ható nálunk, mig hegedű- és zongora-hangver
senyek gyakrabban. A Wagner-hangversenyt 
Hauser Mathild opera-énekesnő, Nagel Otti- 
lia zongora-művésznő, Tiferro Emil hős
tenor. Krause Nándor opera- és hangverseny 
énekes rendezik. A hangvérseny műsora: 
I. rész. 1. a) Recitativ és románcz az esti 
csillaghoz „Tannháuser“-ból. b) A tanonezok 
táncza a „Nürnbergi mesterdalnokok“-ból, 
előadja Nagel Ottilia kisasszony. 2. Wolfram 
l-ső dala ,,Tannhauser“-ból, előadja Krause 
Nándor. 3. Elsa álma „Lohengrin“-ből. elő
adja Hauser Mathild. Ú. rész. A Walkürből. 
Személyek : Siegmund (tenor) Tiferro Emil. 
Sieglinde (sopran) Hauser Mathild kisasszony. 
Hunding (hass) Krause Nándor. A zongora- 
részt előadja Nagel Ottilia kisasszony. — 
Kezdete este fél 8 órakor. Jegyek előre 
válthatók Valentin Károly fia könyv- és 
zeneműkereskedésében és este a pénztárnál.

— Egy pap, kit a nép igazán szeret.
Említve volt lapunk múlt számában, hogy 
a megyés püspök dr. L o n c s á r József 
adminisztrátort Mucsiból hason minőségben 
Szalatnakra helyezte át. Amint tudomására 
jött ez a népnek, elhatározták, hogy kér
vényt intéznek a püspökhöz, miszerint legyen 
szives az ő kedves és szeretett lelkészüket 
meghagyni számukra, mert ő nemcsak a 
lelkészi teendőket végzi el pontosan, teljes 
megelégedésükre, hanem valóságos atyjok 
nekik, ki a szegényt, mint a gazdagot egya
ránt fogadja, ki magánügyekben is minden
kor jó tanáccsal szolgál, s ki több vallás- 
talanságre hajló egyént egészen megtérített. 
És megkérték Loncsárt is, hogy e szeretet- 
ből kiindulólag ő is kérvényezze Mucsiban 
való maradását, mit ő — tekintve e ragasz
kodást — meg is tett. A kerületi esperes is 
hasonló szellemű kérvényt nyújtott be a 
megyés püspökhöz.

Hymen özv. Steiner Lipótné kedves leá
nyát Riza kisasszonyt, tegnapelőtt, csütör- 
törtökön — eljegyezte H i r s c h  Henrich 
mászlonyi (Tolna megye) jószógbérlő. Bol
dogság koszoruzza a szép frigyet!

—  Dal- és tánczestély A „Pécsi Dalárda" 
szombaton, azaz 1888. évi február 11 én 
rendezi a „Hattyú termeiben tánczczal 
összekötő alapszabályszelü dalestélyét. Mű 
sor: 1. „Intés", férfikar, zenekar kísérettel 
Langer Viktor. 2. r.A tengeren", féfiikar 
Bendelssohn B. B. 3. „Hajósok kala", férfi
kar Zimay László. 4. „Fohász", féifikar 
Gaál Ferencz. 5. „A Balaton fává", .férfikar 
ztnekar kísérettel ifj. Fahrbach F. Az alapsz. 
dalestélyen csak egyesületi tagok vehetnek 
részt. Miért is azok, kik az estélyen részt 
kívánnak venni, fölvétel végett a dalestély 
napjáig a választmánynál jelentkezni szives 
kedjenek. Az estély ala tt a Frigyes föhg. 
nevét viselő 52. sz. gyalogezred zenekara 
játszik. Kezdete esti 8 órakor.

— A pécsi iparhatóság jelentése. Az
iparhatóság beterjesztette a tanácshoz a 
múlt évi utolsó közgyűléséről szóló jegyző 
könyvét mint jelentését az elmúlt évről. Az 
iparhatóság mellé megválasztott iparhatóségi 
megbízottak sorából kiküldött iskolalátoga
tók jelentik, hegy a kereskfdelmi ésijaros- 
taiu lók  Lim lát < gáti áh kellőleg az ipar

iskolát ; nagy számmal történtek mulasztások 
daczára anuak, hogy az ipartestület és az 
iparhatósági megbízottak sürgetésére a tan
órák a heti vásárok napjairól más napokra 
tétettek át. Ez okból a közgyűlés indíttatva 
érzi magát arra, hogy a kereskedők és ipa
rosok, kiknek pedig kötelessége volna a 
tanonezok szorgalmas iskolába járására föl- 
ügyelui, azt ellenőrizni, a törvény értelmé
ben szigorúan birságoltassanak meg. A 
gyárak vizsgáltaára kiküldöttek jelentik, 
hogy 16 gyárat vettek szemle alá, melyek 
mindegyikén a munkások életbiztonsága és 
egészségi állapota érdekében az intézkedések 
a törvénynek megfelelők, sőt az Engel-, 
Pintér-, Haberényi-, Weidinger- és Zzolnay- 
téle gyárakban üitűnoeknek mondhatók. Ez 
utóbbi helyen betegségélyző egylet is van, 
mely a beteg munkásokat a saját költségén 
gyógy kezelteti és orvosszerekkel latja e l ; 
az egyletnek patronusa maga a gyártulaj
donos. A jelentés a kereskedelmi minisz
tériumhoz fog fölterjesztetni.

—  Pécsi fiú a budapesti {egyetemnél.
Dr. Buday Kálmán — Buday pécsi kápta
lani mérnök fia — a budapesti egyetem orvosi 
karánál első tanársegédnek választatott meg 
két évre.

—  Az idei ujonezozás A folyó évi 
katona-sorozta a pécsi ujouczokkal márczius 
hó 26, 27 és 28 ik napjain tartatik  m eg; 
ez alkalommal az 1869-ben születtek kerül
nek először sorozta alá.

—  Bizalmas kérelem Baranyamegye tiszti 
főorvosához. Faluhelyeken több ízben tapasz
taltuk már, hogy bizonyos családok, amelyek 
nek két három üó. néha egy, öt, hat év előtt 
halottjuk volt, családjukban történt újabb 
halálozások alkalmával, a sírokat minden 
engedély nélköl újra fölnyittatják s újabb 
halottaikat a régiebbek mellé temettetik. 
Láttuk azt is, hogy ily alkalmakkal a korhadt 
koporsók összetörtek ; sőt azt is tudjuk, hogy 
kíváncsiságból a falusi rokon sírásók maguk 
még a koporsókat is föl feszegetik s a régibb 
hullák állapotáról a gyászoló rokonoknak 
jelentéseket tesznek. Általában véve, igen 
számos helyen a temetőkben a legnagyobb 
rendetlenség uralkodik. Nincsenek temető
felügyelők. a halottak számára, a rokon sír
ásók kényük kedvük szerént választott helyen 
ássák a sírokat.; általában véve, nincs fel 
ügyelet. Sok helyen a temetők még be sin 
csenek kerítve, kapu nincs ra jtuk ; szabadon 
dón legeltetik bennük a jószágot, a község 
elöljáróinak sok helyen csak addig van 
gondjuk a temető megőrzésére, mig az ott 
termett szénát a községi bika számára le
kaszálták s begyűjtötték. Bizalmas kérésünk 
tehát a következő a megye tiszti főorvosához: 
„Szíveskedjék a közigazgatási bizottság utján 
egy általános szabályrendelet megállapítását 
sürgetni, amely elvégre az ilyen visszaélé
seket. rendetlenségeket beszüntesse vagy 
meggátolja. Legczélszerübb leendne: minden 
községben egy temetöfelügyelőt választani, 
aki minden halálesetnél s hulla-eltakaritás 
előtt maga jelölje ki a helyet, ahová a hulla 
temettessék. A felügyelő teendői közé volna 
számítandó, hogy gondoskodjék a temető 
bekerítése s kapuval való ellátásáról s ne 
engedtessék meg a temető füvét bikák tar 
tására fordítani, hanem inkább a temet ke-

tése; Az uj 1886. községi törvények meg- 
ismertetése Ratüman — Boldizsár einük fára
dozása folytán. Továbbá : Hasznos ismeretek 
nemesítik az em bert; A magyarok régi 
alkotmánya; A néptanítók működése a nép 
között; Haiadjuuk a korral — értekezések 
Pikler József oki. osztálytanító által tartva. 
A méter-mérték népszerű ismertetése — Far
kas Kamill kántortanitótól. A tisztújító 
gyűlés a következő t eredményt tünteti lel: 
elnök Haragó József esperesplébános, alelnök: 
itj. Müller József, jegyző: Pikler József 
osztálytanító, pénztárunk : Horváth János, 
könyvtárnok : Varga István. Választmányi 
tagok: Bakó Lukacs, Fridrich Gáspár, Ho- 
licsek János, KeinrathjMibály, Tamás Ferencz, 
Vó Mátyás. Az új tisztikar névsora a legr 
biztosabb garanczia arra nézve, hogy a 
a jövőben is megtogja tenni kötelességét a 
mivel a hazának es a társadalomnak tartozik.

—  Egy kis bünvizsgalatot a baranya- 
vári jarasüan! Hogy mily szemérmetlenül 
és garázdán űzik a bárány a vári járás egyik 
legelőkelőbb községében, Baánban a büntető 
törvény világos szakaszaival homlokegyenest 
ellenkező korteskedást, annak élénk bizonyí
téka a baáni bekövetkezendő jegyző válasz
tási mozgalom. A mint értesülünk: falraga
szok hirdetik, hogy a ki a képviselő testü
leti tagok közül Purmann Ferenczre, a je
lenlegi nyugdíjazott jegyző fiára fog sza
vazni, azt, ha vagyona van, felgyújtják, ha 
nincs, agyonlövik. Gyönyörűséges állapotok! 
Életveszelyes fenyegetések közt visszariasz
tani a kékviselotestületi tagot s erőszakkal 
megakadályozni joga, sőt kötelessége gya
korlatában! És hogy ennek hatása lesz, az 
kétségtelen. Ki száll szembe az elvetemedett 
Béggel? ki fogja a tisztességes fegyvert, az 
aljasság és a bosszúálló gyújtogató s orgyil 
kosságra is kész nemtelen ellenség fegyve
rével ösézemérni? ki fogja nyugalmát, va
gyonát, jólétét a legutolsó gonosztevőnek 
áldozatul hozni? Mindezt, ne csodáljuk, vajmi 
kevesen merészük. Valóban nem volna czél- 
talan ezen állapotok konstatálása czéljából 
az előnyomozást elrendelni s a leálezázandó 
jó madaraknak megsúgni: mit is regél a 
Codex Criminalis?!

—  Ujj vesztés pisztoly által. 0  c s á r-
d o n a múlt héten H o r v á t h  J ó z s e f  
házában lakodalmat ta  tottak. A 18 éves 
vőlegény ifj. H o r  v á t  h J  ó s z e f piszto
lyát el akarja sütni; ügyetlenségből azonban 
a lőfegyver nyílását balkezével betartotta, 
amire a fujtás négy ujjúról a húst lesodorta. 
Erre rá pár óra múlva a vőfély is durro- 
gatni akart pisztolyával; de ez mindjár nem 
sülvén el, újabb gyutacsot szándékozott a 
pisztolyra alkalmazni; mig tehát ezzel bab
rált, balkezének mutató ujjával a pisztoly 
száját befogta; de azért az előbbi elpattant 
gyutacs mégis kilökte a fujtást a pisztoly
ból, s a 17 éves monyorósdi gyereknek, a 
lövöldöző vőfélynek mutatóujját azonnal el
hordta. A mutató ujja földre hullott s a fin 
elájultan haza szállíttatott, mutató ujja pe- 
dig papirosba göngyöltéivé utána küldetett.

— Csak azért is ! Egy baranyamegyei 
községben — a nevet elhallgatjuk — nem 
régiben jegyző választás volt. A főszolgabíró 
hármat kandidált, de ezek között nem volt 
az, kit a község népe óhajtott jegyzőnek.

zésekre még nem szükségelt tér foglaltassák Hogy miért nem kandidálta ezt is, az a
be gyümölcsfaiskola és szederfácskák tenyés 
tése számára s általában véve senkinek se 
engedtessék meg a régi sírok kitaatása s a 
hullák nyugalmaikban való háboritása. Mi 
tehát, akik ismerjük a megyei főorvos 

ügybuzgóságát, erélyét s fáradhatlan 
tevékenységét; mi, akik legújabban is arról 
értesültünk, hogy ö, a 77-ik évében levő 
nemeskeblü emberbarát a múlt hét egyik 
napján a legzordonabb időben a pécsi járás 
orvosával Nagy-Kozárra rándult ki s ott a 
fölmerült egyptomi szembetegség tovább 
terjesztésének meggátlása végett az óvintéz
kedéseket megtette; — reméljük, hogy miu
tán meg van győződve, miszerint bennünket 

legjobb szándék vezérlett e kérés előter
jesztésére, — a legelső alkalommal megteendi 
mindazt, ami a közegészségügynek még e 
tekintetben is csak előmozdítása s megóvá
sára szükségessé váland. — Faluhelyeken 
és egyes községekben a legtöbb esetben csak 
erélyes föllépés és szigorú szabályrendeletek 
meghozása és ezek kérlelhetlen végrehajtása 
által lehet segíteni; miután igen sok helyen 
mitsem törődnek a közegészségügyi viszo
nyokkal. Még mindig nagy a közöny, szá
nandó a gondatlanság, amely miatt nem 
hallgatnak a polgártársak, de még a községi 
elöljárók sem a jó szóra és üdvös figyel
meztetésre. Ahol pedig a jó szó nem hasz
nál, erélyt és szigoiu végrehajtást kell ér
vényesíteni.

—  Derék község. A következő érdekes 
tudósítást kaptuk: Szebény község (Ba
ranya megye) érdemes földmivelö bízott 
sága, egy évvel ezelőtt, az értelmiség 
közreműködésével, olvasókört létesített saját 
körében. A kör czélja, a belügyminisztérium 
által megerősített alapszabályok 2-ik §-a 
szerint: „Baráti összejövetel egy közös gyül- 
helyen, hogy gyakori felolvasás, társalgás 
és újságolvasás által, közhasznú ismeretek 
szereztessenek, a magyar állam-nyelv terjesz
tessék, és kellemes időtöltés éressék el, mig 
köre tágulván, nemesebb czélokra is kiter
jedhet," Az egyleti élet, az alapítás óta 
lefolyt év a la tt derekasan meg is mutatta, 
hogy egyezeti, józanul gondolkodó földmive- 
löink is alkalmasak a haladás és művelő
désre, ha lelkes és ügybuzgó vezéreik van- 
vannak, kik meg tudják érteni velük a 
kitűzött czél magasztos, nemes voltát. Ugyanis 
a körnek 1887. deozember 26-án tarto tt 
tisztújító gyűlésén kitiint, hogy a csinos 
olvasóteremben 12 különböző lap állott a 
tagok rendelkezésére s ezeket az egylet ré
szint saját pénztárából szerezte be, részint 
magánosoktól kapta. Továbbá a téli hónapok 
alatt, az alábbi ozimekkel tiz felolvasás és 
előadás tarta to tt : Mátyás király népiege;

főszolgabíró urnák a privát dolga, mert 
törvény értelmében nem tartozik felelni róla. 
Elég az hozzá, hogy a kit ő akart jegyző
nek megtenni ezt elsőnek kandidálta, s még 
két másikat tett melléje, nem azért ugyan 
mint hogy nem bánta volna ha ezen két 
utóbbi közül is lesz az egyik, hanem azért, 
mert ezek mellett biztosnak érezte az első
nek kandidált megválasztását. De föltevésé 
ben csalódott. Mert a nép föltette magában, 
hogy — miután az ő jelöltjüket nem kan
didálta — csak azért is azt választják, kit 
a tőszolgabiró legkevésbé akart — a har
madik jelöltet, ki is majdnem egyhangúlag 
lön a község jegyzőjének megválasztva. íme 
egy példa arra, midőn különböző körülmé
nyek folytán az utolsókból lesznek az elsők.

—  A bicsérdi rablógyilkossághoz. A 
múlt számunkban leirt gyilkosság egyik 
áldozata, Rodek korcsmáros nem halt meg 
azonnal, csak a koldus Pölöte József. A 
gyilkosságot egy fiatal vándorló legény kö
vette el, ki mikor azon este hármasban 
kártyáztak, észrevette, hogy Rodeknél sok 
pénz van. Lefekvés után egy baltával 
alvó Rodeket összevissza verte s mikor 
magánkivületi állapotban feküdt ágyán, a 
legény összeszedte annak minden pénzét, 
felöltötte ruháit, aztan a korcsmahelyiségben 
alvó koldust verte agyon és eltűnt. A gyilkos 
nyomai a vasúti vágányokig vezetnek, ott 
megszűnnek. Trixler főszolgabíró erélyesen 
vezeti a vizsgálatot. Rodek halálos ágyán 
fekszik s életéhaz alig van remény.

—  Vannak gazdáink között sokan, kik 
azt hiszik, hogy a magárjegyzékek csak 
azzal a czéllal bírnak, hogy vevőket hódít
sanak az illető ezégnek. Csakhogy ez a 
nézet nem helyes. Magkereskedelmünk terén 
a kimerítő és nagy gonddal kiállított ár
jegyzéknek az a feladat jut, hogy tájékoz
tatva a közönséget a magüzlet összes vi 
szonyairól, kiszorítsa az ügynököknek a 
gazda közönség félrevezetésére irányuló sze
replését, mert tudvalevő, hogy az áru tisz 
tasága, valódisága s megbízható forrásból 
való származása sehol sem oly fontos és 
sehol ezzel oly sok visszaélés nem történik, 
mint a magkereskedés terén, és éppen 
ezért a gazdaközönségnek egyenesen szol
gálatot tesz az a ezég, mely a magüzletről 
a legrészletesebb tájékoztatást nyújtja ár 
jegyzékeivel. E tekintetben hazánkban első 
helyen áll Mauthner Ödön magkereskedelmi 
telepe Budapesten, mely még a külföld lég 
első világezégeivel is vetekedhetik, az ál
tala évenkint kiadott gazdag tartalmú és 
díszes magárjegyzékkel, melynek 1888. évi 
folyama e napokban jelent meg. Ez árjegy
zék egyszersmind M a u t h n e r  üzletének

A magyarok eredetéről: A magyarok hon-| eddig senki által el nem ért nagy kiterje- 
foglalása; A posta takarékjéDztár ismerte-1 déeét is igazolja, mert csak ily tekintélyes

üzletkörrel bíró kereskedő van képesítve ily 
tökéletes árjegyzék kiadására, közvetve 
tehát ez árjegyzék annak jeléül is szolgál 
hogy Magyarországban egyetlen üzlet sem 
részesül a gazdaközönség oly általános tá 
mogattaában, mint a nevezi tt ezégé. A vetési 
időszak küszöbén nem lesz felesleges az ér
dekelt közönséget arra figyelmeztetni, hogy 

nevezett ezég, mint a hazánkban íennálló 
üzletek egyik legrégibbje, már egymagában 
fennalásának üosszú tartamában isszoliditá- 
sáliak legjobb bizonyítékát nyújtja, de figyel
met érdemel továbbá az is, hogy a magüz
let összes reformtörekvéseit ez a ezég kez
deményezte s ezzel a mezőgazdaságnak oly 
fontos szolgálatot tett, mely a növényter
melés haladását kétségkívül hathatósan 
mozdította elő, amit az is igazol, hogy alig 
van év, mely e ezég kitüntetéseinek számát 
ne szaporítaná s igy a lefolyt évben is az 
országos kertészeti egyesület nagy arany 
érmét nyerte el e czeg, oly kitüntetést, 
melyre még eddig egyetlen ezég sem talál
ta tott érdemesnek. A ki a magkereskedelem 
terén felmerült javításokat megismerni kí
vánja, az e szempontból bizonyára a lég- 
tökéletesebb tájékozást merítheti Mauthner 
Ódon töárjegyzékéből, mely rendkívül gaz
dag tartalmában oly tájékoztató segédesz
közt szolgáltat, a minövel eddig gazdakö- 
zönségüuk nem rendelkezett. Mauthner főár- 
jegyzekét az eddigi 96 oldalról 144 nagy 
quart oldal terjedelmig nagyobbitotta meg, 

mi által a gazdaközönség minden irányú 
igényeit kielégíthetőnek véli. Külső dísze 
pedig saját kertjének egy részletét tünteti 
fel, oly művészi és Ízléses kivitelben, mely 
hazai nyomdaiparunknak (a Deutsch-féle 
művészeti és könyvnyomdái intézetnek) va
lóban becsületére válik és a legilletékesebb 
szakköröknek osztatlan tetszését vívta ki 
magának. Jelen figyelmeztetésnek czélja 
tehát az, hogy a gazdaközönség érdeklő
dését ezen szép és tájékoztató kiadványra 
felhívjuk, megjegyezve, hogy a mennyiben 
azt még olyanok, kik ez üzlettel rendes 
összekötetésben még nincsenek, megismerni 
kívánnák, forduljanak ez iránt levelezőlapon 
a ezéghez Budapesten. (Koronaherczeg utcza 
18.) mely ismert elözékenségével főárjegy
zékét postafordultával ingyen és bérmentve 
küldi meg.

— Kimutatás a vörös kereszt egylet pécsi
fiókja által f. hó 1-én rendezett álarezos 
bálnak bevételei és kiadásairól. Az összes 
bevétel (19 frt. adományai és 26 frt. felül- 
fizetéssel együtt) 568 frt. egy álarezostól, 
eladott narancsok fejében 3 frt 40 kr. 
összesen 589.4 0 kr. Kiadások 171 frt 38 kr 
Maradt tiszta Jövedelem 417 frt 2 kr. Ezen 
összegből fele azaz : 20 frt 51 kr. a
városi szegényház javára átadott a város 
pénztárának, a másik fele, azaz 208 frt 
51 kr pedig az egyleti pénztárba folyt be. 
A d o m  á n y o k :  bro Gradvohl Gyula 6 frt., 
Dr. Kohárics Károly és N. N. 6—5 frt., 
Pintér Matild 3 frt. ö s s z e s e n  19  f r t .  
F e l ü l f i z e t é s e k :  N. H. 4 frt., álarezos 
hölgytől 2 frt. Bodo Aladár, Engel Gyula, 
Göbel Kálmán, Krasznay Jenő, Littke Jó 
zsef, Motuskovits István, Németh József, 
Dr. Nick Károly, Olcsinczky cs. k. húsz. 
kapitány, Reeh György, Reif Lajos, Dr. 
Seeh Károly, Tauszig Ármin. Veidinger N., 
Winter Rezső, Zirner Gyula, Zgorzky N. 
kir. honv. húsz. őrnagy és 2 N. N. 1—1 frt. 
5 N. N. 20—20 kr. ö s s z e s e n  26 f r t .  
A pécsi fiókegylet választmánya kötelessé
gének ismeri a cs. kir. gyalogezred tekintetes 
parancsnokságának a zeneker ingyenes 
átengedéséért,— a tekintetesSzerkesztöségnek 
hathatós támogatásáért — a nemeslelkü 
adakozóknak — úgy az igen tisztelt n. é. 
közönségnek az oly nagy mértékben tanúsí
to tt áldozatkészségéért legforróbb köszönetét 
kifejezni. Pécsett, 1888. február 3 án. A 
A rendező bizottság nevében: Morawitz Lajos, 
cs. és (kir. őrnagy, mint a vörös kereszt 
egyl. pécsi fiókjának pénztárosa.

— Magyar pótkávé. Lapunk mai számá
nak L e n c k-f é 1 e hirdetésére külön is föl
hívjuk t. olvasóink és az üzletvilág figyel
mét. A L e n e k  - k á v é  aránylag rövid idő 
alatt bámulatos mértékben terjed el, a mi 
kétségkívül jósága mellett bizonyít. E  kitűnő 
hazai gyártmány már mindenünnen kezdi 
kiszorítani a külföldi pótkávékat, melyeknél 
határozottan jobb. A soproni gyár képviselője 
Pécsett V i s n y  a Sándor ur.

Közönség köréből.
Tekintetes szerkesztőség!

Legyen szives becses lapjában tért 
engedni a most lefolyt pécsi gyertya-szentel 5i 
vásár botrányos esetének a mely nagyon 
furcsán kezdődött és nem csak a vidékről 
bejött népnek roppant kárt okozott a vétel 
és eladás tekintetében, hanem a helybeli 
kereskedőknek és iparosoknak is veszteséggel 
járt. Sok iparos számított,, hogy majd 
vásárkor fog annyit árulni, hogy a lakbért 
és az adóját megfogja fizetni és számításában 
nem annyira az időben csalatkozott, hanem 
a rendőrkapitány ur fura intézkedésében, 
A népet megkárosítani, egy országos vásárt 
minden akadály nélkül betiltani, ez csak is 
Pécs, szab kir. városában történhetik meg. 
A vásár csak is akkor tiltható be, ha 
várost, valamely veszély fenyegeti, de úgy 
látszik itt semmi hiba nem volt, hanem a 
h e l y p é n z  b é r l ő  nem elégedett meg az 
időjárásai és neki nagyobb volt a protekeziója 
mint a város közönégének. Nem törődve 
ezer ember érdekével, kárával, jónak látta 
a rendőikapitány ur hétfőn reggel, a midőn 
jobb és kedvezőbb időt nem is lehetett kívánni. 
Kidoboltatni, hogy n e m  s z a b a d  a vásárt 
megtartani, —a távol vidékről besereglett 
néppel mit sem törődve, daczára, hogy már 
meg fizették a jószágaik után a járulékot, 
daczára hogy az iparos 5—8 forint kocsi 
bért fizetett. Köszönje meg, hogy látta  a 
várost, vagy várjon majd mig pótvtaár 
lesz, be jöhet és fizethet újra, ha lesz ugyan 
miből. Most is igy történt, az tény. Mi nem

keressük ezen vásár okozóját, mert azt 
tudjuk, hanem a betiltóját, hogy mily jogon 
tilta to tt be az országos vásár ? Ez még 
nem történt sehol, tehát Pécsett is jogtalanul 
volt. A vásár betiltási a van ugyan rendkívüli 
eset hogy rossz időben esett vásári napon 
a nép nagyon gyéren megy a vásár hely
színére, ilyenkor, a helypénzbérlő, helypéuzt 
nem szed és folyamodik a  belügyminisztéri
umhoz pót vásár engedélyezéseért ha ugyan 
meg kapja. Minálunk a bérlő zsebre vágta 
a helypénzt, gondolta magába, farsang van, 
jó lesz egy kicsit a népet l ó v á  t e n n i é s  
kidobolni, hogy nincs vásár, aztáu egy 
bót-vásárért folyamodni, akkor meg lesz a 
btaár ha a közönségnek nem is, de ő neki 
bizonyosan és hogy ez mind megtörtént és 
megtörénhetik Pécs szab. kir. városában, 
azon ne csodáskozzunk nálunk minden megy, 
csakhogy ilyen formán az adó nem mehet 
ám ha mindjárt végrehajtás utján is, mert 
sok iparosnál máma még a kenyér sincs 
meg; azt legjobban megmondhatják azok, 
akiknél az iparosok kész munkájukat hely
ben elkótyavetyélték vagy elzálogosították 
csupa szükségből.

Tisztelettel, C z i r j á k  I g n á c z .

reszt",

Hála nyilatkozat Troli Ferencz urnák-
Harciról (Tolna m.)

Méltóságos és Főtisztelendő Praelatus 
Ur Kegyes U runk!

Uj lelkészünk beköszöntő szt. beszéd
jéből megértettük Méltóságodnak ama kegyes 
nagy jóságát, melyben minden érdemünk 
nélkül bennünket részleltetni méltóztatott; 
midőn községünkről kifogyhatatlan kegyei 
folytán megemlékezve lelkészünk anyagi 
helyzetén örök időkre segíteni kegyesen 
méltóztatott.

Fogadja Méltóságos Praelatus Ur 
Kegyes Urunk örök hálánkat, s azon leg
alázatosabb biztosítékunkat, hogy mindenkor 
kérjük a jó Istent, hogy tartsa és éltesse 
Méitóságos és Főtiszt. Praelatus Urat teljes 
erőben és egészségben boldogul az emberi
kor legvégsőbb határáig.

Alázatos köszönetünk nyilvánítása mel
lett maradtunk Méltóságos és Főtiszt. Prae
latus Ur Kegyes Urunknak főpapi jobbját 
csókoló örökre hálta alázatos szolgái:

Kelt Harczon, 1888. jan. 30.
Horváth György s. k. lelkész, Marsai Mihály 

k. bíró, Cseh István s. k. m. biró, Takács 
Jáuos s. k. pénztárnok, Marsai János s. k. 
közgyára, Vörös Pál s. k. esküdt, hű l János 
s. k. esküdt, Renczes István s. k. esküdt, 
Simon György s. k. esküdt, Simon István s. k. 
jegyző, Harka Pál s. k. k. tanitó, Gaal 
János s. k. közlakós, ifj. F oszdod Isiván s. k.

Irodalom.
Az „Appollo1' közgyűjteményéből megjelent: Éb-

______ irta: Szabados Bóla Pályanyertes versenymű,
a szegedi 1888 évi országos dalverseny alkalmára, férfi 
négyesre. — A „Bilincs" Szövegét irta Potőfy Sándor, 
férfi karra szerzt: Gaál Ferencz. Megjelent Goll János
nál, az „Apolló “ szerkesztő kiadójánál Budapesten, 
Lázár n. 18. sz.

A legjobb barát egy jó tanácsadó s ilyent csekély 
évi 6 írtért minden háziasszony szerezhet magának 
ha megrendeli a „Magyar Háziasszony czimn háztartási 
gazdagsági és szépirodalmi hetilapot, mely a konyhában 
és munkateremben, a kertben és a gazdaságban a gyer
mek- éá a betegszobában egyaránt hű, gondos és meg
ható tanácsadó. „Munka után" czimü szépirodalmi 
mellékletében a szórakozásról sem feledkezik meg s a 
lap olvasóinak évről évre növekedő száma legjobban 
bizonyítja, mily derekasan felel mpg a „Magyar Házi
asszony" az eléje tűzött feladatnak. A „Magyar Házi
asszony" előfizetési ára egészévre 6 frt. félévre 3 frt. 
negyedévre 1 frt 60 kr. s a kiadó hivatal (Budapenton, 
Nnagy-korona-utcza 20. sz). melyhez az előfizetések leg
ezi lszerüüben postautalványon intézendök* kívánatra 
bá kinek ingyen és bérmentve szolgál mutatvány szá
mokkal.

Legszebb magyar népdallok. Énekhangra, zongora
kísérlettel. Összegyűjti: Csengeri Gyula, Kiadják: Klök- 
ner és Schloss, Budapest, Váczi u. 12. sz. 1. Azért 
erdő, hogy zöldeljen . . . Alugy babám alugyál . . . 
3. Gyere rózsám az ölembe . . . 4. A szerelmes bojtár 
szive . . .  5. Hét csillagból van a gönezöl . . . 6. Egy 
kis madár turbékol . . .  7. Gyöngéd volt • az én sze
relmem. (Selyem kendőm. Papp D.) 8. Háromszor ia 
elindultam . . .  9. Kérded anyám . (Greizlnger) 10. 
Zaj be szomorúan szóll. Ara a 7. számnak 60 kr. a 
többinél 60 kr.

Táborazky éa Parsch nemzeti zenemükereakebé-
ben Budapest, váczi-utcza 30. szám, megjelent: „A bo
londok grófja". Jókai Mór eredeti bohóságának váloga
tott dalai. Énekhangra zongora kísérettel vagy zongorára 
külön alkalmazta Herczenberger István. 1. Itt maradnék 
vóletek. 2. Szép állat a hattyú. 3. Kis kertemben. 4. Ez 
a kis lány de árva. 5. Elmégy rózsám? 6. Minek ne
kem ez a világ. 7. Barna piros kikttlecske. 8. Zavaros 
a Tisza. 9. Zajjal tájt. kaik a Maros. 10. A nagyhírű 
dédapának. 11. IQa varjú keresztről. 12. Beborula, jaj 
elmula. 13. Azt szokták szememre vetni. 14. Ezen az 
utón menjen kend. 15. Isten azt az aratást. 16. Az én 
rózsám kis gunyhója. 17. Kerek az én kalapom. Ara 
1 frt 60 kr.

Uj zenemüvek. Reinpreeht Alajoe margitszipti 
vendéglőstől 3 tánezdarab jelent meg, melyek az idei 
farsang báljai és hangversenyei újdonságait képezik ; 
ezek a következők: 36-ik mű. „Víg élet'* gyorspolka, 
ára 76 kr. 37-ik mű. „A kis csacska*' lengyelke ára 
76 kr. 38-ik mű. Margit keringő, ara 1 frt. E bánm 
igen kedves, dallamos és népszerű tánozdarab Taborszky 
és Parsch nemzeti zonemükereskedésében Budapesten 
kr.pható, azok egyben portóval együtt 1 frt 80 kr.

Vettük a gyakorlati kereakedelmi tsdomásyok 
ezimü folyóirat 30-ik számát, melyben az eddig „vál
tóisme, jog és szokások" czim alatt íoiyólag adott má
sodik iv teljesen be van fejeave, úgy hogy a jövő 
számban a „kereskedelmi isme, a keresk. törvények és 
szokások njabb kötete kezdődik meg. -  E lénk .,* !: 
seakirodalent, nSrlegbiril.tok nornola.l hant irtnnitd 
stb. rovatokkal szaporodott a kitűnő izakl.p, maijai 
melegen ajánlunk b. elvandink figyelmábe. A lap Zwhár 
Gyula tanár szerkesztésében jelen meg Budapesten 
(II. Albrecht-ut 8. sz. alatt.)

Közgazdaság.
Ui irány alaptételek a phyiioxera ellen 

védekezésbee.
(Mutatvány Dezső Miklósnak most megjelent munkájából. 

A anerzö által bekűldve.

Tekintsünk még egyazer vissza az eddig 
leirottakra. Össazegezzük a lagasmivelés 
előnyeit.

Jóllehet igen röviden annyit mondha
tunk, hogy az iméntiekben a csalhatatlan 
számzk elég jól megmérkőznek és mérlegelik 
a lug&smiveles előnyeit, de összegezve mégis
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jobban esik azt áttekinteni, hogy a szőlé
szetnek adjuk magunkat újólag, a különben 
végpusztulásaal fenyegető rovarral szemben.

Előnyök teh á t:
1. Olcsóbban rendezhetjük be szőlőnket, 

sőt ha csak 4 rojm vagy épen 3 m\m vastag 
drótot számítunk, akkor még az adott szá
moknál is olcsóbb a berendezés, de meg a 
leggörbébb dnczokat. ezövekeket is értéke- 
üthetjük itt.

2. Olcsóbb az évi miveltetés is.
3. Sokszor hangoztatott egyféle és egy

jellegű bortermelés vidékenkint elérhető a 
fajok helyes kiválasztása mellett, erre az 
alakult és alakulandó egyletek ügyeljenek 
fel elsősorban.

4. A régi óhajtott keresztbe mivelés 
— okvetlen kellék lévén, — elérhető lesz

5. A harmatgyökerek irtása, mivel 
kevés tőke van, könnyen kivihető ; de ma
gában a hosszú mivelésben el lesz érve 
azon előny is, hogy a gyökerek mélyebben 
nyúlnak le, mint a tőkefejes miveleteknél, 
tehát a nyári hosszan tartó szárazság nem 
folyhat be hátrányosan a bogyók és fürtök 
fejlődésére.

6. A felújítás (újból telepítés) rajnai 
módra 25—30 évenként könnyen eszközöl 
hető úgy, hogy a sorok közei újból ültettet- 
nek. hogy a mig az újak termőre fordulnak, 
eddig a régieket i=» termésre használhatjuk. 
Jobb ugyan előbb kiiritani és 3—4 évi tel
jes irtás után újra gyökeres vesszővel ültetni, 
hogy legalább a 2—3 első évben ne kelljen 
gyériteni.

7. A bogyó rothadási tényezői alább 
szállanak ; a ritka közökön a töld felszíne 
jobban fölmelegedhetik s igy a visszasugárzó 
hő, úgy az éjjeli kipárolgás is több meleget 
biztosit a fürtök megérlelésére. Épen 
ebben rejlik szerény véleményem szerint 
egyfelől az ok arra nézve, hogy a sorok 2 
méterre legyenek egymástól, mivel a tér* 
mésmennyiség okvetlen meglesz, mert 2877 
szálveszszős tökének megfelelő lugason tér 
mésünk, s szálvesszözés mellett is l .a0 roét. 
sortáv és 1— 1 m át növény távolság mellett 
csak 4800 tőke fér el és még itt a termés 
nem oly biztos, mivel a hosszú egyéves 
szálakon a szem hajtása terméketlen marad. 
De meg az erdélyi rendes ültetés mellett 
is 3200—3500 karikára nevelt töke a mai 
mivelet mellett is congurrál a töketejes mi- 
veletekkel. — 3200 félkarú lugasról minden 
körülmények között — */»—*/s litert szá
mítva tőkénként — megkapom a 16 hectoli- 
tert. És ha 3200 félkarú lugasról tőkénkint 
'  , — kilogramm csemegeszőlőt számitok 
is 12 kr. értékesítés mellett, akkor is 1600 
kilogramm után 192 frt bevételem van, pe
dig ez már a minimális számítás úgy a ter
mésre, mint az értékesítésre nézve.

Azt felelheti erre a szives olvasó, hogy 
1 , liter mustot az ő szőlőtökéi is megadnak 
egyenkint. Ezt azonban határozottan vissza 
kell utasítanom, mivel az 1885. és 1886. jó ter
mésű évek statisztikai adataiból utána szá- 
mitottam és nem jö tt ki több holdankénti 
8000 tőke mellett, mint */« deciliter, de ha 
50* o ot hibázik a statisztika, akkor is leg
jobb esetben esak l.# decziliter jöhet ki az 
országos termésátlagból.

8. A földmunka helyenként ekével lesz 
végezhető a ritka sorok között, de a kapa 
munkánál is nincs oly sok töke, a munka 
könynyebb és gyorsabb lesz.

9. A trágyázást 5 évi turnusban szók 
tűk alkalmazni, itt 3—4 évben téltrágyázás 
kell, hogy a termés egyenletesebb legyen, 
igy 6—8 éves turnusnak megfelelő lesz s 
trágyázás, tehát olcsóbb, s ha nem lenne is 
ez olcsóbb, de jobban meg oszlik az, mivel 
egyszerre nehezebb a teljes trágyázáshoz 
anyagot kapni, mint a féltrágyázáshoz. 
Továbbá pedig a lecsípett hajtásvégek, 
lemetszett veszők, baltával felaprózva, 
törköly, továbbá a fahamu és a trágya ke
veréke jó compostot ad, mire a jelen 
nyok között számítanunk kell.

10. Végül a 2 méteres sortávok mellett 
a phylloxera egyik tökéről a másikra nem 
oly könnyen juthat el. A szénkénegmennyiség 
az eddigi gépek használata mellett □  méter
enként 60— 62 grammot számítva — kitett 
180 kilogramm helyett 2 métermázsát 
holdanként. Újabban azonban olvassuk, hogy 
Villefrancheból, Vermoreltől hozatott „Ex 
celsioi" nevű szénkéneg-föcsölö géppel arány 
lag semmi szérikéneg sem vész kárba. 
Továbbá a „Borászati Lapok" 1887. évi 
deczember 3 iki (50-ik) számában dr. Hor
váth Géza úrtól „A phylloxera szőlők gyé- 
ritő kezelése" czim ala tt olvashatjuk, hogy 
114 — 137 kilogramm szénkéneg elegendő 
egy cat hold évi gyérítésére; q  méteren
ként csak 24 gramm szénkéneget számítva.

Tekintettel már most azon körülményre 
hogy az általam ajánlott lugasolás mellett 
az 5755 □  méter (1 c. hold) területnek csak 
fele résae forgattatott fel. és csak fele része 
van beültetve, úgy azonban, hogy a fekte
te tt főgyökerek helyei már kívülről tudva 
vannak és azon mélységben feküsznek, mely
ben a tenyészet tényezői (nedvesség, meleg, 
levegő, trágya, a védelmező szénkéneg) tel 
jesen közreműködhetnek, egész pontosan 
adagolhatok ; az 5755 □  méter területnek 
telét, 2877 □  méter területben kell, hogy 
gyéritsünk, a mi a 114- 137 kilogramm 
szénkéneg fele mennyiségének 5 7 -6 8  kilo
gramm szénkénegnek felel meg; ez pedig 
métermázsánként számított 24 írt ár mellett 
csak 14.4 forint—16 „ forint. A szénkéne- 
gezőgép tőkeértékéből 3°/0 ot véve fel 3—3.8 
frt. A szénkéneg beföcsölést 2 szer á 4 fi t 
számítva 8 frt, tehát összesen 25.t — 28.„ frt 
évi kiadás. — Mely kiadástöbblet mellett 
még a lugasolás a 72 frt 23 kr. jövedelem 
bői 28 frt 80 krt levonva, még 43 frt 43 kr. 
tiszta jövedelmet biztosit évenkint 1 c. hold 
után.

Hogy miért veszek fel csak 8 frtot a 
kétszeri gyéritési munkához, annak egyszerű 
magyarázata az, hogy a lugassorok és a 
főgyökerek mentében, illetőleg ezekkel pár 
huzamosan a tőkéktől 20 centiméternyire 
egy zsinórt húzhatok ki, melyen a szükséges

távolságban állandó jegyeket tehetek, mely 
állandó jegyek teljesen biztos útmutatói a 
szénkénegező gép kezelőjének, hogy hová 
szúrja gépjét gyors egymásutánban 25 — 30 
c m. mélyen, a mely körülmény minden 
esetre tetemesen megkönnyebbiti és gyorsítja 
a gyéritőmunkálat szigorú és pontos keresz
tülvitelét.

11. Ha épen reá kényszerítjük magun
kat a 2 méteres sorközök középvonalain

1 sor répát (burgundi) is termelhetünk, a 
mi a kapálás munkabérét legalább kifizeti, 
a répalevél és letisztított gyökérrészek szin= 
tén a composzt szaporítására valók.

12. Ha valaki oly kedvező körülmények 
között van, hogy nem éppen nagy költség
gel immunus homokot hordhat hegyi szövő
jébe, akkor tegye meg és ültetéskor, mint 
előbb is i_jánlottam, legalább 10—12 centi
méter átmérőjű homokrétegbe rakja el gyö
keres vesszőit, amint előbb a 9 ik ábra is 
mutatja, a minek az a jó oldala meg van, 
hogy pl. a közepe táján a főgyökeret vélet 
lenül oly mértékben a phylloxera nem tá 
madhatja meg, hogy a gyökér hátrábbi 
részeinek működése is megcsorbittatnék vagy 
épen elveszne a tőkére nézve.

13. A phylloxera életleirásában a ki
telelésre nézve olvassuk, hogy a tőke nyakán 
is rak le u. n. téli tojásokat. Ez ellen a 
lugasraivelésnél a koronként való felszakadt 
héjrészeket letisztíthatjuk és épen úgy, mint 
a gyümölcsfáknál rövidre kopott vagy nyírott 
meszelővei, mész, hamu és marhatrágyakeve 
rékkel vagy a vértetii ellen ajánlott keve
rékkel való bemeszelés által olcsó napszám 
mellett ősszel próbát tehetünk.

14 A tapasztalat azt bizonyítja, hogy 
ugyanazon fajú ültetvényeknél is a tőkefejes 
mivelet mellett egyik töke magasabb, másik 
alacsonyabb lévén, az eső által a fürtök 
közé felcsapott talajrészek miatt a bor talaj 
izüvé lesz, de főleg a kadarkánál, ugyan 
azon tőkén egyik fürt rothad, a föld színét 
érintve, másik teljesen érett, és alig láb 
bal magasabban a harmadik fürt teljesen 
éretlen. A lugasmi vetetnél minden fürt jó
formán, illetve átlag számítva, a termés 
egyenletes magasságban csüng alá, a talajiz 
kikerültetik, az érés egyenletesebb lesz.

A lugasmivelet mellett 1600 folyó öl 
szőlősor van 2 méteres sortávolság szerint.

Tudvalevőleg a késő tavaszi (májusi) 
fagyok sokszor nem engedik nyugton aludni 
a szölösgezdát. Ezen fagyokat azonban lég 
többször már

16. Ott, a hol eddig rigolirozott ta 
lajba jól választott fajok vannak ültetve, 
ha mindjárt 1 0 -1 6  éves is az az ültetvény, 
de jó erében van, akármelyik miveletre á t
vihető és pedig elhúzott (fektetett) gyöke
rekkel, ha azok összedöntetnek, illetve a 
két szomszédos tőke a középen ad egy egy 
tőkepárt. Miuden második sor pedig kiva- 
gatik, ha a ledöntött tőkék termőre jőnek 
már, addig azonban a régi művelet mellett 
fenntartható gyérítéssel a szőlő, hogy te r
méscsökkenés a lugasnevelés ideje a la tt ne 
álljon be.

16. A hol még phylloxeravészszel nincs 
bajunk, ott is már elölegesen tőkepár ülte
téssel rendezhetők be az uj szőlők, mert 
tetemesen jövedelmezőbb. ________ _

Gabona-ár jegyzék
Pécs sz. k. városában 1888. évi jan. 28 án 

tarto tt heti vásáriul.
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T é li  idő  a la t t  e g y é b b  m u n k a  lilá n y á  j önnek jelentéstételre és — korcsmára s hogy előttem 
bán a  k is  g a z d a  c sa lá d já v a l, a  n a g y b ir to k o s  Oly kevéssé azent a kötelesség, mint ön előtt — az 

c se lé d a ssz o n y o k k a l én en  ú g y . m i n t a  k ér  1 »dóIli"*- béke é” Boldog emberi
, ,  . . .. J \ i  .. * . . t i *  . Az igazság isteuaszszonya a „kihágás“-irt mar
te sz e k  te s z ik . V irá g h á z U te g tá h la r a  g y e  a  9 . ^  n a p r a  kifogástalan szelíden és példás ildommal 
k é n y fo rm á ra  v éd ő  ta k a r ó k a t  k ö tte th e tn e k . 1 illetett engem. . . . . . .  ugyan mikor fogja a már 3 4

mi igen olcsóba kerül. Ehhez kell még. I éve ön felett lebegő ostorral érdemileg sújtani. . önt? 
1600 folyó ölet számítva, minden 2 öl tá

szegezi:

T
ms
i

volságra egy egy 160 c m magas karó. melyre 
keresztalakjában 60 c/m hosszú léczeket 
szegezünk, a mint az itt bemutatott alak is 

'mutatja, a keresztlécz két végén kés- 
kényén befürészelünk. és ezen vágásokba 

ékony drótot hozunk végig. A kettős 
drótra már most a lugassor felett a 

szalmatakarót kiterítjük a fagyosnak látszó 
éjszakát megelőzőleg. Hogy pedig a szél lel 

legyen esetleg bajunk, e czélra a ruha- 
terítéskor alkalmazott villaalakú esiptetök 
jól megfelelnek. Ezen takaró sokszor még 
a szőlő virágzásideje alatt is sikeresen hasz
nálható hosszas esőzések ellen. Használat 
után száraz helyen eltartható.

Az egész aránylag nem drága, s ott, 
a hol a tavaszi késői fagyok gyakoriak, 
igen jól beválhat ik. Nagybirtokosnál lega 
lább a jelesebb fajú táblákon alkalmazható, 
ha nem is az egész szőlőterületen. A mi a 
tartósságot illeti, 8 — 10 évig Í9 e ltart a 
karó és drót, a szalmakötél pedig igen olcsó, 
de lehetne ez szalma helyett nád, gyékény, 
sás stb. bői is.

1888 Febr, 1.
Csonka Nándor

plébános.

*) Ezen rovatban közlöttekért nem vállal fele
lősséget a szerk.

H i r d e t é s e k .

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

Spitzer Adám
hal-piaczon.

Megrendelések elfogadtatnak: 
Krausz urnái fö-lér, és Simon János 
urnái, Kis-piacz. J. L.

„ . / r m i í  o
KÖZBENJÁRÓI

Kereskedelem . Ipar, Mezőgaz- 
és Közlekedésre, Á llam i és Ma-

I R O D A
daság és Erdészet, É pítészet 

gánszállitások  m egszerzésére

Központi iroda: Budapest, IV. Ferencz József-rakpart 3.
Közbenjárás áru é9 pénzhitel, betáhlázás és bánatpénzekre é9 óvadékokra Ingatlanok 
vétele és eladása, nagyobb vállalatokhoz szükséges tőkékre. Jövedelmező üzletekhez 
szükséges társakra, ugyanilyen k kerestetnek. Jótállók megszerzése. Kéte9 követelések 
vételére. Kiegyezések keresztülvitele és pénzzavarban szenvedők kisegítésére Ügynök
ségek és képviseletek átvételére. Termény és árukra előleg nyujtatik- Mindennemű 
áruk be- és kivitele. Készpénzért és bizományi vétele mindenféle terménynek és árunak. 
Szeszfélék és borok nagyban. Használt vasúti szállítólevelek átvizsgálása vas- és fém- 
árúkról a vasúti igazgatóság által visszafizetett differencziák 33%-áért.

Levelezés az összes európai nyelveken. Felvilágosítás minden kereskedelmi ügyben.

5 ^  Eddig még fdlülmulhatlan 5 !
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 í áj
MAAGER VILMOSTÓL BÉCSBEN.

, . .  y * orv<? ‘ tekintélyek á lu l  megvizsgáltatott és kiinynvm 
u  T  v folytan gyermekeknek is ajánlható, mert a legtisz-

tább legjobbnak elismert szer: mell- tiidöbajok. görvély, daganatok, kelések bőr
kiütések, mirigyhajok, gyengeség stb. ellen — egy üveg ára 1 frt — kapható 
gván  raktárban: Becsben, Heumarkt 3. szám alatt® valamint az o j t r á k -  
M agyar birodalom legtöbb éa jobb nevű gyógyszertáraiban.

vi™ o S  mil>' Sir,a ^  IA"M R«k

■ »

r n : :  pserhofer j.-b  e t
w z  .  .  |  U  I _ l ,  e.elütt egyetemes labduaok neve *l*tt; •* •  többi nevet W j*Vért ÍS Z titO  laD Ú aC S O K  j 06f. , l  nieférdemlik, mivel cikk ügyen »:1K létezik betegeég, m ,|,.

.  inlidnceok csodis hátiunkat szerenceéaen be nem bisonyitották volna. A egmakacsabb esetekben, 
ben s  labdacsok c „j.kertelenül alkalmaztatott, eaen labdacsok siam talanízor és a legrövidebb

l  dobna 15 labdacscsal, 21 kr. 1 ..keres 6 dobosa.,, ,  ,r t  5 kr. 
bérmsatetlen n tinvét megküldéssel 1 f t  10 kr. ,  , ...

• „Sn.ösasea előre beküldése mellettbérmentes beküldéssel egy tekercs lsbdacs 1 fr t do kr, l  tt. 
keres 2 f i  l ő  kr 3 í k .  J 8 frt 35 kr, 4 1. keres 4 frt 40 kr, 5 tek e rő  6 fr t 20 kr. 10 lekeres 9 1

20 kr- r ”éí4k M T n S m ,4 *csak egyszer tett kísérletet velők, tovább a iia lia . A számtalan kosnonó iratok kozol mellékelve közlünk 
néhányat.

Leog&ng, 1883, Május 16.
Nagyon tisztelt Uram l Az ön labdacsai valóban 

csodabatásuak, ue« olyanok, mint sok más magasztalt 
szerek, hanem majdnem minden ellen hasznainak.

A hnsvétkor megrendelt labdacsokból a legtöbbet 
barátok és ismerősök közt osztottam szét és mindegyik
nek használt, még aggastyánoknak is a kik különböző 
bajban éa gyengeségben szenvedtek és ha nem is töké
letesen gyógyultak meg. de javulást tapasztaltak és 
még tovább használni akarják. Felkérem tehát, hogy 
ismét 6 tekercset küldjön. Éu és mindazok nevében, 
akik labdacsainak köszönhetjük egészségünket, fogadja 
Iegben8óbb köszönetünket.

D e u t i n g e r  M á r t o n .

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

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

Baranyavárott Január 10-ikén megeskettem egy 
 ̂  ̂ -  betegnek látszó fiatal embert, ki 9 napra rá meghalt

m e g e lő z ő  e s t e  e lő r e  tu d h a t- ] himlőben. Már 28>ikán a helyi jegyző ur jelentése alap-

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

met az ön labdacsaiért, mert Isten segítsége mellett az 
í vértisztitó labdacsai által gyógyult meg nőm, a ki 

évek óta hasmenésben szenvedett ; és noha még most 
is kell neki néha bevenni, mindazonáltal már annyira 
helyreállt egészsége, hogy fiatal frisseséggel képes mun-

E b , j r r  I l i i  7 C 9 m  Pwerhofer J.-től évek óta 
1  « & J “  U c llZ & tU I J j  legbiztosabb szernek van 
elismerve mindennemű iagybajok és üdült sebek stb. 
ellen 1 tégely 40 kr. portó mentesen 65 kr.

UUö d-UtllZfedIIl, ellen 1 üveg 40 kr. por- 
tomentesen 65 kr.

F . I p t . P S f i l l t i í l  (ptáKái cseppek, svéd csap- 
A J lv L  C öv-IJL lcl. pek) megromlott gyomor 
rósz emésztés, mindennemű altesti bajok ellen kitűnő 
háziszer Egy üvegcse 20 kr

általán ismert jeles háziszer, 
hurut, rekedtség, görcsös köhö« 

gés stb. ellen 1 üveg 50 kr, 2 üveg portóval 1 frt 
50 kr.___________________________________________

Amerikai köszvény-kenőcs,
gyorsan és biztosan ható, kétségtelenül legjobb szer 
minden köszvényes és csuzos baj, nevezetesen bát- 
gerinezbaj, fogszakgatás, görcs, ideges fogfájás, fej
fájás, fülszaggatás stb. ellen 1 frt 20 kr.

Alpesiíü l i q u o u r , ^ - ; ^
üveg 1 frt 40 kr.

Dr. Romershausentöl, 1 
üveg 2 frt 50 kr, fél üreg

Tekintetes Ur! Elörebocsátva azt, miszerint való
színűleg valamennyi gyógyszere hasonló jósággal bír, u  
ön híres fagybalzsamával, mely családomban több idült 
fagy tagnak gyorsan véget vetett, daczára valamennyi 
úgynevezett egyetemes szer iránt bizalmatlan Ságomig 
elhatároztam magamat az ön vértisztitó labdacsaik* 
folyamodni, hogy ezen apró golyóbisok segélyével i  
ostromoljam rég idő óta tartott aranyeres bántaluaa 
Egyáltalában nem restellem önnek bevallani, misza 
régi bajom négy heti használat után teljesen megszűnt 
és én ezen labdacsokat ismerőseim körében a 1 ̂ buz
góbban ajánlom. Az ellen ninc* egyátalában semmi ellen
vetésem, ha ön ezen Boraimat, — jóllehet névaláirii 
nélkül — nyilvánosság elé óhajtja bocsi tani.

Mély tisztelettel
Bécs, 1881. február 20. c. r. T.

Tannockinin-hajkenőcs, l'Tr,t'“í"
évek óta orvosok és laikusok által valamennyi haj
növesztő szer között a legjobbnak elismerve 1 csi
nosan kiállított nagy szelencze 2 frt.

Egyetemes tapasz

Utilünedv,

Steudel tanártól 
vágott .'-s szúrt 

sebek, mérges kelevények és a láb régi idögzakoa. 
kint felnyíló kelései, makacs mirigykelések, fijó 
pokol var, sebes és gyulladásos mell, megfagyott tagok, 
köszvény és hasonló bajok ellen jónak hizoaruJt, 
Egy tégely 50 kr, portóval 75 kr.

Egyetemes tisztitó-só,
nö háziszer megzavart emésztés minden következ
ményei, úgymint fejfájás, szédülés, gyomorgöres, 
gyomorhéj, aranyér, dugulás stb. ellen 1 ci 
ára 1 frt.

Ferenczpálinka, üveg 60 kr.

Szem-esentia,
1 frt 50 kr.

Lábizzadás elleni por 'kr‘
i val 75 kr.

doboz 50 
portó-

Az itt nevezett készülékeken kívül készletben vannak, az osztrák lapokban hirdetett összes bel, 
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 postautalványnyal sokkal olcsóbb a 
postabér, mint utánvét küldeményeknél.

1190
végr. 1887,

Árverési hirdetmény.
Alulírott közhírré teszi hogy a 

pécsi kir. járásbíróság m. évi 11151. 
6935, 8457, 8035, 10319, 9935. 13593, 
13900, 14666, j011**®4.. számú végzése 
folytán Rogosinszky Gyula, Zsinkó István, 
Kepes Kálmán, Matros János, Spitzer 
Sándor fia. ifjú Németh József, Fazekas 
János. Winter Mátyás, Schwarcz Gyula, 
Engeszer Liklós és Wurster Márián, ré
szére özv. Kralochvill Claudia ellen 
200 frt, 200 frt, 22 frt 12 kr. 186 frt 
20 kr. 186 frt 68 kr. 200 frt. 90 frt. 
140 frt 100 frt. 27 frt és 33 frt. töke 
és járulékai erejéig teljesített kielégítési 
és biztosítási végrehajtások alkalmával 
felvett s lefoglalt s 88B frt 05 krra be
csült hordók, prés, kád, bútorok s egyéb 
ingóságok a  helyszínén v ag y is  a lpe
res v o lt báliesi szőllőjében 1888-ik 
évi fe b ru á r hó 9-ik  nap ján  d. u. 2 
ó rak o r és folytatólag alperes lakásán 
Pécsett Zrínyi utcza 17. sz. a. 1888-ik 
évi február hő 10-ik napján d. e. 9 
órakor nyilvános árverésen, készpénz 
fizetés mellett elfognak adatni.

Pécsett, 1888-ik évi január hő 27-én

Kremmer Ferencz,
bir. végrehajtó.

m w m
figyelmébe!

Minden magyar háztarfásban
divattá vált már a

LENCK-KÁVÉ
használata s nemcsak azért, meri 
magyar gyártmány, hanem mivel a 
Lenck-kávé aroma, illat és alka
trészek kifogástalan minősége te
kintetében felülmúlja a kereskede
lemben előforduló összes pótkávékat.

Lenck-kávé kapható m inden 
fűszer- és csemege-kereskedésben, 
s a hol a készlet már elfogyott 
volna, a t. közönség követelje mint 
magyar gyártmányt ; a soproni gyár 
képes a legnagyobb megrendelé
seknek is eleget tenni.

Minták kívánatra ingyen és 
bérmentve.

P écsett a gyár képviselője: 
Visnya Sándor ur.

T ű z i f á t
leszállított árért szállít

Pintér József.

Csinos lakások!
Z r in y i-n tcz a  M  s z á l  Mu

2 csinos lakás
azonnal, esetleg május 

hó 1-től bérbeadó.

BÚTOROK CSOMAGOLÁS
nélkül szállítása

féle nyomdában Koller Lapátnál.
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Melléklet a „Pécsi Figyeld" 5-ik számához.

Perczel Miklós
Pécs város országgyűlési képviselőjének a 
költségvetés tárgyalása alkalmával mondott 

beszéde.

T. ház !
A fővárosnak egy tekintélyes lapja, 

még pedig nem ellenzéki lap, nem régi
ben ev vel kezdette, és bizonyosan na
gyobb emfazis kedvéért, evvel is végezte 
vezérczikkét: Mi az tehát a mi ebben 
az országban jó és egészséges ?

Nem feszegetem, mennyiben adott 
vele kifejezést a közvéleménynek, de 
kettőt mindenesetre bizonyít. Az egyik, 
hogy nem csupán az ellenzék látja bo
rúsnak és komolynak a helyzetet, hanem 
vannak kormány-barát tényezők, kik 
azt talán még setétebbnek tartják. A 
másik, hogy pénzügyeink ziláltsága nem 
egyedüli bajunk, nem is önmagában 
külön álló baj, nem, gyarló pénzügyi 
politikánk mellett a minden irányban 
elkövetett hibák jutották pénzügyeinket 
oly állapotba, hogy a mint t. képviselő 
társam Apponyi is jelezte, csupán pénz
ügyi miveletek nem elegendők, hanem 
soknak, némelyek szerint mindennek j 
kell módosulni, javulni mind bel- mind j 
külpolitikánkban, hogy bajainkból ki
bontakozhassunk.

Nem szorítkozhatunk tehát csupán 
a számadások mérlegelésére, nem, ezek, 
habár a leglényegesebb, de még is csak 
egyik oldala a kérdésnek, mig a másik 
az előzmények a politikai helyzet és 
események, melyeknek kellő méltány
lása nélkül sem a pénzügyi állapotot, 
sem a kormány pénzügyi politikáját 
helyesen megbírálni nem lehet.

Ezt tevén feladatomul; nem Ígér
hetem. hogy igen rövid leszek; csak azt 
Ígérem, hogy szorosan igazságos és 
lehetőleg tárgyilagos leszek. Hangsúlyo
zom lehetőleg, mert vannak kérdések, 
melyektől a személyt elválasztani nem j 
lehet. Ilyen most a pénzügyi kérdés, | 
mely szorosan egybe van fűzve a mi- j 
niszterelnök személyével, miután ő vál- | 
lalta magára tizenkét év előtt annak | 
rendezését.

De van még egy ok, mely meg
magyarázza, miért foglalkozunk a m. 
elnök személyével nagyobb mértékben 
mint más parlament, és ez azon uni- 
cum, melynek szintén mását sehol a 
világon felnem leljük; hogy a magyar 
kormánynak feje egyúttal nemcsak lát- 
hatlan. hanem látható feje, vezére egy 
nagy politikai pártnak, és azt annyira 
abscerbálta, hogy tiltakozzanak bár el
lene a túlsó padokon ülő képviselő urak, 
bizony nagyon tartott önállóságuk tel
jesen belemerült vezérük személyébe.

Igaz, mégis szolgál érte. Vezér és 
közlegény i s ; vitatkozik többnyire egy 
maga mindennel és mindenkivel oly 
módon, mely már talán el is érte a fele
selés határát.

Megegyez-e ez a kormányelnöki 
méltósággal és avval a nagyon is alkot
mányos követeléssel, hogy a kormány 
feje pártokat helyül álljon. És miután, 
a mint a m. elnök ur maga mondá, a 
miniszter is csak ember, lehet-e em
berileg tőle várni a köteles r.észre- 
hajlatlanságot? De nem folytatom, csak 
is azért hoztam fel, hogy constatáljam 
annak ez esetben elkerülhetlen voltát, 
hogy személyét bele kell vonnom e 
vitába —  azonban ezt csak is annyi
ban fogom tenni, a mennyiben a tények 
megértése szükségessé teszi; és min
denesetre oly modorban, mely a parla
menti illemet sérteni nem fogja.

T. ház!
Midőn pénzügyeink 1875-ben oly

mélyen megfeneklettek, mindenki annyira 
komolynak sőt aggasztónak tartotta a 
helyzetet, hogy egyszerű kormány
változás nem látszott elegendőnek a 
kibontakozásra, hanem oly válságnak 
kelle bekövetkezni, melylyel nem csupán 
a személyek változtak, hanem maga a 
politikai irány is lényegesen módosult.

Egy uj korszak nyillott meg, mely
nek jogosult reménynyel néztünk elébe, 
mert Tisza Kálmán vezérlete mellett uj 
becses erők nyerettek meg a gyakor
lati politikának, mely ez idő szerint 
csupán a létező közjogi alapon lehet
séges. Nagy reményeket fűzött mindenki, 
fűztem én is Tisza Kálmán személyé
hez; elvártam tőle, hogy ő, aki a 67-et 
is kevesellette, sietni fog kiköszörülni 
az azon ejtett csorbákat és annak a 
48-as elvek irányábani fejlesztésében 
fog keresni kárpótlást azokért, a mikért 
hét évig sikertelenül küzdött.

Igaz. nehéz, igen nehéz feladat 
várt reá. De tagadhatatlan, hogy talán 
soha sem volt államférfiu. a ki a siker 
feltételeivel oly korlátlanul rendelkez
hetett mint ő.

Sikerült megnyernie a kormány 
bizalmát; minisztertársai soha sem 
várták meg circulusait; volt nagy te
hetségű szakképzett pénzügyi minisz
tere; volt állandó megbízható többsége 
a parlamentben, mely soha sem tagadta 
meg kérését, elnézve a túlkiadásokat, 
minőket, ha miniszter más országban 
tenne, aligha tűrnék meg a bársony 
székben, megszavazott mindent a mit 
a miniszterelnök akár a pillanatnyi 
szükség fedezésére, akár a rendezésre 
nézve kívánatosnak jelzett. Szemet 
hunyt, midőn a m.elnök elköltötte a 
pénztári készleteket, a miért más or
szágban a miniszter alig fogta volna elke
rülni a vád alá helyezést; egymásután 
következő jó termések lényegesen fo
kozták az adókivetési képességet, jóté
konyan hatottak a követett adók ered
ményére, a catasteri törvény tetemesen 
emelte a földadót, az a szerencse is 
érte, hogy a beállott pénz-bőség mellett 
aránylag olcsó pénzt kapott bőven; két
szer volt módjában a vámszövetség meg
újítása alkalmával legalább részben 
érvényesíttetni az általa annyiszor sür
getett helyes változásokat; vagy legalább 
odahatni, hogy a méltányosság és 
engedékenység valahára a túlfélen is 
gyakoroltassék. A rendkívüli külese- 
mények terhei is igen kis arányban 
állanak az azokat felhalmozott adós
ságokhoz. Sőt még a beállott nemzet 
gazdászati válság következményei sem 
voltak nagyobb mértékben még érez
hetők.

Ily előzmények mellett talán nem 
lehet túlságos türelmetlenséggel vádolni 
azokat, a kik a tizenharmadik évben 
követelik, hogy legalább váltsa be 
mestere ígéretét. Nem tette, nem teszi 
most sem, hanem oly készebb expedi 
ensekkel áll elő, melyeknek sikere bi 
zonylalan, de még teljes valósulás eseté
ben is még távolról sem elégségesek 
a kibontakozásra. — De még itt is 
felmerül az a jogos kérdés, hát miért 
várt a m.elnök evvel is tizenkét évig, 
hiszen ha bízik ma hatásukba, ez tiz 
év előtt még nagyobb lehetett volna, 
a mikor a helyzet nem lett még a 
75-i kinél is rosszabbá. —  De nem bo- 
csájtkozom hosszabban a kérdés ez 
oldalára, nálamnál okosabbak kimu
tatták a kormány politikájának odvas- 
ságát; nem bizhatván tehát pénzügyi 
politikájában vagyis inkább politikatlan- 
ságában, a költségvetést él ném fogadom.

Azonban miután én sem helyesel

hetem a t. ellenzék azon eljárását, mely 
szerint elegendőnek tartja rámutatni a 
bajra anélkül, hogy a kibontakozás útját 
kijelölje; egypár eszmét akarok felvetni, 
melyek szerintem lényegesen elősegitte- 
nék a kibontakozást.

Nem fogok a magas finánczia fel
legeiben ásadozni — nem értek hozzá; 
amúgy is azt hiszem, eleget experimen- 
táltunk már vele —  látjuk mi ered
ménynyel— tán ideje volna megkísérlem 
az úgynevezett házi szereket.

Mindenekelőtt hagyjunk fel a kor
teskedéssel. Nem először mondtam ezt. 
Kimondottam a thozás másik teremé
ben még mint főispán és akkor a túl
oldalról azok, akik ezen az oldalon ül
tek, fennen dicsérték bátorságomat. 
Azonban a baj fokozódott el annyira, 
hogy egy második Jugurse méltán el
mondhatná: Űrben venalem dummode 
emtorem invenias. Nem vagyok elfogult, 
beismerem, hogy ránk illik a z : lliacos 
intra maros peccabur et extra. De áll az 
is: Cum duó facinus idem non est idem. 
Baj, hiba, káros a korteskedés bárki 
űzi, de legnagyobb baj, ha azt a kor
mány űzi; mert véghetetlen károsan 
hat mindenre, de legkárosabban a köz- 
igazgatásra. Ebben és nem a fennálló 
rendszerben rejlik közigazgatásunk hiá
nyainak oka. És én eltérek teljesen t. 
k. társam Apponyi felfogásától, soha 
sem tudnék kibékülni a centralisaczió- 
val; mert az, ha nem is absolutizmus, 
mindig azzá fejlődött mindenütt és azzá 
fejlődne nálunk is. Én mindig az ön
kormányzatnak, a municipiumoknak 
voltam hive; természetesen nem az 
olyan sem hús sem hal félének, mint 
a mostani. Szerintem csak akkor lesz 
nálunk is jó és olcsó közigazgatás, ha 
az exponált közegeknek minél tágasabb 
cselekvési tér engedtetik.

De ehez szükséges a felügyeletnek 
decentralizálása. Meg vannak már is 
erre a szükséges közegek. Ott a köz- 
igazgatási bizottság, ott a főispán. Ala
kíttassák az a közig, bizottság oly for
mán, hogy a hivatalos közegek abban 
szavazattal ne bírjanak; legyen annak 
elnöke egy életfogytig kinevezett főis
pán, és akkor oly intéző, oly ellenőrző 
testület leszen, melyre teljes megnyug
vással rá lehet bízni azon temérdek 
sok apró teendő elintézését, melyekkel 
jelenleg a központ szükség nélkül ter- 
heltetik.

Elismerem, hogy evvel és ehez 
hasonlókkal valami nevezetes megtaka
rítást nem fogunk eszközölni, de va
lamit mégis lehet — mi pedig nem va
gyunk abban a helyzetben, hogy a kis 
megtakarításokra is ne figyeljünk.

Van azonban közigazgatásunknak 
egy ága, hol igen nagy megtakarítás 
lehetséges és ez pénzügyi közigazgatá
sunk. Maga a m. elnök ur is felismerte, 
noha ez irányban sem kecsegtet valami 
nagyobb eredménnyel, pedig szerintem 
itt sokat, igen sokat lehetne tenni. Hi
vatkoztam példákra mint Észak-Amerika; 
ott az egész pénzügyi közigazgatás nem 
kerül egészben 5/00-ba, pedig egész 
adórend szerint, nem csak egyes czi- 
mekre, hanem föld, ház és minden 
egyébre nézve és a jövedelemre és en
nek bevallására van állapítva. Nálunk 
ugyan ez 16/00 kerül. Már most mégis 
csak nagyon beható, hogy ott hol semmi 
politikai tekintet elő nem fordul, hol 
csupán technikai és kezelési intézkedé
sekről van szó, a leszállítás ha, talán 
nem is Amerikához mérten, de még is 
lehetséges. Belátom azonban, hogy ez 
sem oly könnyen, sem oly gyorsan nem 
eszközölhető, mint azt kívánni lehet,

de meg kell kezdeni mielőbb, és én, 
legalább, ha kellőn kivitetik, nagy, igen 
nngv eredményt várok tőle.

Fordítsunk nagyobb figyelmet az 
eddigi jövedelmi források helyesebb ki
használására és ujjak megnyitására. Az 
elsők között főhelyet foglal a harmadik 
osztályú kereseti adó; hogy itt lehet 
javulást elérni, mutatja a már eddig 
alkalmazott eszközök sikere. Az állam
titkár ur ugyan ettől sem vár sokat, 
mert szerinte a kellő kiaknázás alig 
lehetséges. No hát én hivatkozom ismét 
Amerikára, ott tisztán a jövedelemre 
és ennek bevallására alapított adórend
szer mellett huszonkét év alatt kifizet
ték a húsz milliárd irtot meghaladó 
államadósságot; ugyan tehették-e volna, 
ha a jövedelmi adót oly gyarló ered
ménnyel bírták volna kiaknázni mint 
mi. Én nem csak hiszem, hanem tu
dom, hogy lehet nálunk is. De legyen 
ez igazságos és méltányos, hozzák be a 
progressiot, legyen 5/00 a minimális, 
10/00 a maximális tétel; tanuljuk meg 
ennek lehető kipuhatolását, és ez egy 
magában közelebb fogja vinni pénz
ügyeinket a kibontakozáshoz, mint az 
eddigi adóemelések.

Nem helyeseltem, midőn a volt 
p. ü. minister engedve a szelvény-adók 
országából felhangzott zajongásnak, visz- 
szavonta a földtehermentesitési kötvé
nyek beváltását. Lehet hogy talán pil
lanatra csökkentette volna ezen papírok 
értékét, de ez bizonyosan nagyon hamar 
elmúlt volna, az állam pedig nagy köny- 
nyebbülést nyert volna a három millióra 
menő évi kiadás apasztással. Hozzuk 
be a fényüzési adókat újra. Hiszen bár
mennyire rokonszenvezünk a szegény 
gazdagokkal; mégis csak áll az. hogy 
a feleslegből könnyebb fizetni mint a 
szükségesből. Nem is az volt a hibája 
a régi törvénynek, hogy nem lett volna 
jogos és igazságos; hanem az, hogy 
tételei oly magosak voltak, hogy vissza
tartottuk magára az iparra. így például 
huszonöt forint egy hintóért túlságos 
sok volt; szállítsuk le ötre, de ne en
gedjünk semmi kivételt; alkalmazzuk 
ezt minden tételre és bizonyára elég 
csinos summa fogja növelni jövedel
münket

Hozzuk be a tőzsde-adót, —  ennél 
indokoltabb adó alig van; hiszen tudja 
az egész világ, hogy a tőzsdén lefolyó 
kötéseknek 90/00 börzejáték.

Amúgy is egyátalán nem bírom 
belátni, hogy akkor, midőn a nem csu
pán elkövetett hibák, hanem tőlünk 
nem függő események súlyát az egész 
nemzet annak minden osztálya, minden 
érdeke kénytelen viselni, a tőke mü- 
joggal követelheti, hogy csak ő legyen 
az egyedüli kivétel, őtet ne érje, ne fe- 
ziálja soha semmi.

T. ház. Elmondok némelyeket, ami
ket a kibontakozásra alkalmasnak vélek; 
nem mondottam semmi újat, de azt 
hiszem érintettem oly gyakorlati esz
méket, melyek megérdemlik pénzügyi 
kormányunk figyelmét Ez alkalommal 
többet felhozni nem akarok, de nem 
szándékom az egyes felszólalásokkal 
sem foglalkozni, csak is azokra akarok 
röviden reflectálni, a mik a demokráczia 
felől több oldalról felhozattak. És úgy 
látom, hogy a doctrinák emberei nálunk 
is csak olyanok, mint az egész világon. 
Feledik, hogy a doctrina nem czél, ha
nem eszköz az emberiség nemesebb 
czéljai elérésére. Feledik, hogy az állam- 
férfiú, kövessen akár szabadelvű, akár 
conservativ irányt, a gyakorlati politi
kában mereven egyikhez sem ragasz- 
kodhatik. A kettő között mindig a po-



litikai eszélyességnek kell megvonni a 
határt, melyen innen csak a politika 
hülyéi akarhattak maradni, túl rajta 
csak rajongó ideálisták akarhattak 
menni.

De különben is a democráczia a 
jog és törvény előtti egyenlőségben 
culminál: tehát ott, hol az államintéz
mények ezt biztosítják, ha talán egyes 
törvényei kifogás alá eshetnek — ott 
retrográd áramlatról igazsággal szólni 
sem lehet.

És most csak egy pár szót tisztelt 
elvtársaimhoz a túlsó oldalon (48-as 
párt), urtársaimnak mondom önöket, 
mert előttem is szentek elévülhetlenek 
a 48-nak elvei; én is azt tartom mint 
önök, hogy az nem forradalom, hanem 
önvédelmi harcz volt és hogy akkor 
másként cselekednünk nem lehetett 
nem volt szabad. Nem igaz, hogy túl
becsültük erőnket, hiszen győztünk 
minden vonalon. El kelle buknunk, mert 
Európa — szégyenére legyen mondva 
—  nem akarta a független Magyaror
szágot nemzetközi rendszerébe bele
illeszteni. És most e tekintetben a hely
zet talán kedvezőtlenebb mind akkor. 
De ha sikerülne is kivinni független
ségünket, alkalmasint a vasedények közé 
szorult cserép-edény helyzetébe jutnánk.

Önök tehát lehetetlen politikát kö
vetnek; pedig igen hasznosan működ
hetnének, ha velünk egyesülten ipar
kodnának visszaszerezni a 67-et a maga 
egészében úgy a mint az volt, de ma 
már nincsen. Benne megtalálhatják önök 
a 48-ak fő elveit, benne van a magyar 
hadsereg, a vám és ezzel egybekötött 
közgazdasági kérdések feletti rendel
kezés joga. Ma mindezek vagy feladva 
vagy compromittálva; mert Tisza Kál
mán a helyett, hogy elfoglalta volna 
azt a polczot, honnan Ausztriának is 
imponálhatna, megelégedett vele, hogy 
a magyar ministerium a bécsi cabinet 
expositurájára sülyedjen-

Mivelhogy tehát a ministerelnöknek 
sem pénzügyi, sem általános politikáját 
nem helyeselhetem, nem fogadom el a 
költségvetést.

Linder György
a mohácsi járás képviselőjének beszéde a

képviselőház keddi ülésén.
Tisztelt ház! A múlt napokban

amidőn az J888. évről szóló állami költ
ségvetés általánosságban a discussió tár
gyát képezte s a politika nagy medrében 
folyt pro és contra a vita, nemcsak az ál
lamháztartás megingott egyensúlyának mi
ként leendő helyrehozataláról, hanem az 
állami élet egyéb nagyon jelentékeny nyil- 
vánulásairól is, melyek, ha ma a mindent 
praedomináló pénzügyi kérdés miatt némileg 
háttérbe is szorulnak, mind az által nem 
szűntek meg oly első rangú kérdések lenni, 
hogy most azok egyike vagy másika épen 
a törvényhozás nagy többsége részéről váll
vetve fogadtassanak s mindig csak a poli
tikai pártállás rendesen nagyon is kicsinyes 
szempontjai szerint megitéltessenek.

Értem t. ház a jogosult nézeteltérést 
nagy állami kérdések felvetésénél, mint pl. 
a közigazgatási, pénzügyi s egyébb szintén 
nagy fontosságú kérdések közül ; de a nagy 
társadalom, helyesebben az egész állami élet 
ny-lvánulásait máskép, mint azok az életben 
a maguk meztelenségében elénk tárulnak, 
feltüntetni akarni s aztán a szánt szándékot 
pártpolitikai felfogás folytán azokat máskép 
is magyarázni csak ezért, hogy egy politikai 
pártnak tegyünk látszólagos, ideig óráig 
tartó szolgálatot, nemcsak helytelen, de 
igénytelen nézetem szerint egyenesen kár- 
hozatos. (Helyeslés a baloldalon.)

Pedig a költségvetés általános vitájá
ban megtörtént t. ház az, a midőn a kis 
existentiák érdekei megvédésének szükséges
sége szóba hozatott, — bár e kérdés csak 
nagy átalánosságban lön érintve — az elő
adók székéről Hegedűs Sándor t. képviselő

ur azt a merész állítást koczkáztatá, hogy 
a kisbirtokosok védelmezéséről ne beszéljünk, 
mert azok jó állapotban vannak, majd meg 
ezt állitá, saját szavait idézem: „mikor az 
általános feladatok a modern állam köte
lességeire nézve sok tekintetben elmaradva 
vagyunk és valóban — t. i. a kis existen
tiák védelmezésének kérdése — nem gya
korlati, nem a magyar törvényhozás felada
tainak álláspontján áll“. Különben e tekin
tetben a t. képviselő ur felfogásában osztozik 
a t. ministerelnök ur is, mint annak több 
Ízben ő maga is kifejezést adott.

Én e kategorikus kijelentéssel szemben, 
— a t. ház kegyes engedelmével bátorságot 
veszek magamnak most a földmivelés , ipar
és kereskedelmi ministerium költségvetésének 
tárgyalása alkalmából elraondani^igény télén 
észleleteimet és nézeteimet kisbirtokosaink 
helyzetéről, nem recrimiaálás szándékával, 
hanem csak azért, hogy tehetségemhez képest 
előmozditsam a tényleges helyzet felisme
rését. (Halljuk! Halljuk!)

Lássunk tehát példákat, olyanokat, a 
minők az országban ezerével találhatók. De 
mielőtt példákat felsorolnék, 1 ötelességem- 
nek tart >m t. ház megjegyezni, hogy a kis 
existentiák általános nevezete alatt az én 
részemről a volt úrbéres kis házast, a kis 
iparost 8 a földmivelő osztálynak azt a nagy 
részét értem, a mely 60 kát. holdon alul 
bir földet.

T. ház! hogy a volt úrbéres kis hazas 
szegény ember, az talán nem szorul magya 
rázatra, mert hogy az, ki egy vagy két 
lakosztályból álló viskóval, ezen kívül kis 
kerttel s egy két kát. hold tőiddel bir, ma 
nem egyéb napszámosnál, talán e házban 
aem kell bizonyítanom.

De, hogy a kisiparos sincs valami 
irigylendő helyzetben, annak élő tanúsága 
az az eltagadhatatlan tény, hogy falcaink
ban, sőt, vidéki városaink nagy részében is 
a legtöbb iparos nem ipara után, hanem 
napszámból él. Onnan, t ház az a jelenség, 
melyet még virágzóbb községeinkben is ta 
pasztalunk, hogy ápriltól szeptemberig, 
mesterembert, olyant, a ki a reá bizott, 
munkát el is végezze, nem mondom hogy 
épenséggel nem, de hogy csak nagy nehe
zen kapunk, s ha kapunk csak nagyon drága 
pénzen kapunk, azt hiszem, ezt senki sem 
fogja kétségbe vonni.

Vessünk azonban azokra a sokat em
legetett kisbirtokosokra egy pillantást, kikről 
tulajdonképen szólni óhajtottam.

Megvallom egész őszinteséggel t. ház. | 
ha e házban a legilletékesehb helyen, két 
ségbe nem vonatik az '/« telkes gazdának 
tulterheltetése és szegénysége, én kisbirto 
kosaink szomorú helyzetének illustrálására 
nem a ll, telkest hozom fel például. Nem 
hoztam volna fel azért, mert az országban 
ma már minden túlzás nélkül bátran merem 
állítani — persze az egyoldalú és félreve 
letett sajtó s a miniszteri paloták főbb lakóit I 
kivéve — nincs senki, aki az ’/4 telkes 
gazda állapotának tarthatatlan-ágáról meg
győződve nem volna (helyeslés a baloldalon).

Nem túlzók t. ház, már csak azért ; 
sem, mert nagyon jól tudom, hogy minden j 
szó, amely feketébbnek tünteti fel a hely
zetet, mint amínő az valójában, azzal csak J 
azon ügynek árt az ember, melynek vedel- • 
mére kelt. S mert az tőlem távol áll, igyek 
szem a kisbirtokos osztály anyagi helyze
tének ecsetelésénél a szó teljes értelmében 
objektív lenni.

S ezzel tekintsük hát annak a sokat 
emlegetett */4 telkes helyzetét. Mije lehet 
az >/« telkes gazdának? Ingatlanai rendsze
rint ezek : kis — egy vagy két lakosztály
ból álló — ház s 8 caoastralis hold föld, 
melybe bele van számítva a legelő, erdő, 
esetleg maradványföld is. Ingóságai pedig :
2 ló, vagy egy pár szarvesmarha, kocsi, eke 
8 egyéb a legprimitívebb mezőgazdaság 
iizéséhez szükséges eszközök. Családos lévén, 
bírjon két gyermekkel; most azt a tisztelet- I 
teljes kérést intézem azokhoz, kik az ily 
gazdáról azt mondják, hogy az ilyenekről 
ne beszéljünk, mert ezek jó állapotban van
nak, ezeknek semmi bajuk ; komolyan elhi
szik-e, hogy ily ingatlan s ily ingók mellett 
a minőket most felemlítettem, én 3 0 —40 
frtnyi állami, megyei és községi teher mel
lett, aztán az alig felszámlálható különféle 
járandóság — minő a pap, tanító, haran
gozó, bakter, csősz, kisbiró stb efféle; — 
az a szegény */» telkes gazda nincs e meg
terhelve, nem szegényedik e? És mindezekhez 
hozzájárul az uzsora, vagy legalább a túl- 
magas kamat, melynek ki van téve, vala- 
hánpszor hitelre szorul,

Felsorolhatnám t. ház az ily kis gazda
bevételeit, kitüntethetném legégetőbb kiadá
sainak tételeit, de nem akarván a t. ház 
becses figyelmét ily apró részletekkel igénybe 
vénái, csak egyet kívánok még felemlíteni; 
azt ugyanis, hogy én Magyarországban nem 
ismerek */i telkest, a ki családjával csak 
f oldj a után él s földjövedelme után képes 
volna megfizetni a reá kirótt adókat a azon 
egyébb járandóságokat is, a miket említet
tem, mind a föld terméséből fedezhetné. Ily 
egynegyed telkes gazda az országban nincs, 
s a ki azt állítja, hogy van, engem leköte
lez annak a fehér hollónak a megismerteté
sével. De merem azért is állítani, hogy 
nincs, mert ismerem, — igaz, nem könyvből, 
sem hallomásból, hanem közvetlen tapasz
talásból az ország laggazdagabb községeit, 
s ott mindenütt azt tayasztaltam, hogy az 
»/* telkes gazda napjai már nagyon is meg
számlál vák és hogy gyarapodásról, — a 
társadalmi létrára való emelhedésröl — szó 
sem lehet. (Igaz ! Úgy van ! a baloldalon.)

S ha a t. ministerelnök ur a kisbirto
kos osztály gyarapodását a telekkönyv által 
nyújtott statistikai adatokból tudja, kérem 
legyen szives Horvátország bánjától is be
szerezni azon statistikai adatokat, a melyek 
déli megyéink ugyancsak egy s több negyed 
telkes gazdáink ottani letelepedésére vonat
koznak. Ezekből az adatokból constatálni 
lehetne, hogy hány kisbirtokosunk vándorol 
évről-évre át, Horvátországba az ország 
leggazdagabb megyéiből csak azért, hogy a 
még itt megmaradt s megmentett vagyona 
foszlányaiból ott túl uj existentiát alapít
hasson.

Különben t. ház, nem ez a fődolog. 
A főkérdés az, hogy kisbirtokos osztályunk 
ma oly helyzetben van e, hogy érdekei meg
védésre szorulunk-e — igen vagy nem ? 
Ha igen, kutatni kell a baj forrását és esz 
közöket keresnünk, hogy a betegséget még 
idejekorán nem palliativ, hanem radikális 
szerekkel gyógyítsuk. S ha azt találnók, 
hogy nem — akkor legyen bátorsága azok
nak, kik azt állítják, hogy semmi baj, Ma
gyarország népzöme elé állni s azt mondani: 
„hogy nektek semmi bajotok, fizessétek adó
tokat s legyetek szabadelvűek — punctum!

No de erre azt hiszem senki sem vál
lalkozik.

A főbaj t. ház igénytelen nézetem 
szerint nem a jelenben, hanem a múltban van.

Ugyan kérdem, Magyarország kisbir
tokos osztályára nézve az nap, a melyen a 
föld szabaddá, a volt jobbágy egyszerre a 
19. század eseményi polgárává avattatott, 
megtörtént e minden, hogy változott hely
zetének felelősségeivel tzembeszállhasson ? 
Felvilágosittatott e az intenzivebb gazdál
kodás feltételei és segédeszközei, a hitel 
természete és veszélyei iránt ? Vezetette az 
önsegély útjára a reá olálkodó uzsorával és 
a furfang minden nemeivel szemben, melyek
nek kezdetleges felfogása folytán mintegy 
ki volt szolgáltatva ? De erre — sajnos — 
tagadólag kell válaszolnunk, akkor kétség
telen, hogy sem az absolut, sem alkotmányos 
kormányunk a kisbirtokos osztály ügyével 
nem sokat törődött. De igen, — mégis volt 
kivétel, mikor törődött vele — a választá
soknál. a mikor nagyon jó volt eszköznek.

Én t. ház nem kívánom a kormánytól, 
sem a földművelési ügy- szakminiszterétől, 
hogy békóba verje a szabad földet. Nem. 
Kijelentem, hogy én a szabad földnek va
gyok barátja s nem habozom azt is kijelen
teni, hogy én sem a föld megkötöttségétől, 
sem a váltóképesség korlátozásitól földmi- 
veseink helyzetének jobbra fordulását nem 
várom. Én, t. ház, más eszközöktől várom 
a kisbirtokos osztály helyzetének javulását. 
Várom első sorban az iskolától, másodsorban 
pedig a szövetkezéstől.

Földműves népünk hátramaradottságát 
az iskola látogatás hiányának s igy az ér
telmi fejlődés korlátoltságának tulajdonítom.

Oktatást a gazdaság egyik másik ága 
iránt ugyan, mely nép iskolában nyer a 
mai rendszer szerint a földművelő gyermeke ?

Tenni, sok tennivalót látok, tehát első 
sorban a népnevelés terén.

Sokat várnék ezenkívül t. ház attól, 
ha földműves népünk s a vele együtt élő 
kis iparos osztály saját közös érdekeik meg
védése szempontjából következnének. — 
Nézetem szerint szövetkezniök kellene min
denek előtt azért, hogy személyes hitelt 
teremtsenek maguknak. Mert tagadhatatlan, 
hogy a személyi hitel rendezetlensége úgy 
szólván annak nem léte nagyon sokat ártott 
kis gazdáinknak a múltban; s nagy hátrá
nyokra van különösen ma, midőn a saját

zsirjokba megfulladhatnak ugyan, de köte
lezettségeknek semmiképen sem tehetnek
eleget.

A földművelésügyi minister ur — be 
kell ismernem — sok nógatás után még 
1884. évben pályázatot hirdetett oly műre, 
a mely népies nyelven a mezőgazdasági 
egyletek czélszerüségét s hasznosságát ismer
teti 8 azok mikénti szervezésére útmutatást 
nyújtson. A pályamunkák sorsa két évi va
júdás után eldőlt; de azért egy lépéssé1 sem 
haladt előre, daczára annak, hogy azóta 
már harmincz s egynéhány kérvény érkezett 
be a képviselőházhoz, a megyei és városi 
törvényhetóságok részéről abban a sokat 
emlegetett országos közgazdasági válság 
tárgyáben.

Pedig, ha valami sürgős ténykedést 
igényel, úgy az t. ház mindenesetre a mező
gazdasági hitel rendezése. S én tovább me
gyek s azt állítom, hogy mindaddig, mig a 
mezőgazdasági hitel végleg rendezve nincs, 
mezőgazdaságunk jobbrafordulását nem vár
hatjuk.

A legjobb eszköz a gazdasági hitel
rendezésére kétségtelenül mezőgazdasági hitel- 
szövetkezetek létesítése. így eltérhetnek a 
kivitelt illetőleg a vélemények, de abban, 
hogy e tekintetben mihamarább cselekedjék 
a t. kormány, abban azt hiszem nézeteltérés 
nem lehet.

Engedje meg t. ház, hogy a lehető 
legrövidebben elmondjam nézeteimet e nagy 
fontosságú kérdésben. Jogosultságot érzek 
erre azon oknál fogva, mert magam is lé
tesíthettem ily mezőgazdasági hitelszövet
kezetet, mely ma is prosperál a csak egy 
bajban szenved, abban t. i. hogy pénze a 
kaszszában soha sincs.

Egy évtizeddel ezelőtt, a mikor „A 
magyar kisbirtokosok -országos földhitelin
tézete" megalkottatott, kétségtelenül az volt 
a czél, hogy a kisbirtokosok részére, ha 
már nem is személyi, de olcsó tárgyi hitel 
nyujtassék. Az az intézet megbukott s ha 
nem szólok viselt — de általában ismert 
dolgairól — teszem azért, mert a latin köz
mondásáéi tartok, hogy „de mortuis nihil, nisi 
bene.“

Megalkottatott később a „Kisbirtokosok 
országos földhitelintézete." Ez az intézet 
ma jó hírnévnek örvend csak egy baja van, 
az, hogy főczél j á t : mezőgazdasági hitelszö
vetkezet létesítését elmulasztotta, vagy he
lyesebben mondva, nem volt képes olyanokat 
létesiteni. Mindössze, ha jól tudom, 10 vagy 
12 mezőgazdasági előlegegylettel áll össze
köttetésben! S ha ez intézet, melynek érde
kében de alapszabályszerü kötelessége is 
volt hitelszövetkezeteket létesiteni, s nem 
sikerült, az bizonyára nem az intézet jóaka
ratán múlott, hanem egyéb akadályokon, s 
főképen azon, hogy a mi népünk, noha 
mindegyik érzi a rendezett hitel hiányát 
s azért, mert nincs, fel is jajdult, még sem 
szövetkezik- A gyakorlati életből mondha
tom t. ház, hogy népünk a szövetkezésre 
eddigelé nem igen bírt reményekkel, sem 
hajlammal. Sajnos, de úgy szólván ösztökélni 
kell még arra is, a minek kizárólag saját 
maga veszi hasznát. Arról az eszméről, hogy 
maga a társadalom az állam minden támo
gatása nélkül az ily hitelszövetkezeteket 
létesíthesse — teljesen lemondottam. Külö
nösen most, a mikor itt Budapesten gomba 
módra teremnek a mindenféle néven neve
zendő szövetkezetek, melyeknek ágensei köz
ségről községre, de több házról házra járnak 
a vidéken édesgetve — nem mondom csalo
gatva — földművest szövetkezetükbe való 
belépésre, a ki aztán ama édesgető szó va
rázsa alatt, hogy pénzt kap, aláir üzlet
részt, terhes tagsági nyilatkozatot, szóval 
mindent csak azért, hogy pénzt kapjon. A 
népet a tűzbiztosítástól is az a sok ágens 
riasztotta el, kik házról-házra jártak  és alá
írattak a gazdákkal váltókat anélkül, hogy 
azok tudták volna, hogy azok tiz évre szól
nak. Félek tehát, hogy az a sok szövetke
zet, a melynek legtöbbje hymnusokat zeng 
a gyakorlati téren, nem felel meg kötelesség- 
szerű hivatásának s ezzel ád általában szö
vetkezés közhasznú eszméjének.

Mindezek után arra kérem a t. kor
mányt s különösen a földm., ipar és keres
kedelemügyi minister urat, annak távollété
ben a t. államtitkár urat, hassanak oda, 
hogy a mezőgazdasági hitel sokat hangoz
tato tt igéje végre valahára testté is váljék 
s hathatós intézkedés történjék az irányban, 
hogy ez ország becsületes népe utazó ügy
nökök által oly szövetkezetbe édesgettessék, 
ahol megcsalatásnak, vagyonvesztésnek lesz 
kitéve. (Élénk helyeslés a baloldalon.)


