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Nagymosás.
Nem hangzott el szavunk ered

ménytelenül. mint a pusztákban kiáltó 
szava; nem hiába emeltünk szót. A 
közügy érdekében tett jóakaratu nyi
latkozat, az őszinteség s leplezetlen 
nyíltság szava s a folháborodás és 
megbotránykozás hatása alatt talán 
kissé kíméletlenül hangzó kilakadás, 
visszatetszést szülhetett ott a hol ér
zékeny fülekre talá lt; de illetékes he
lyen czélt ért, mert megértettek ben
nünket s megelégedéssel konstatálhat
juk, hogy most már mosásba került a 
vármegye szennyese.

Kardos Kálmán főispán komoly 
figyelemre méltatta felszólalásunkat s 
híven teljesítette hivatalos kötelessé
gét, tiszta tudatával birván annak, 
hogy ezzel tartozott a saját jó nevének, 
állása tekintélyének, a megyei tiszti
kar tisztességének s a megye becsüle
tének megóvása s szilárd fontartása 
érdekében. A hétfői közigazgatási ülé
sen kijelentette, hogy a hetek óta hi- 
resztelt s közbeszéd tárgyát képező 
sásdi szolgabirósági botrányt nem le
het szó nélkül hagyni s az ö határo
zott és erélyes föllépésére el lön ren 
delve a vizsgálat.

Czélt értünk.
Ez volt a mi óhajunk, ezt kíván

tuk, mert már nem hallgathattuk a 
szárnyaló hirek fülsértő suttogását, 
nem tűrhettük, hogy a szélnek eresz
tett hirek alapján a megye becsületén 
rágódjanak, hogy Baranyamegyét, a 
ml megyénket megrugdossák, meg- 
köpdössék s azt hisszük, hogy jót tét 
tünk, a sajtó kötelességét teljesítettük, 
midőn rámutattunk a bajra, mert ez 
által a haj orvosolhatóvá vált.

Vagy igaz a mit a hír hord, vagy 
csak afféle mendemonda, melyet pilla
natnyi meggondolatlanság vagy rossz
akarót szül s a szószátyár világ dajkál, 
nevel fól nagyra, hogy még nagyobb 
árnyat vessen, mig az igazság derűje 
el nem oszlatja fényével a ködszerü 
sötétséget, melyben minden oly ijesz
tőnek látszik. A rendelkezésünkre álló 
bizonyítékok alapján azonban hajlan
dóbbak vagyunk elhinni, hogy a hir 
í\em épen üres pletyka. Legalább a

T Á R C Z Á.

A kis Margit emlékezete.
(1888. no?. 5.)

Kedves kicsi gyermek, knrta boldogságnak 
Kiapadt forrása, elröppent sugara.
Pár rövidke évnek játékos tündére,
A* egész nagy világ egy kis szívbe zárva 
Rólad sr.ól az ének, érted sír a lélek :
Halálodat sínli a vágytalan élet,
Tieidnek élte, m ellnek — napsugárként — 
Meleget kölcsönzői, a melynek te adál szírt!

Őszi hervadáskor rólad szól az ének,
Rólad szól az emlék, piczi szőke gyermek!
Mért varázsoltál a szerető szivekbe.
8züléid szivébe egy virágos kertet ?
Melynek egyszer volt csak, egyszer kikeletje,
Mig a te szellemed lebegett felette —
8  bimbóban founyadt el virága — örökre . . . .  
Miért ie jövél hát játszani e földre ?!

Hostál valamit a sóvárgó szüléknek,
A mit itt minálunk boldogságnak hívnak ;
Csöndes öröm fásakéit a családi körbe,
8  tavasa derengé be: fény, mosolygás, illat. 
Valamit hozál csak, s sírba vivéd mindazt,
Mi annyinak nyujta hitet, reményt, vigaszt;
A jövő képét is beárnyalád végkép . . . .
Oh I hogy egy kis angyal annyi láncaot széttép!

Miknek úgy örültél, ha magadra vetted,
Tarka ruhácskáid félre téve szépen ;
Mig anyácskád keze gonddal rakosgatta:
Bánatos, nehéz köny reszketett szemében . , . 
Lesz még a családnak, lesz még ünnepnapja:
Ám hol van, a kire e ruhácskát adja ?
Hol a drága gytrmek, hol van, a ki érte, 
Gügyögő k i  ajkát csókra nyújtva, kérte? —

Megjön a I arácsony, küszöbön van immár;
Ok, az öröm ekkor oly magasra hágott !
Künn a pi» en *■ táj fagyos, nyögött képe:
8 ide benn vigadni látók a világot:

azájról-azájra járó hir azon része, mely 
a vázsnoki szőlőből pityókosan haza
tért szolgabiró és a pécsi közgyűlésről 
visszatért főszolgabíró közti éles össze- 
koczczanást és a kiutasítás tragikomi
kus történetét tárgyalja, ez bizonyos 
és be is bizonyítható; már aztán a 
„kápolnai csata", ez lehet alávaló ko
holmány, megengedjük, de lehet igaz 
is. a mit csak hinni, vagy nem hinni 
lehet, de tudni és bebizonyítani aligha. 
Mi és milliárd keresztény hiszünk szen
tül a föltámadásban s az öröklétben, 
de e hitet bebizonyítani senki sem 
tudja. Ez a hit, mely ép oly jogosult, 
mint a meggyőző bizonyosság. Sok 
oly dolog van, melyet hiszünk, de be
bizonyítani nem tudunk s ezzel bűnt 
nem követünk el. A kápolnai dolgot 
vannak talán a kik hiszik, mi nem ; 
de mert szóba hozatott, foglalkozni 
kell vele. Mondjuk, hogy koholmány. 
Azonban a mi Isten és ember előtt 
bizon\ itható, arra már nem mondhat
juk, hogy lárifári. Ezt tisztázni kell.

A bizottság kiküldetett.
Reméljük és elvárjuk, hogy a leg

nagyobb erélylyel és szigorral járja
nak el, nehogy a gyanú leghalaványabb 
árnva vetődhessék hozzá s azt mond
hassák. hogy csak felületesen vizsgál
tak. vagy hogy szemet hunyva keres
ték a hibákat.

S ha már kiküldetett a vizsgálat, 
akkor ne érje be ennek a mendemondás 
botránynak a fürkészésével, hisz ez, 
ha csakugyan megtörtént, való tény is, 
akkor sem oly jelentőségű mint a minő 
a hegyháti járásban számtalan merült 
fól s a megye jónevének tiszta patyo
latán szégyenletes foltot ejtett.

Tartsanak nagymosást 1
Vizsgálják meg a szolgahiróság 

viselt dolgait. Kérdezzék meg Ács 
György volt hivatalszolgát, hogy mint 
verte véresre a fejét Csima Lajos 
szolgabiró, majd el lógja mondani, 
hogy: „Betörte a fejemet, de én is ad
tam neki!" Kérdezzék meg Vicze Mi
hályt, hogy mint pofozta föl Csima 
Lajos szolgabiró s hogy borítottak a 
korcsmában kosarat a szolgabiró fe
jére ? Kérdezzék meg Szeteli Józsel 
jágonoki kőműves-legényt, hogy ivott 
„brúdert" Csima Lajos szolgabiróval?

Az egész nagy világ minden boldogsága,
8  gyönyöre befért egy kicsike szobába:
Mig a karácsonyfa jól megrakott lombja 
A te orczácskád1 is piros fénybe vonta . . . .

Megjön a karácsony, küszöbön van immár:
És a lélek nem tud lelkesedni rája ;
A családi szentély ragyogó oltárán 
Meglohadt az öröm fenn lobogó lángja.
Egy aranyos gyermek élesztgette nem ré g :
8 ez a kedves gyermek most csak puszta emlék ;
8  ez a gyászos emlék szítja azt a lángot —
A mely egykor olyan fenn lobogó láng v o lt! — 

Kasra 6y József.

Az egerszegi búcsú eredete
Hideg, zimankón idő van. Gyászruhát 

öltött magára az égbolt a komoran néz 
alá a bólepel takarta földre. Alszik a ter
mészet, mély álomba merült. Az egerszegi 
malom udvaráu felhangzik a „Veuite exul- 
temus . . szomorú melódiája. Ott áll az 
udvar közepén a rideg érczkoprsó, melyen 
kivül mogorva tél, belül ifja tavasz; a 
molnár egyetlen fia, kit élte tavaszán, 19. 
életévében — azon korban tépett ki a 
halál a szülő ölelő karjai közül midőn 
azok már-már valósulni látták— s méltán! 
— ama reményüket, hogy lesz kiben — 
öt boldogítva — boldogságukat lelik, lesz, 
ki őket a szép vagyon kezelésében fel
váltva öregségükben istápolja, gyámolitja. 
Kis unokákról álmodoztak, kik majd őket 
„öreg apám" s „öreg anyám" néven szó
lítják, s most: ez édes álomból felriasztá 
őket — s foszlányokra tépte minden re 
ményüket a kérleihetlen balál. Ott tér 
delnek egyetlen gyermekük hült te
teme mellett; reményünk, mindenünk valál, 
és elvett tőlünk a halál! . . .  A gyászin 
dúló bús hangjai rezegtetik meg a levegőt, 
megindul a gyászmenet. Menjünk mi is 
kísérjük ki a holtat a csendes hazába, 
oda; ahol — nem fáj semmi! Kequiescat!

A világ folyása napirendre tért e szo
morú esemény felett; a zord szelet langv

Kérdezzék meg a pécsi rendőrkapi
tányságot , hogy a toloncz-leány, 
hogy élvezte Sásdon a paradicsomi 
élet örömeit ? Vizsgálják meg a Wag- 
ner-féle ügyet, Petrovics mánfai kör
jegyző esetét s a választási költségek 
folytán fölmerült hercze-hurczákat.

Ez a java, ez az igazi!
Ezt tessék vizsgálni!
Mert hát lehet-e tovább is köz

tisztviselő oly egyén, a ki ilyen vádak
kal van terhelve? S ezek a vádak 
tevőleges adatokkal, tanukkal bizo- 
nyithatóh. Ez nem mende-monda, ez 
nem koholmány, hanem való tény.

De nemcsak Csima Lajos a hibás, 
hanem Radocsay Sándor főszolgabiró 
is, a ki tudva Csima Lajos viselt 
dolgait, tudva hanyagságát, nem tett 
ellene följelentést. Jó szívre mutathat 
ez a kimélet, de a közügyek terén a 
„jó szivek" helyét a hivatalos szigor 
és tiszta lelkiismeret foglalja el. A 
legutóbbi összekoczczanás is Csima 
hanyagsága s kalézoló mániája foly
tán támadt. A főbírónak panaszkodott 
Csima, hogy egész délelőtt tárgyalt, 
alig mehetett el ebédelni. Mire Rado
csay azt mondotta neki, hogy ha dél
előtt nem végez, tessék délután is hi
vatalos órát tartani. Erre meg Csima 
azt válaszolta: nem bolond, hogy dél
után is hivatalban legyen s neki Ra
docsay nem parancsol. No hát, mond
hatjuk, gyönyörűséges állapot.

A sásdi viszonyok most már tart
hatatlanok. Itt gyökeres intézkedésre 
van szükség.

A koczka el van vetve, a vizsgá
lat kiküldetett; most már kiváncsi 
érdeklődéssel várjuk a nagymosás ered
ményét. A vizsgáló bizottságok ugyan 
többnyire barátságos ebédre szoktak 
kirándulni s a kedélyes „muri" után 
nagy komolysággal jelentik, hogy a 
vád teljesen alaptalan, minden a leg
jobb rendben találtatott; meg vagyunk 
azonban arról győződve, hogy a most 
kiküldött bizottság nem mulatni megy 
Sásdra. hanem vizsgálatot tartani, mert 
teljesen független és olyan férfiakból 
áll. a kik a megye érdekeit mélyen a 
szivükben s lelkűkben viselik.

A fődolog az, hogy ne csupán a 
mende-mondát firtassák, hanem mind-

furalom váltja fel, elolvad a hó, felenged 
a föld fagya, vigau csicseregnek a mada
rak ; itt a tavasz. Zajossá lesz a természet, 
újult erővel munkához fognak az emberek. 
Dolgozik Ősz Márton is, de niucs benne 
élet-kedv, nincs kiért dolgoznia, nincs ki 
neki a muukában segítségére legyen. Bár 
merre jár, akármit tesz, nem lel megnyug
vást, nem talál euybülést, csak a temető 
ben. Mindeu gondolata ide irányul, órákig 
eltérdel fia sírjánál. Midőn egyszer itt tér 
delne, egy gondolat villan meg agyában. 
Gyermekem nines s ép vagyonnal áldott 
meg Isten, azért annak egyrészét az O 
nagyobb dicsőségére s , fiam emlékének 
szentelem. És úgy tön. Éjt uappaliá téve, 
költséget nem kímélve dolgoztat s dolgozik 
ö maga is, hogy munkájával szent Péter 
és Pál ünnepére vagy anBak nyolczada 
alatt készen legyen. Készen lett, készen 
van! Fia sírja felett kápolna emelkedik, 
benn egy esaládi sírbolttal^ mely hivatva 
van hideg keblére ölelni Ősz Mártont s 
kedves nejét, a meghalt ifjúnak, Ősz Pál
nak szerető szülőit, kik oda, éltük fájának 
etört virága mellé jutni annyira vágynak.

Jalins elseje. Vasárnap van, a kör
nyékből összegyűlt hivök serege hullámzik 
az egerszegi temetőben felállított kápolna 
körül. Most megjelenik Babócsay Pál bo- 
donyi esp. plébános s a kápolnát felszen
telve, a meghatottságtól remegő hangon 
fejezi ki részvétét a szülök mély fájdalma 
felett s szép szavakkal méltatja ama ál
dozatot, melyet e kápolna felállítás által 
Isten dicsőségének s az Urban elhunyt 
kedves gyermekük emlékének hoztak, eb- 
ben-keresve-lelvén enyhülését vérezö szi
vük mély fájdalmának s miután a viszont
látás reményével áldást ad reájuk — meg
áldja ez ünnepélyességre egybegyttlt hí
veket, s áhitatos imát mondva a meghalt 
hívekért — befejezi beszédét, mely után 
szt. mise áldozatot mutat be az ujouan 
felszentelt kápolnában. Vége a szertartás
nak. bocsa van Egerszegen ! .Szétoszolnak 
a hívek, ki-li h kicsiny,  ismerőséhez,

azon botrányokat, melyeket fönebb 
elősoroltunk 8 a melyeket palástolni, 
vagy jóvá tenni akarni határozottan 
bűn, mig ellenben kideriteni s az igaz
ságszolgáltatás itélőszéke elé adni: ha- 
zafiui érdem.

Sikert kívánunk, remélünk és vá
runk.

V á r a d y  F e re n c z .

A véradó növelése.
Azt a két törvényjavaslatot, melyet 

Fejérváry Géza báró a közös hadsereg
ről és a honvédségről a képviselöbázbau 
beterjesztett, igen sokszor 8 igen keser 
vesen fogjuk még megemlegetni. A katona 
urak, akik eddig sem valami nagy mér
tékben gyakorolták a szerénység erényét, 
eddigi követeléseikre ráteszik a koronát 
8 olyan kívánságokkal állanak elő, hogy 
az ember szinte beleszédül.

Azt az alkalmat, hogy a haderőről 
szóló 1888-ki törvény ez év végével lejár, 
a hadügyminiszter ugyancsak kihasználta 
aira, hogy olyan „reformokkal“ álljon elő, 
melyek a vér- és pénz-adót hihetetlen mér
tékig felcsigázzák.

A javaslatban a hadsereg létszámá 
nak oly tetemes emeléséről van szó , 
aminöre nem lehettünk elkészülve, s a ka
tonai szolgálat úgy megszigorittatik, hogy 
boldognak vallhatja magát az a nyomorék, 
akit nem tartanak érdemesnek a császár 
mondnrjára.

A javaslat szerint a közös hadsereg 
évi ujoncz-jntaléka fölemeltetik 95.000 
emberről 103.000-re. A szaporodás tehát 
látszólag évenkint 8000 ember, vagyis, 
minthogy a szolgálat tiz évig tart, a had
sereg egész hadi állományában 80.000 
ember. Csakhogy nem így van ám a do
log. Az eddigi 95.000 főnyi ujoncz-jutalék- 
ban ugyanis benne volt a  póttartalék is, 
az uj 103.000 emberben azonban nincs 
benne. Sőt a törvényjavaslat szerint a pót
tartalék száma előre nem is volna meg
állapítandó, hanem a sorozást addig le
hetne folytatni, amíg csak akad katonának 
való legény. Ily módou a póttartalék a 
javaslathoz mellékelt indokolás számítása 
szerint, évenként 25.000 emberrel szapo
rodnék , ami tiz évre 250.000 embert 
tesz ki.

A hadsereg létszáma tehát nem 80.000, 
de 330.000 emberrel emeltetik s körül
belül a következő lesz:

a) Tényleges szolgálatban 309.'-*00 ember.
b) Tartalékban 721.000 „
c) Póttartalékban_____________ 250.000

Összesen 1.280.000 „
vagy ba az időközben elhunytakra, szöke
vényekre, betegekre stb. 10  százalékot 
levonunk is 1,150. ember.

barátjához, a szertartást teljesítő s abban 
segédkező személyeket pedig a gyászoló 
apa hívja meg magához, az ö szavai sze
rint fia lakodalmára, melyről csak (!) mint 
ö mondja kettő hiányzik; vőlegény s meny
asszony. Ebed után kibiva vendégeit a 
szabadba, megmutatja nekik kertjét s az 
e körül elterülő rétjeit, szőlejét, megmu
tatja halastavát is. melynél időzve, e sza
vakra fakad; „mindene vau a molnárnak, 
csak fia nincs!" Mily érzés előzhette meg 
e keserű kifejezést? Ne kutassuk! Mély 
az ö fájdalma, már pedig a fájdalom ép 
úgy, mint a boldogság — nyugalmat kí
ván. Fogadást tett ünnepélyesen, a fiat 
vesztett apa, hogy a kápolnát minden le 
hető csínnal ellátja; az oltárkép már muuka 
alatt van, zászlókat, miseruhát, miuden 
szükséges egyházi szerelvényt megvesz, 
egy kisebb szerű orgonát, illetve harmoni- 
nmot állitat fel, harangot készíttet, melyen 
szt. Márton és szt. Pál lesznek ábrázolva, 
az egyik az ő —, másik a fiának véd- 
szentje. , A jövő évben szt. Péter és Pá 
ünnepén mely ünnep ezután Egerszegnekl 
mindik búcsaja leend, a kápolna — ami
den szűk égessél ellátva — teljes díszben 
fog állani, hirdetve Isten dicsőségét. A 
kápolna jó karban tartására s évi 12  mi
sére alapítványt tesz. Minden szt. Péter és 
Pál napján az általa emelt kápolnában 
ünnepélyes szt. mise leend, melyen ö, 
nejével egyetemben mindenkor magához 
veendi a legméltóságosabb oltár szentséget, 
részesülvén előbb a penitencziatartás szent
ségének felvételében. (Hogy a felszentelés 
nem szt. Péter és Pál ünnepén történt, 
annak oka azon körülményben rejlik, mely- 
szerint azon napon még a kápolna belseje 
nem volt oly állapotba hozva hogy a fel
szentelés megejthető lett volna.)

Vecsernye után, mintha csak az ég 
is résztvenni akarna a gyászoló szülök 
fájdalmában, gyászruhát öltve magára 
könyzáport hullat. Megnyílnak az ég csa
tornái, megered az eső, miért is ki-ki ott- 

jóhonába siet.

S nemcsak több lesz a katona, hanem 
a szolgálat is szigorúbb. A tartalékos tisz
teket ezentúl minden esztendőben be lehet 
hívni gyakorlatra s a póttartalékosok nem 
csak 8  heti kiképeztetésre rendelhetők be, 
hanem a rendes fegyver- és hadgyakorla
tokra is. Különösen szigorúan bánik el a 
javaslat az egy éves önkéntesekkel, akik 
ezentnl katonáskodások ideje alatt nem 
folytathatják polgári tanaimányaikat s ba 
egy esztendő leteltével nem tadják letenni 
a tiszti vizsgát, természetesen németül, ak 
kor még egy évet rá kell szolgálniok.

Egyszóval a javaslatok arról tesznek 
tanúságot, hogy a generális urak egy nagy 
téveéésben vannak. Azt hiszik ugyanis, 
hogy az ország van a katonaságért s nem 
megfordítva, s miuden érdeket képesek 
feláldozni, csakhogy a hadsereg erejét 
növeljék. Hogy ennek a legjobb módja az 
lenne, ba a magyar katonaságot külöu 
választanák az osztráktól 8 alakulna egy 
lelkes, ezélját és magát megbecsülni tudó 
nemzeti hadsereg, azt persze a bécsi bo
szorkánykonyhán nem tudták kisütni. Sőt 
éppen az ellenkező történt. E javaslatok
ban jelentetik ki ugyanis legelőször törvé
nyesnek a honvédség függése a bécsi kö 
zös hadügymiuiszterinmtól. Van ugyanis a 
véderőről szóló javaslatnak egy §-a, mely 
igy hangzik :

A honvédelmi miniszter, illetőleg a 
honvédség főparancsnoka, utóbbi a honvé
delmi miniszter utján, kötelesek a honvéd
ség létszámáról, felszereléséről, katouai 
kiképezéséröl és fegyelmi magatartásáról 
a közös hadügyminiszternek folytonos tu
domást nyújtani.

Ha « szakasz elfogadtatik, azzal tör
vényesen ki vau mondva, hogy a honvéd
ség is közös intézmény, a minek az értelme 
tudvalevőleg az, hogy mi fizetjük érte a 
költséget, de Bécsböl parancsolnak vele.

Vanfcazonban a javaslatoknak egyéb 
rendelkezése is, mely alkotmányjogi szem
pontból méltán esik kifogás aia. Ilyen 
többek közt az, hogy az ujonczjutalék tiz 
évre allapittatik meg s ez ideig az ország- 
gyűlés csakis abban az esetben szólhat e 
kérdéshez, ba ezt ö felsége a kormány 
utján kezdeményezi. Ezzel tehát a nemzet 
illetőleg az azt képviselő országgyűlés egy 
fontos és sarkalatos joga, a vér-adó meg
állapítása, átjátszatik a koronára.

Hasonlólag közjogi sérelem, hogy a 
honvédség szervezetét a király nem az 
országgyűléssel együtt, törvény utján, ha 
nem egymaga, rendeleti utón, királyi telj 
hatalma alapján szabályozza. Az ország
gyűlésnek mindössze az ellenőrzés joga 
marad, ami abból áll, hogy a honvéd
ségre kért költségeket vagy megszavazza 
vagy nem. Ez becses jog ugyan, de még 
sem elég garanczia arra, hogy a honvéd
ség szervezése meg fog felelui a nemzet 
akaratának.

Gyászoló szülök, nagy áldozatot hoz
tak, de nagyobb eunél a ti fájdalmatok, 
enyhítse ezt amaz s az Ég adjon irt vérző 
szívsebetekre a gondolat, hogy a miuden 
ható Isten akarta ezt igy, s hogy e földön 
csak vándorok vagyunk, lebegjenek lelki 
szemeitek előtt b. Eötvös József ama sza
vai : „A balál eszméje csak addig rettentő, 
mig beune az elválás eszméjével a viszont
látás gondolata nem egyesül." — Mig csak 
a kápolna falai állanak, tiszteletben fog 
állani nevetek az utókor előtt is. Az apa 
a fiúnak, a fiú az unokának, az unoka a 
dédunokának fogja elmondani, hogy mikor 
s mily körülmények között jött létre az 
egerszegi bncsn, hogy ki építette a kápol
nát. kiknek hamvai fekttsznek alant. S 
majdan a távol jövőben a kápolna romjai 
mellett elhaladó váudor is kalapját levéve 
imát fog rebegni értetek.

Somsich Sándor.

A I m a n a c h.‘ )
Magyar könyv — idegen czimmel! 

Mi ez? kérdeztük sokan, mikor tavaly 
ilyenkor egy díszes kötésű könyvet vettünk 
a kezünkbe. Ma már uem idegen többé 
ez a czim és nincs is már az az ódon- 
szerű hatása, mely a mai magyar iroda
lomnak egy még félig-meddig kezdetleges 
korára emlékeztetett. A múlt évi Almanach 
bán tizennégy magyar iró matatta be ma 
gát egy csoportban a közönségnek, és hó
dította meg tősgyökeres eredetiségével az 
olvasókat. A kétség, mely akkor fölme
rülhetett, hogy lesz-e az almanachnak foly
tatása, bizonvosságá vált, közkeletűvé lett 
az ódon czim, s ma barátságosan, miut 
nyájas ismerős int felénk az uj könyv csi
nos boritékának arany-betűiből.

A magyar irók csoportja, mely az 
első Almanachban a közönség elé kilépett,

*) Almanach az 1889. évre. Szerkeszti Mik
száth Kálmán Egyetemes Regény tár IV. évfolyam 
V. és VI. kötete. Kinger és Wolfner kiadása. Ára 
diszkütésben 1 torint.
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Esek csak a legnagyobb hibák, me- j 
lyek azonnal szembe ötlenek; apróbb hiba i 
vau még a javaslatban százával. Aa
egésznek az irányzata különben ez: meg* 
súlyosítani a nemzet terheit s megnyirbálni 
a nemzet jogait. Megnövelik a szuronyos 
szolgák számát, hogy annál biztosabban 
uralkodhassanak felettünk, annál sikere* 
sebben nyomhassák el alkotmányunkat, 
szabadsagunkat. Ezt a munkát nevezi 
Fejérváry és Tisza a „véderő törvény 
reformján ak."

Esküdtszéki tárgyalás.
Csütörtökön tartatott meg Bernátb 

Bélának dr. Tárnái Károly ellen indított 
sajtóperében az esküdtszéki tárgyalás.

Az esküdtszék a törvényes tormák 
szigorú betartása mellett d. e. 9 órakor 
megalakult. A kir. törvényszék részéről 
Szikszay János elnöklete alatt Lukrits Ist
ván és Angyal Pál birák úgy Szondy Má 
tyás pótbiró képezték a sajtó bíróságot. 
Jegyzők dr. Porges Miksa és Peitler Imre. 
Esküdtszéki tagok : Horváth Antal, Szibert 
Nándor, Repics Vincze, Zsiga László, Rat- 
kovits Ferencz, Zsolnay György, Szeifricz 
Antal, Krautszak Ferencz, Ott Márton, 
Hartl Ferencz, Dittler József, Vaszary 
Gyula. Póttagok : Vörös Mihály és dr. Műt 
scbenbacber Victor.

A tárgyalás megkezdése előtt elnök 
az esküdtekkel letéteti az esküt. Peres 
feleket figyelmezteti a törvényszabta egy 
más iránti kölcsönös tiszteletre és a hall
gató közönségnek meghagyja, hogy óva 
kodjék, minden „tetszés- és „nem tetszés
nyilvánításától. Erre nyombanfelolvastat ott 
a vádlevél. Bernáth Béla, vádló vádat 
emel „ökirchner Zeitung- és a „Mohács és 
Vidéke- czimü lapokban közölt két nyílt 
téri közlemény ellen, melyeknek szerzője 
dr. Tárnái Károly. A „F. Z.“-ban A mo 
bácsi győzelmi ünnepély ntójátéka s a 
„M. és V."-ben Nincs farsang böjt nélkül 
czimü czikkekben vádló szerint, oly kife 
jeiések foglaltatnak, melyekben Ö rágal
mazást talál és becsületében sértve érzi 
magát, igy vádló iukorrekt embernek minő
síttetik, már pedig aki inkorrekt az hazug, 
aki hazudik az rágalmaz, szóval vádlott 
úgy van meggyőződve, hogy vádlott egész 
odaadással ápolja a hazugságok burjánját.
Az inkriminált közleményekben Tárnái 
olyasmit irt vádlóról, melyek, ha valónak 
bizonyulnának be, vádlót a közmegvetés
nek tennék ki. Ugyanis: arról van szó a 
„F. Z.“ bán mintha Oerzen Ottó névalá 
írásával beküldött hyuieu hírnek beküldője, 
melyben K. jóbirnevü mohácsi lakós csa
ládi ügye a szó legszorosabb értelmében 
kompromitáltatott, amennyiben nem keve 
sebbröl van szó, mint arról, hogy e hymen 
hirt Bernáth Béla küldte volna be, vádló 
ezt tagadja, egyébként, miután ö magát | 
Tárnái által sértve érzi, kéri az esküdt
széki tárgyalás kitűzését s igy a sajtóper 
letárgyalását.

Ez volna értelme a vádlevélnek.
Vádlott felolvastatni kéri azou jegy

zőkönyvet, melyet vele szemben Cziglányi 
Béla vizsgálóbíró e pör megindítása ele
jén vitetett fel.

cikkor — mint ez a vizs. bírói jelen
tésből kitűnik, vádlott kényszerítve volt, 
oly nyilatkozatok közzétételére, melyek 
elhallgattatását nem mellőzhette. Körülbelül j 
ez volt lényege vádlott ama vallomásának, 
melyet imént nevezett vizs. biró előtt tett 
s Tamai kéri ezen iratnak íelolvastatásat 
— fentartva a bizonyítási eljárásra vonat
kozó egy megjegyzését. Bernáth B. vádló 
ennek felöl vastatását nem ellenzi.

így tehát vádlottnak a vizs. biró előtt 
tett vallomása fel lett olvasva. Ezután

derék munkát végzett. Megmutatták az 
Írók, hogy mennyi eredetiség, mennyi vál
tozatosság van müveikben, mily nagy, ki
meríthetetlen anyagot szolgáltat az írói 
megfigyelésre, feldolgozásra a mi saját 
honi talajunk, társadalmunk is, és már 
csak a magok írói talentumával is bizony
ságát adták a magyar főid termékeny vol
tának. A szerencsés gondolat, mely az Al
manach kiadóiban támadt, hogy a régi és 
idegen czim kalapja alá az uj és eredeti 
Írókat egybegyüjtsék, nemcsak jó eszme, 
de szerencsés tett is volt. Nyomban meg
nyerte az egész magyar olvasóközönséget, 
— legyen elég azt a körülményt említe
nünk, hogy 6000, mondd: hatezer példány 
kelt el belőle, a mi annyit jeleut, mint a 
külföldön hatvanezer, — s mostantól fogva 
már az Almanachnak hosszú életet, az 
évek beláthatatlan sorát lehet jósolni.

És az 1889-es évszámot viselő Alma 
nach szerencsés folytatása a tavalyinak. 
Ebben is díszes névsorával találkozunk 
legjobb elbeszélőinknek, kiket ismét Mik
száth Kálmáu mntat be humoros előszóban, 
mint szerkesztő. Tizenkét elbeszélés sora 
kozik egymás után a kötetben Legelöl 
találjuk mint illik, ismét Jókai Mórt, a 
tolltorgató ezéh atyamesterét, egy csodá 
latosan megkapó elbeszéléssel: „A pusztai 
rózsa- czimíivel. Nincs magyar olvasó, a 
ki Jókait ne ismerné, és mégis alig lesz 
egy, a kit bámuló meglepetésre ne ragadna, 
e néhány lap olvastán, a koszorús iró zse
nije, az elbészélésnek az a lebilincselő bája, 
a drámaiságnak az a megrázó ereje, mely- 
lyel a szerencsésen letűnt romantika kor
szakát még egy végső fénysugárral ara
nyozza be. Tárgyát nehány sorban elmon 
dani csak az ő páratlanul gazdag, festői 
nyelvén lehetne. Olvasni kell az egészet 
Csak azt mondhatjuk még róla, b->gv ez 
az elbeszélés maga is reávonhatja az ősz 
t a t l a n  figyelmet az Almanachru.

A kötet további tartnlmának ismerte
tésében említjük először is régibb íróinkat

vádlott arra kérte a bíróságot és az esküdt
széket, olvassák fel Oerzen Ottónak azou 
beadványát, melyet a mohácsi kir. járás
bírósághoz benyújtott, oly czélból, hogy 
napfényre derittessék, miszerint Oerzen 
Ottó aláírással közölt hymen hirt nem ő 
irta, sőt amint ez Ugybeu a dolog tény
állásról meggyőződött, azt t. i. a hymen 
hirt senki más mint Bernáth B. küldte be. 
Vádlott erre vonatkozólag kéri az általa 
már előlegesen írásban megnevezett szak
értők kihallgatását vádló est ellenzi, mert 
szerinte a Tarnay által meguevesett szak 
értők nem bírnak oly műveltséggel, hogy 
ily ügyben nyilatkozatuk komolyan figye
lembevétessék, különben a vádlott által 
megnevezett szakértők neki személyes el
lenségei, sőt még a törvény §§-ait is se
gítségül hivta arra nézve, hogy vádlottnak 
e kérelme megtagadtassék.

Tárnái vádlott ügyesen visszavág 
vádló állítására, ö ha vádló helyzetében 
volna és ha csak ugyan tudná azt és be 
is tudná bizonyítani, hogy a kérdéses 
hymen hirt a „F Z “-uak nem ő irta nyugodt 
lelkiisraerettei s igy az ügy tisztázása 
érdekébeu nem csak megeugedné a vad 
lőtt részéről a bizonyító eljárást, hanem 
azt saját érdekében követelné. Vádlott 
K. család részéről az magán érdek s a 
nagyközönség érdekébeu a közérdek ügyé
ben szólott fel akkor, midőn vádlót azzal 
gyanúsította, hogy az inkriminált czikkek- 
nek a hymen hirre vonatkozó része való
sagában határozottan visszaélés volt a jó 
hiszemü sajtó félrevezetésére.

Még hoszassabban kiterjeszkedett vád
lott e hymen híres passusra s ismételten kéri 
erre vonatkozólag az általa megnevezett 
szakértők véleményének kiballgattatását. 
A mennyiben pedig vádló, a vádlott által 
megnevezett szakértők műveltségét ez ügy
ben kétségbe vonni merészli, kijelenti, 
hogy az egyik szakértő Mohácson jbsági 
hivatalnok volt, a másik tanító, tehát 
mind a kettő bir annyi „műveltséggel-, 
hogy ily ügyben véleménye komolyan 
figyelembe vétessék, mert mindkettő bősz- 
szabb idő óta épen ebhez hasouló ügyek
ben mint szakértő nem egy ízben hallgat
tatott ki. Majd Oerzeu Ottó, aki mint 
tanú ez ügyben be vau idézve, bővebben 
fog nyilatkozni.

A törvényszék erre visszavonult s 
*/« órai tanácskozás után azt határozta, 
sogy a szakértők kihallgatása mellőztes- 
hék. Vádlott erre vonatkozólag bejelenté 
semmiségi panaszát, mit a törvényszék 
elfogadván — tudomásul vett.

Ezek után Tárnái a tanuk kihallgat- 
tatását kérelmezi, Bernáth ezt ellenzi mert 
a beidézett tanuk vele ellenséges viszony
ban vannak s igy kéri mellöztetni a tanuk 
kiballgattatását. Tárnái ezt tagadja s kü
lönben is a tanuk esküvel köteleztetnek 
az igazság kimondására.

Err« a törvényszék ismét visszavonult 
s a tanuk kiballgattatását mellőzi. Vádlott 
a bíróság ezen határozatával szemben is 
semmiségi panaszát jelenti be, minek a 
bíróság helyt adott.

A vádióbeszéd megtartása előtt Bér- 
uát B. bárom bizonyítványt kért felolvas
tatni személyére vonatkozólag, mit vádlott 
nem ellenezvén felolvastak; a jelzett bizo
nyítványok a vádlottnak mint pécsi és idő
közben mohácsi lakosnak úgy Öllé István 
pécsi ügyvéd ez idöszeriuti főnökétől ki
kért erkölcsi bizonyitványok voltak.

Következett a vádbeszéd, a melynek 
tartalmáról csak annyit mondhatunk, hogy 
még a vádlevélben felhozott pontok min
den részletére sem terjeszkedett ki. Oly 
kicsinyes dolgokkal ált elő vádló s annyira 
maga alatt vágta a fát, hogy az által 
nemcsak a hallgató közönség körében tette

Vadnai Károlyt, Bérezik Árpádot, Tolnai 
Lajost, Ágai Adolfot. Vadnai, az előkelő 
novellista, az asszonyi szív pszichológiáját 
tarja elénk „A vörös-keresztes asszony" 
czimü elbeszélés két nő-alakjában, ugyan- 
egy férfi két hitvesében, kik közül az 
egyiket nem szerette és elűzte, a másik 
pedig öt uem szereti és hagyja el vesze
delmes betegségében, mig a szerető és ön
zetlen nő egy vörös-keresztes ápolónő ké
pében, híven gondozza utolsó perczeig. 
Bérezik Árpád, a családi élet humoros 
kedvű festője, „A pipa" czim alatt beszéli 
el egy öreg nr nevettető és mégis megható 
lemondását — hosszas harcz után — a 
pipáról. Tolnai Lajos „A boldogság előtt" 
czimü elbeszélése erős drámai vonásokkal 
rajzol egy szerencsétlen asszonyt, kit min
denki elhagyott, miután könnyelműségében 
maga hagyta el magát, boldogtalanná téve 
még halála után is és sziutén a halálba 
kergetve tulajdon gyermekét. Ágai Adolf, 
az örökös tréfálozó, „A Violka Verádban 
tragédiát beszél el, egy szegény megvetett, 
gúnyolt, elzüllött, vörös-hajú leány trágé- 
diáját, ki az apja peezér-mestersége és 
a nyomor egész életében átokként sújt.

Az ifjabb irói nemzedéket Tóth Béla, 
Rákosi Viktor, Sebők Zsigmond és Bár 
sony István képviselik. Tóth Béla „Fát- 
má“-ban egy egyiptomi leány bűbájos 
szerelmét festi, ragyogó tollal Írva le egy 
nílusi utazást, Rákosi Viktor pedig olasz 
országi emlékeiből mutatja be „Sparad- 
rapa-ban egy vásári csodaember kabinet 
alakját, kit az élelmes vállalkozó az utolsó 
csepp véréig kizsákmányol, mig a családja, 
melyeu a szerencsétlen „csontvázember" 
a maga keresményével segíteni vél, otthon 
átkozza. Sebők Zsigmond mély lélektani 
megfigyeléssel ir le „Annádban egy bol
dogtalan gyermeket, kinek sanyarú élete 
abban telik, hogy egy gonosz és bősz apa 
és a nyomor kínzásai közt kisebb testvé
reiről a szeuvedők koránérett okoaságával 
gondoskodik. Bársony István, ki a „Sza

magát nevetség tárgyává, hanem még az 
esküdtek között is nem egy mosolyogta el 
magát. Igaza van a közmondásnak: „Víz
ben haló babhoz kap-. Vádló is hasonlóan 
cselekedett.Azt hozta fel mentségéül a hymen 
hírekre vonatkozólag, hogy ő, illetve egy 
más válaki (?!) küldhette be. Tehát nem 
hymen hírekről, csak hymen hírről lehet szó.

Általában olyan gyötrő s oly elő
készületien vádbeszédet tartott Bernát, 
aminőt még — mint már másodszor kell 
kijelentenünk — még ez ideig sajtóperek 
alkalmával — nem hallottunk.

Ily semmit mondó vádbeszéd után a 
vádlott sem erőltette meg magát. 0  is ötölt 
hatolt, de mégis elég megértbetően védte 
magát. Tárnáinak Bernáttal sosem volt 
dolga. Amit, s amikor irt, vádlót sohasem 
említette; amit irt azt ügy irta le, amint 
jónak látta, tekintet nélkül a személyekre. 
Ő megtámadta ugyan Jankovics Dénest, 
mint olyan egyént, ki saját (t. i. Tárnái) 
szülő városán oly szégyenfoltot ejtett, mely 
röl a f. évi okt. 25-ki esküdtszéki tárgya
lás alkalmával bővebben volt szó, s más
különben ő is (t. i. vádlott) élhetne viszon 
váddal Bernát ellen mert, ez oly dolgokat 
irt az „M. V.- vádlottról, amely szintén 
sajtópör tárgyát képezhetné.

Vádlott hosszasabban védhette volna 
magát, de miután úgy a szakértők véle
mény adása, mint a tanuk kihallgatása, 
határozott kérelmének daczára a bíróság 
részéről megtagadtatott, nem tartja szük
ségesnek védelmét hosszasabban fejtegetni. 
Bernát ő róla igen piszkos dolgokat irt a 
„M. V.“ ezt (t. i. vádlott) talán nagyobb 
jogosultsággal mondhatja vádlottról mint 
ez tette vádlottról. Nem tartozik ugyan a 
dolog lényegéhez, de vádlott indíttatva 
érezhette magát, hogy a „Péc*i Figyelő"- 
ben juvenális czim alatt megjelent közle
ményre — melyben Tárnái gúnyosan 
megtámadtatik — vonatkozást tegyen.

A dolog meséje ez. Mohácson az idő
ben egy gyenge színtársulat működött Ő 
(Tamai) volt a színi referens a „M. és V.“- 
nél. A színtársulat igazgatójá megtudváu, 
hogy Tárnái irt valami színdarabot, ezt 
elő akarták adói. Tárnái ugyan nem szí
vesen, de mégis beleegyezett, gondolvau, 
hogy segít ez által a társulat anyagi hely
zetén. Nem is csalódott. A lapok kritikája 
helyenkint igen kedvező, itt ott kevésbé 
volt az. De olyat egy lap sem irt arról, 
mint a „P. F -. akkori mohácsi levelezője, 
valami Juvenális. Ez úgy irt a darabról, 
mintha nem is látta volna azt. S általában 
az ő személyét gúnyolta inkább, semmint 
darabját bírálta. Oly haugon volt ez meg
írva, mint a hogy a „Borsszem Jankó" 
vicczelödik a „Teatrália- rovatja alatt a 
színdarabok- s azok szerzőiről. Ez volt 
Bernáttal első találkozása. Ekkor ismerte 
meg a legényt először. Vádlott azért nem 
haragudott meg vádlóra. Csak akkor állt 
elő e kritikával, amidőn már a tülságig 
megsokalta vádló hánya-vetiségét; amidőn 
látta, hogy Bernát egy követ fuj Jauko 
vicscsal. Az inkriminált közleményekben — 
nem lehetett máskép — egy kalap alá 
szorította a két jómadarat. A támadást, a 
személyes sértegetést nem ő, hanem Ber
nát kezdte Vádlott csak önmagát védte, 
amidőn Bernátot az inkriminált czikkekben 
lefotografálta. Sérteni egyáltalában nem 
volt szándéka s bité szerint nem is követ
hetett el sem rágalmazást, sem becsület- 
sértést. Szatirikus éllel irt czikkecskék 
voltak azok és semmi más egyebek. Vád
lott azt hiszi, hogy maga vádló nincs tisz
tába ügyének igazságával, legalább erre 
enged következtetni azon elhalasztási ké 
relme, melyben világosan kimutatja, okulva 
Jankovics kudarczán, hogy ö fel ettől a 
mostani esküdtektől. Vádlott nem fél, nincs

bad ég alatt- czimü kötetével oly általá
nos elismerést vivott ki irói talentumának, 
„Szűz-Mária bolondja- czimü elbeszélésé
ben egy művész éleiének elzüilését, az 
Őrület homályába sülyedését beszéli el, 
egyes Kezekben fényesen csillogtatva le
írói képességét.

„Helyet a hölgyeknek!- kellett volna 
mondanunk már előbb, mert az a két 
nö-iró, kinek müvében az Almanach ez 
idei kötetében gyöuyörködhetttuk, minden 
kép előkelő helyet foglal el benne. Beutcz- 
kyné-Bajza Lenke regényesen ábrándos 
elbeszélése, „A néma szerelme-, a kitűnő 
írónőnek egyik legsikerültebb müvecskéjc. 
A másik írónő, kit örömmel köszöntünk 
az Almanachban, Gyarmathy Zsigané, ki 
az ö nagyszabású, férfias tehetségével bár
mely más irodalomban is számot tenne. 
„Az utósó GyeröfTy- czimü elbeszélése er 
délyi korrajz, mely pompás, a tárgyhoz 
il|ö stílben festi egy régi nemesi familia 
utolsó sarjadékának életét és halálát.

A díszes sorozatot Mikszáth Kálmán, 
az Almanach szerkesztője rekeszti bo, „A 
Burkus- czimü tréfás elbeszéléssel, mely 
pajkos humorral vet oda egy epizódot a 
vidéki birlapirás viszontagságaiból. Még 
meg kell említenünk, — a mi sokakra 
nézve igen fontos, — hogy az Almanach 
egy teljes naptárt 1889. évre tartalmaz. 
Az egész kötetet és önmagát pompásan 
jellemzi a szerkesztő az előszóban, melyet 
ide csatolunk:

A tavalyi Almanahon, melyet olyan 
páratlan rokonszenvvel fogadott a közön
ség, az én nevem állt mint szerkesztőé, a 
mi ellen protestáltam is eleiute (nem lévén 
a kalendáriumi résznek barátja.) Most utó
lagosan azonban elvállalom a felelősséget), 
nemcsak a szerkesztésért, de az egész 
esztendőért. Tökéletesen jól ütött ki. Nem 
volt se háború, se kolera. Csak egy kis 
„Jó síiv."

Minthogy az esztendő ilyeu jól sike
rült, a kiadó a jövő évi Almanacbra is

45-ik szám.

oka rá, hogy féljen. Ugy-e tiszta, igaz? Ő 
megbocsát Bernátnak, pedig ö U élhetne 
vele szemben viszon váddal. De nem teszi. 
Megbocsátott ellenéuek; kéri felmentését. 
Bernát válaszol a védelemre — rettentő 
kapkodó módon, mint akárcsak a közmon
dásban Bernát. A menykö sem hiányzott, 
mert az erősen lecsapott Tárnái viszon
válaszával Bernátra.

Elnöknek úgyszólván megerőltetésébe 
került, hogy némileg összegezze a vád 
pontjait. De mégis megkísérelte ezt, vala
mint összegezte a védelem részéről az el 
mondottakat. Osszegeztettek ezután a vád
lott elítélésére vagy felmentésére az esküd
tekhez intézendő kérdések, minek megtör
ténte utáu az esküdtek visszavonultak. Fél
óra múlva ki lön hirdetve az ítélet, mely 
szerint vádlott az ellene emelt vádak alól 
f ö 1 m e n te  t e 11. A 10. pontból álló kér
dések és határozatok ime ezek: 1. Szer
zője e vádlott a „F. Z.“-ban megjelent s 
inkriminált közleménynek ? 12 igen. 2. Vau e 
a tárgyalt czikkben rágalmazás? 12 nem.  
3. Van-e benne becsületsértés? 4 igen, 8 
n e m.  4. Vétkes-e vádlott a rágalmazás
ban? 12 ne m.  5. Vétkes-e a becsület- 
sértésben? 1 igen, 11 n e m.  A második 
inkriminált közleményre vonatkozó kérdé
sek a „M. és V.“-ben megjelent czikkre 
szóltak. Ugyanazon kérdésekre teljesen azo
nos verdikt hozatott. És pedig az 1 re 12 
igen, a 2-ikra 12 n e m,  a 3-ikra 4 igen, 
8 n e m,  a 4-ikre 12 n e m s az 5 ikre 1 
igen, 11 n e m  A hallgató közöuség éljen
zéssel fogadta a verdiktet, mire aztán a 
bíróság is felmentette vádlottat az elleue 
emelt vádak alól.

S igy a beidézett szakértők és tauuk 
költségeinek kifizetésére a bíróság vádlót 
marasztalta el. Bernát köteles a 94 frt. 
70 krnyi költséget 15 napon belül külön
beni végrehajtás terhe alatt lefizetni. Vádló 
semmiségi panaszt emelt.

A közöuség lelkes éljenzéssel tünte
tett Tárnái és az esküdtek mellett, mire 
a tárgyalás bezárottnak jelentetett ki.

Igv ért végi t az okt. 25 iki sajtóper 
Után u no . 8 -iki esküdtszéki tárgyaias. Mi 
csak azt sajnáljuk, hogy a bíróság meg 
nem eugedbette a szakértők véleményadá 
sut és a tauuk kihallgattatását. Mert ha 
ez megtörtént volna, Bernáton irgalmatla
nul elverték volua a port. De igy is 
jó volt.

Éljen dr. Tárnái Károly mohácsi ügy
véd, éljeuek az esküdtek!

Iparosok buzdítása.
Az országos iparegyesület, mint min 

den évben, úgy az idén is dinérmek kiosz
tásával óhajtja a jelesebb iparosokat ki
tüntetni, érdemeiket megjutalmazni s ez 
által buzditólag hatni az iparosokra álta 
Iában.

Kétségtelen dolog, hogy az érdem, a 
szorgalom elismerése emeli az önbizalmat 
s uj erőt, uj kedvet ad a tovább törek
vésre, a megkezdett munka folytatására. 
Emellett a példa vonzani fog, küzdelemre 
hívja fel a többiek tehetségét is, ami csak 
jótékony hatású lehet az ipar általános 
emelkedésére s az iparosok szellemi és 
auyagi fejlődésére egyaránt.

Ezúttal a kitűzött jutalmak a követ
kezők :

1. Diszérem oly iparosok számára, kik 
gyakorlati működésűk által a hazai ipar 
előmenetelét idézték elő. Ezen érem há
rom fokozatban adatik ki és pedig: arany
ban, ezüstben és bronzban.

2. Diszérem oly iparosok számára, kik 
a rendszeres műves iparban (kézművesség) 
ipari jelesNégük által kitűnnek. Ezen érem 
két fokozatban és pedig ezüstben és bronz
ban adatik.

engem vett rá szerkesztőnek. Jól van, a 
titulust az idén is elfogadom, de már az 
esztendőért jót nem állok. Én mindösze a 
novellákért vállalok felelősséget.

E novellák, leszámítván a magamét 
(mert ezért vállalja más valaki a felelős
séget,) bü tükre a magyar elbeszélő iro
dalomnak, mely, ki merem mondani, az 
összes irodalmi ágak közt a legmagasabb 
niveaun áll.

A mi fönséges uyelvünk, meggyom
lálva az ötvenes évek cziczomáitól s letisz
títva a hatvanas évek pórias zsírosságától, 
oly kellemesen foly már mint a csurom- 
mez. Mesékért nem járnak a kollegáim 
Bretagneba, se kísérteties kastélyokba, ro
mantikus, középkori várakba, mint azelőtt. 
Sőt apródoukiut leszoktak a tömeges gyil
kolásokról is. Hajdan az elbeszélés folya
mán részint természetes, részint erőszakos 
halállal, mind kipusztultak a személyek. 
A novellának rendszerint ott volt a vége, 
a hol az utolsó személy kiadta az utolsó 
lehelletet.

Sokat szelídültek az erkölcsök! Most, 
ha leszurat is az iró egy-két gézengúzt, a 
többit élni hagyja.

Ha rajtam állua, én csak egy szi 
gorú, esztétikai parancsot adnék ki az 
íróknak: ne „Né hazudj", de magam en 
nek tetejébe még azt is vállalnám: „Ne 
ölj." Mert nálam, (t. i. a novelláimban,) 
soha sem bal meg senki, s e tekintetben 
annyira elővigyázó vagyok a személyeim 
iránt, hogy még orvost sem szerepeltetek 
közöttük.

Egy szó, mint száz, a magyar elbe
szélő irodalom a legjobb vágányban van. 
Az egészséges realizmus utat tört magának.
A chablonokat eleven emberek szorították 
ki, a kik nem szólítják egymást per „Uram" 
és „Asszonyom." Az iró abból merít a | 
mit látott és nem abból, a mit olvasott. I 
A könyveken hízott elmék gyalog járnák | 
a népszerűség utján, az „Isten kegyeimé- 
bői" valók röpülnek. Ennek is, annak is I

3. Diszérem oly iparosok részére, kik 
a kor igényeinek és a külfölddel való ver 
senyképesség feltételeinek megfelelő ipar 
telepet (gyár, műhely) hoztak létre s annak 
helyes vezetése által versenyezni képesek. 
Ezen érem az illető telep mérvéhez és a 
berendezés és üzem tökélyéhez képest 
két fokban adatik és pedig ezüstben és 
bronzban.

4. Diszérem oly iparosok számára, kik 
iparukat művészi irányban fejlesztik és e 
tekintetben figyelemre méltó sikert képe 
sek felmutatni.

Ez érmek elnyeréséért pályázhatik 
minden, Magyarországbau lakó, illetőleg 
Magyarországbau iparteleppel biró egyén.

A pályázatok az egyesület igazgató 
ságához 1888. évi dcezember 31 ig nyúj
tandók be. Minden pályázat megbirálásara 
az illetékes szakosztályból szakértő bizott
ság küldetik ki. E bizottság véleményt 
mond a pályázatok felett és ennek alap
ján a szakosztály az ajánlást esetleg 
magáévá teszi és az egyesület igazgató 
sága elé terjeszti. Az igazgatóság az aján
latok felett Ítél és a megítélt érmek a 
hozzájuk tartozó okmányokkal együtt a 
legközelebbi rendes közgyűlésen ünnepé
lyesen kiosztatnak.

A megjutalmazott telepek leírásai, a 
mennyiben általánosabb érdekkel bírnak, 
az egyesület közlönyében föguak közzé- 
tétetni.

Kül önf é l ék .
— Városi közgyűlés. A hétfői városi 

közgyűlés nevezetesebb tárgyai a követ
kezők voltak. A 3-ik választókerületben 
Bodó István elhalálozása következtében 
megürült bizottsági tagságra a választás f. 
évi deczember hó 9 éré tűzetett ki. A fo
gyasztási adók megváltása cziinén jövőre 
131,309 frt 89 krt fog fizetni a város. 
Vájjon a kezelők mennyit nyernek ezen? 
Majd utána nézünk. Az amerikai szőlőte
lep létesítéséről szóló jelentés tudomásul 
vétetett, de mielőtt ez megtörtént, hallot
tunk figyelemre méltó fölszólalóét. Papp 
József bizottsági tag. azt mondotta, hogy 
a sertésbizlaló részvénytársaságnak, a mi 
dön átengedte a város telkét, hol most a 
szöiőtelep létesittetni szándékoltatik, azt 
mondta a város közönsége, hogy úgy adja 
át a telket, hogy a be nem épített helyet akkor 
használhatja, a mikor neki tetszik s tudo
mása szerént ez nem áll, mert daczá™, 
hogy a polgármester akkoriban azt is mon
dotta, hogy egyeseknek is szabadságukban 
áll o*t sertéshizlalót építeni, midőn ez iránt 
egyesek később csakugyan lépést ettek, 
el lettek utasítva. Hát ez mit jelent ? Kéri 
a társasággal kötött szerződés fölolvasta
tásat. A mi meg is történt s kitűnt, hogy 
a váró* tulajdona a telek, de fájdalom, 
hogy a város ezt 2 0  év alatt nem ^ ag7 
nálbatja. Papp tovább akarta álláspontját 
fejtegetni, de elültetett a szótól, azzal 
hogy ez m o s t  nem tartozik a közgyűlés 
elé. Papp kijelentette, hogy majd adandó 
alkalommal el fogja mondani azt, a mit 
most akart. Következett a temetőben lé
tesítendő halottas ház kérdése, mely ha
talmas vitára adott alkalmat. Bekövetke
zett ugyanis annak a szüksége, hogy a 
budai külvárosi közsirkertben egv ha
lottas ház építtessék, a hol legyen alkalmas 
bonezoló terem, a hol az olyan hullákat 
el lehessen helyezni, melyek közegészségi 
szempontból a gvászsujtotta háznál nem 
tarthatók, külöuösen az oly szegén veknél, 
kik egy szobában voluának kénytelenek 
lenni hatod magukkal a halottal s végül 
azért is kell a halottasház, hogy ott a ra
gályos betegségben elholtak elhelyezhetők

más az előadási modora, de egygvek ab 
bán valamennyien, hogy az igazi életet 

igaz színekkel festik.
A közönség, (melynek az Almanach 

egy csoportban mutatja be az elbeszélő
ket,) szinte csodálkozva kérdheti: „Honnan 
keletkezzik ez a sok iró?“. Mert csoda 
az, hogy elhanyagolt föld tisztességes tér 
mést hozzou. A föld hatalmas erejére vall. 
Pedig még nincs is itt valamennyi. Csak 
a ki befért, vagy a ki éppen kezünk 
ügyébe esett.

S hogy jönnek, növekednek szakadat 
lan hosszú sorban, újak, különbek és ügyes - 
sebbek ! S hogy lesznek az Almanachok 
évről évre értékesebbek.

Az idei is haladást mutat már s 
nagyrészt kikerüli a tavalyinak egy hi
báját.

A sajtó ugyan elhalmozta dicséretek 
kel a tavalyi almanachot is, de én ösmer 
tem gyengeségét. Egy lap azt jegyzé meg 
róla: „E könyv tartalma olyan mint a 
puskapor" . . .

Mire egy ismerősöm azt irta leve
lében :

„Hiszen puskapor az igaz, de a me
lyikkel már lőttek egyszer."

Egy másik helyről a következő csípős 
ötletet hallottam :

„Az irók újak benne, de a novellák 
veteránok “

Mi tűrés-tagadás, volt a dologban va
lami. A közlemények egy rssze — a mi 
különben ily gyűjteményekben alig kerül
hető ki — nem itt jelent volt meg legelő 
szőr.

A mostani Almanach azonban nem es- 
hetik e kifogás alá, de ha volna benne 
valami egyéb hiba, kérem a közönség el
nézését érte, mert majd rájövök én arra 
magam is — a jövő évi előszóban.

Mikszáth Kálmán
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lehessenek 8 a ragályos hullákat nállitó j 
halottas kocsik s egyéb temetkezési esz
közök dezinficziálhatók és tarthatók legye- 
uek. Ennek a szükségességét mindenki be* ' 
látta, csak az épület terve ellen merült 
föl kifogás. A mérnökség egy 8450 frtoe 
tervet készített, Piatsek Gyula biz. tag 
pedig díjtalanul, csupa szívességből ké
szített egy 3558 frtos tervet. Köszönetét 
is szavazott érte a közgyűlés, de el nem 
togadta. Dr. Koharits Károly városi tiszti 
töorvos is igen meggyőzően hangoztatta a 
halottasház szükségességét, a tervek bírá
latába azonban nem bocsátkozott. Horvát 
Géza azt mondotta, hogy a városi mér
nökség terve nem jó. Szerinte a ragályos 
betegségben elholtakat, valamint a ragályos 
betegségeket szállító kocsikat és temető- 
eszközöket nem halottas házba, hanem a 
létesítendő jarványkórházba kell helyezni.
A halottasház csak arra való lenne, hogy 
ott a temető őr lakjék, legyen egy bon- 
czoló szoba, egy halottas szoba és egy 
szoba, hol a temetést végező lelkész ru
hát vált, stb. Bolgár e kérdéssel a temető
kápolna kijavítását, Károly Ignácz az uj- 
temctö planirozását s bekerítését kérte. 
Horváth Géza a kifejlődött vita hevébeu 
többször a szakbizottságok javaslatának 
fölolvastatásat kérte, de eredménytelenül, 
holott határozottan ez nyújtott volna tiszta 
képet a/, ügy állásáról. Végül Horváth, 
mivel hivatkozás történt arra a bizottságra, 
uielybeu ö is jeleu volt, személyes kér
désben kívánt fölszólalni, a polgármester 
a/onban nem engedte meg állítólag a ház
szabályok, tényleg pedig a „basáskodas" 
törvényeinek értelmében Mert szó, a mi 
szó, de nem hiszszük, hogy valaki ta
gadni merné, hogy a „brndjerok" - nak 
szabad 5-ször 6 -szor egy tárgyhoz szó
lam, de akit nem jó szemmel nézuek, mert 
nem szereti az uralkodó „plauétát" és „pn 
litikátu, annak nem lehet beszélni. Hosz 
szas vita után végre kimondatott, hogy a 
városi mérnök terve fogadtatik el az is 
tállók mellőzésével a temctő-kápolua kija 
vitása, bekerítése s a planirozás ügyében 
intézkedés tétetik. Több kisebb nevezetes
ségű ügy elintézése utáu a közgyűlés vé
get ért.

— A megyei értekezlet. A béten ér 
tesültüuk szavahihető, becsületes férfiaktól, 
kik a megye tisztikarának értekezletén jelen 
voltak, hogy a tisztviselők értekezletének 
legkevésbé sem az volt a czélja, hogy a 
sásdi járás szolga bíróságáról biresztclt s 
közbeszéd tárgyát képező botrányt elsimít
sák, hanem igenis az volt a czélja, hogy 
a tisztikar a maga részéről és a kartisz 
tesség tekintetében a rendelkezésre álló ■ 
eszközök alapján meggyőződést szerezhessen 
az ügy állásáról addig is miheztartás vé- , 
gett. míg a hivatalos vizsgálat megiudit- ' 
tátik. Kadocsay és Csima „becsület s/.a 1 
vakkal" igazolták a tisztikar előtt magukat, 
ezt ri?K*k amit kartársaknak s ueui vizs 
galattevö bizottságnak, vagy bíráknak, el 
kellett togaduiok. Azt is értésüukre adták, 
koirv az „értekezleten11 a sajtót egyszóval 
sem szidalmazták, nem mondjak ugyan, 
az értekezlet után nem-e nyilatkozott va
laki a sajtóról becsmérlőig. Elvégre az 
értekezleten nem bántalmazták a sajtót. 
Mi ezt tudomásul vesszük s nagyon terűié 
szetes, hogy a mit arra mondottunk, bogv 
ha bennünket jó akaratú fölszólalásuukért 
szidalmakkal illettek, ezen esetben elesnek 
és semmiseknek tekintendők.

— Radocsay nyugdíjba vonulása. Radó 
csay Sándor nyugdíjaztatása iránt v^ló, 
kérelmét a megye nyugdíj-választmányai 
hétfői ülésen tárgyalta. Radócsay „ e g é s z 
s é g i "  szempontokból kéri a nyugdíjazta
tást, mert egy régebbi baja miatt a hiva 
salos teednök ellátására képesnek nem érzi 
magát. Az orvosi bizonyitványuyal támo
gatott kérvénynek a nyugdíj-választmány 
helyt adott s Radócsayt a jövő év elsejé
től kezdve nyugdíjaztatásra ajánlja a köz
gyűlésnek.

— Gulyás Gizella a külföldön. A mi
fiatal zongora művésznőnk, ki a téli sai 
soura a külföld bejárását vette programra- 
jába, jelenleg Lipcsében bangverseuyez, 
még pedig az ottani kritika szeriut való
ságos diadallal. A „Leipziger Tagebiattu 
a többek közt a következőket Írja : Alkal
munk volt hallani a Jaukó-féle zongora 
első és legnagyobb művésznőjét Gulyás 
Gizella kisasszonyt Magyarországból. A 
fiatal és érdekes müvészuö mar a határo
zott föllépésével és megnyerő külsejével 
is azonnal behízelegte magát a közönség
nél. Háboritlan csend uralgott pompás já  
téka alatt, melyet valódi művészi fölfogás, 
kitejezésteljes előadás és bevégzett technika 
jellemez. A művésznőt tökéletes játékáért a 
közönség jól megérdemelt tetszésnyilvání
tásokban részesítette, ügy hogy a Delibes- 
féle keringő után a szűnni uem akaró táp 
sokért még egy darabot kelle játszauia 
soron kívül." A „Leipziger Zeitung" pe
dig egy másik hangversenyéről — mely 
egy müvész-bangverseuynyel volt össze
kötve — a következőkép ir: „A sikerült 
hangverseny tulajdonképeui magvát Gulyás 
Gizella k. a., a geniális, fiatal Jankó-zon 
goramüvésznő játéka képezte. A kedves 
kis művésznő játéka mesteri: belőle leg
első rangú zongoraművésznő fejlődnék ki, 
ba — mar most is nem volna az. u  az 
ő honfitársának új szerkezetű zongoráját 
tökéletes biztossággal u ralja ; bravouros 
játéka, a szép bangadás és a külső tartás
ban nyilvánuló klaszszikus nyugalom tel
jesen meghódította a közönséget."

-  Egyiptomi szembetegség Baranyá
ban. A megyei tiszti főorvosnak a megyei 
közigazgatási ülésen fölolvasott jelentése 
szerint a szemcsés küthártyalob (trachoma) 
— vagy közhasználatban levő elnevezése
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szerint egyiptomi szembetegség, mely a 
legveszélyesebb ragály betegségek egyike, 
megyeszerte fölütötte náluuk a fejét. Ez 
újdivatu ragálykórhoz a jó Bácska révén 
jutottunk, a hol meglehetősen szépen dí
vik 8 szedi folyton áldozatait. A kór szór
ványosán jelentkezik az egyes községek
ben s mig tavaly 3 eset tordult elő, ad
dig az idén, ez időszerint 20  eset van 
bejelentve. Az egyiptomi szembetegség 
tovaterjedése ellen — szerintünk — nem 
elég, hogy a törvényhatóság a maga ré
széről megtesz minden lehetőt, hanem e 
mellett szükséges íökép a községi lelké
szek és tanítók kitartó közreműködése, 
melylyel a köznépet e veszedelmes beteg
ségre komolyan s folyton figyelmeztessék.
A traboma ellen a legjobb szer a föltétien 
tisztaság. Puszta kézzel a szemet dörzsölui, 
törölgetni, más után ugyanazon vízbe mos
dózni vagy a törölöm hát használni nem 
szabad. Ily nemű oktatással folyton fönn 
kell taríaui a közuépbeu a tisztaság iránt 
való érzéket, mely pedig ugyancsak a 
legalacsonyabb fokbau vau meg uépünknél.

— A „Gazdák és iparosok általános 
hitelszövetkezete" pécsi fiók telepe tagjainak 
figyelmébe. Bortermelő tagjaink érdekében 
tudatjuk, hogy szövetkezei Unk központi 
igazgatósága Bécsben képviselőséget állí
tott fel: felhívjuk tehát termelő tagtársain- 
kát, kik értékesíteni kívánják terméküket, 
hogy termékeiknek mennyiségét, minőségét 
l e g o l c s ó b b  árát, minta kíséretében, 
velünk mielőbb küzölui el ne mulaszszák, 
az igazgatóság nem fog késni, a maga 
részéről megbízottját a h e l y s z í n é r e  
kiküldeni s az eddigi eljárásunkhoz képest 
előleggel ellátui s az elszállítást és eladást 
mielőbb közvetíteni. Az elnökség.

— A bírói felelősség. Az igazságügy- 
miuiszter a bírák és bírósági hivatalnokok 
telelösségre vonása czéljaból törvényjavas
latot adott be a képviselöbáz elé. A javas 
lat, mely bizonyara törvénnyé is válik, 
sok olvau dolgot tartalmaz, melyek a 
közönséget is érdeklik s azért rövid ismer
tetését a következőkben közöljük. Felelős 
seggel tartozunk s fegyelmi utón bünteten
dők a bíróságoknál alkalmazott elnökségi, 
bírói, tisztviselői, ügyészi személyzet (a 
választott bírák és kereskedelmi ülnökök 
is), továbbá a bírósági végrehajtók és 
szakértők, — még ba uyugdijjazva vannak 
is. E felelősség hivatalos cselekményeikre 
és mulasztásaikra szól. Mindezek vagyoni- 
lag is felelös8e k : a kárért, melyet a 
feleknek úgy’ okoztak, hogy ezek jogor
voslattal többé nem élhettek; az államnak 
okozott károkért, melyek a kezelési sza
bályok meg uem tartásából keletkeztek ; 
ama költségekért, melyek a jogorvoslattal 
járnak, ha ez hz eljáró bíró, vagy hiva
talnok tévedése, mulasztása vagy hanyag
sága miatt vált szükségessé. E vagyoni 
felelősség az illető bíró, vagy hivatalnok 
örököseire is átszáll. A íöiügyelet a bíró
sági hivatal főnökét illeti — járásbíróság 
fölött a kerületi törvényszék eiuökél, ma

| sodsorbau a felső bíróságokat, ügyészek 
fölött a főügyészt. (5., 6  §.) Ö fölsége 
legfőbb fölügyeleti jogát, az igazságügy- 
miniszter gyakorolja. Fegyelmi vétségek 
általán a következők : a hivatalos köteles
ségek mulasztása, vagy hanyag teljesítése; 
annak szándékos, vagy goudatlan megsze
gése, az állás tekintélyét sértő, vagy bot
rányos magaviselet; a hivatalból engede- 
lem nélkül távozás, vagy az eugedély 
lejárta utáni kimaradás. Speeziális esetei 
a fegyelmi vétségnek, ba a biró vagy 
bírósági hivatalnok oly ügyben, a melyben 
az eljárás vagy határozás öt vagy azt a 
hatóságot illeti, a melynek ő tagja: fél 
részére per vagy emlékiratot vagy indít 
ványt szerkeszt, a mástól szerkesztettet 
helybenhagyás vagy megváltostatás végett 
átvizsgálja, vagy a törvény szabályozta 
hivatalos működésen kívül, az ügy miként 
vitelére útmutatást vagy tanácsot ad, vagy 
az ügy eldöntésére más módon befolyást 
gyakorol; ba a folyamatban levő ügy mi 
kéuti elintézésére vagy egyéb bírói vagy 
ügyészi oselekmény tekiutetében, az eljáró 
hatóság valamelyik tagjára érdekeltségből 
vagy •lleuszenvböl hatni törekszik és ba 
a bírósági személyzethez nem tartozó egyé
nekkel ítéleti vagy érdemleges határozati 
tervezetet készített, vagy azoktól ily terve
zetet elfogad és azt hivatalos eljárásában 
fölhasználja. Fegyelmi vétségnek tekin
tendő: a csődbe jutás, gondnokság alá be- 
zés s a fizetésnek birói lefoglalása, ba ez 
az évi fl/.etést meghaladó összeg erejéig 
bat hónál tovább tart Büutctési fokoza
tok : a) írásbeli feddés, b) pénzbírság, 
c) a szolgálati idő egy részének, a nyug
díj vagy végkielégítési dij meghatározá
súnak leendő mellőzése, d) áthelyezés, e) 
kényszer végellátás, és 0  hivatalvesztés. A 
pénzbírság az évi fizetés egy harmadát 
meg nem haladhatja, választott biró maxi
mális bírsága 500 frt, végrehajtóé és szak
értőé 300 forint. Levonás a szolgálati időből 
öt évet meg nem haladhat. Hivatalvesztés 
esetéu a büntetett elveszti czimét, fizetését, 
nyugdiját § mindeu igéuyét a végkielégí
tésnek, úgy magára, mint örököseire nézve. 
a z  állasról lemondás esetén fegyelmi 
eljárás nem indítható, de a vagyoni 
felelősség épségben fönmarad. Csekélyebb 
fegyelmi vétségekben (illetlen magaviselet 
stb.) megintésnek vagy rosszalásuak van 
helye. A fegyelmi bíróság első fokbau a 
törvényszék területén alkalmazott bírósági 
hivatalnokok fölött: a törvényszéknek fe
gyelmi tanácsa; a törvényszékek, valamint 
járásbíróságok közbirái, a választott birák, 
továbbá az ügyészek, alügyészek fölött a 
kir. ítélőtáblának fegyelmi tanácsa; a tör- 
véuyszéki elnökök és aleluökök tülöd a 
kir. kúria fegyelmi tauácsa. A tölebbezés

ezektől a kir. tábla, illetve a kúria fe
gyelmi tauácsa elé történik. A közvádló 
teendőit az illető bíróságnál alkalmazott 
ügyész, a legfőbb bíróságnál a korona- 
ügyész végzi. A koronaügyész ellen a mi
niszter rendeli ki a közvádlót. Ha 1. a 
bírósági hivatalnokok ellen bűnvádi eljá
rás vau indítva, 2 . csőd és gondnokság 
alá helyezés, 3. székhelyéről engedelem 
nélkül távolmaradás s tartózkodási helyé
nek eltitkolása, 4. fegyelmi utón hivatal 
vesztés eseteiben, végre 5. súlyosabb fe
gyelmi ügyekben a vizsgálat tartama alatt.

— Vizsgálat. A főispán a hétfői köz- 
igazgatási ülés elején, a napirend alött 
kiindulva abból, hogy neki miut főispán 
□ak kötelessége a megyei tisztikar becsü
lete fölött őrködni — fölhívta a bizottsági 
tagok figyelmét azou kínos ügyre, melyet 
a helyi sajtó egy része a hegyháti főezol- 
gabiró személyével kapcsolatba holott. 
Ezt a viszás helyzetet kibonyolitaui — 
úgymond — saját hatáskörében el vau 
határozva még azon esetben is, ha a köz- 
igazgatási bizottság ez ügyben nem is in
tézkednék; mert ezt tennie már államitól 
gálati tekinteteknél fogva is kötelessége 
A közigazgatási bizottság erre elhatározta, 
bogy az említett ügyben elrendeli a fe
gyelmi vizsgálatot megelőző vizsgálatot, 
melynek teljesítésére nem az alispán vagy 
annak helyettese — miut a hogy az tör
vényes szokás, — hanem a közigazgatási 
ülésből három tagból álló bizottság külde
tik ki. A vizsgálatot teljesítő bizottság 
Nagy Fereucz eluüklete alatt Németh Li- 
pót, Drie8z Lajos, kik a határozatnak 
jogerőre emelkedése után megkezdik műkö
désűket oly megbízatással, bogy a vizsgála
tot a legszélesebb körre terjessze ki.

— Helyiség változtatás. A „Pécsi ke 
resztéuy polg. társalgó kör" helyiségét 
régi helyére, gyár.utcza 7-ik szám Udvardy 
Nándor — (ezelőtt Fingerhut) féle vendég 
lőbe tette vissza. Ezen szép kerttel ellá
tott helyiség a kör tagjai előtt nem lesz 
ismeretlen. Van itt a körnek külön zárt 
olvasó-terme s úgy szintén — a nyári 
évadban — rendelkezésére áll mindenkor 
egy mindig jó karban tartott tekepálya is.

— Tűz a vidéken. Somberekeu, a 
Vorzsiuszky Alajos nyug. cs. kir. százados 
által haszonbérben bírt Holt/.manu-féle bir
tokhoz tartozó pusztán kigyuladt egy 19 
öl husszu, 3 öl széles és 3 öl magas szé
nakazal. A községből az oltószemélyzet a 
tűzi fecskendővel csakhamar a helyszínen 
termett ugyau, de a vízhiány miatt az ol
tás nem volt sikeresen eszközölhető s igy 
a 80 nagy szekérre való széna a tűz mar 
taléka lett. A tűz, melynek keletkezési 
oka eddig nem volt kipuhatolható, éjfél 
utáni két óráig tartott. A községi elüljáró 
súg a tűzvész által okozott kárt 960 frtra 
becsülte, mely nem volt biztosítva.

— A „Pécsi Dalárda" által mait szom
baton rendezett dalestély igen jól sikerült. 
A „Táv asz, elmúlt" czimü dalt meg kellett 
ismételni. Ének után tánezra perdültek a 
jelenlevők és a katouazenekar zenéjére 
kora hajnalig járták. Az első négyesben 
58 pár vett részt. A hölgyek nevei közül 
tudósítónknak következőket sikerült fel
jegyeznie: Angster Róza, Áronffy Riza, 
Buday nővérek, Zsolnay Mariska, Eötvös 
Ilona, Gianoue Malvin, Hotfmann Mariska 
(Szabolesbánya), Horváth Mariska, Hantosy 
Ilona, Ivic8 Panla, Kozáry Emília, Kaiser 
nővérek, KindI Ilona, Kellauer Gábris és 
Mariska, Láng Nóra, Mikits Emma, Móra- 
vetz Carolin, Mestrics Ilona, Náray Vilma, 
Németh Etelka, Obetko Giza és Lujza, 
Petrás Paula, Platz Pannika, Pintér Terka, 
Ribics nővérek, Repíts Mariska, Saághy 
Lotti, Schreyer Gizella, Soóstó Sarolta, 
Stangl nővérek, Schreyer nővérek, Szánthó 
Ilona, Tiefenbacher Ilka, Váry Piroska, 
Weidinger Ilona, Weitrnbsky Gnsztika, 
Zsillé Etelka. A menyecskék közül: Valen 
tin Ottóné, Simacsek Alajosné, Setényi 
Antalné, Lőttemé, Köcsön Lajosné, Her 
gert József né, Czupi Edéné (Patacsról), stb.

— Zászlószentelés Német-Bolyon. Szép 
és megható ünnepélynek volt színhelye 
Német-Bóly mezőváros. A német-bólyi ipar- 
testület zászlója felszenteltetek Kora reg
gel mozsáriövések hirdették a lakósságnak 
a nap jelentőségét, mely alkalomból a plé
bánia templom élő virágokkal és szőnye
gekkel gazdagon és ízléssel feldiszittetett. 
A zászló anyai tisztel Motenuovo Aladár 
berczeg neje szül. Kinsky Francziska grófnő 
vállalta el, kit — mivel a megjelenésben 
akadályozva volt — Tichay József urod. 
föerdész neje helyettesített. A herczegnö 
a felszentelendő zászlóra drága, gazdagon 
hímzett nemzeti szinü selyemszalagot kül
dött, melyen a Montenuovo herczeg és 
Kinsky grófi családok czimerei és e fel
irat voltak aranyuyal kivarrva: „Isten 
áldja a tisztes ipart. Herczeg Montenuovo 
Aladárné Kinsky Francziska grófnő 1888." 
Maga a zászló fehér, szintén gazdag arany- 
hímzéssel és szent József képével, mely 
alatt ezeu felirat olvasható: „Könyörögj 
érettünk. A német-bólyi ipartestület 1888." 
Az egyházi szertartás, melyet Streicber Jó 
zsef német-bólyi plébános és Magenheim 
József pécs-belvárosi (előbb németbólyi) 
káplán segédletével Troli Fereocz pápai 
prelátns és pécsi székesegyházi kanonok 
végzett, d. e. 10 órakor ünnepélyes szent 
misével vette kezdetét, mely alatt a német 
bólyi dalárda igen szépen énekelt; kiváló 
tetszésben részesült Piánk Kamill segédlel 
kész és a dalárda elnökének szép és sziv- 
rebató éneke. Troli prelátns alkalmi egy
házi beszédet is tartott, e jelmondattal:

| „Szerencse föl!" A zászló egy házi lag föl- 
szenteitetvén, következett a szögek beve- 

' rése. Az elsőt Troli Ferenc* preiátus verte 
be „Isteu nevében," a másodikat ugyanő

a  zászlóanya nevében, a harmadikat Ti
chay Józsefné, a negyediket Troli prelá- 
tns a maga nevében, az ötödiket Streicher 
József, a hatodikat Sey Lajos főszolgabíró 
az iparhatóság nevében e szép szavak kí
séretében: „. . . . Legyen az ipar fej
lesztője és a magyarosodás terjesztője." 
Szögeket vertek még: Tichay József, 
Magenheim József, Piánk Kamill, Bellada 
Ferencz és Klein Dezső, továbbá az ipar
testület részéről;: Gyetván Ignácz iparha
tósági biztos, Scheffer György az ipartes
tület elnöke, Armbruszt Gáspár másodelnök, 
Hoffmann József jegyző, ifj. Morschhauser 
Vilmos pénztáros, Hoffmeister Antal, Mául 
Alajos, Schwab István és Hayer István. 
Ezen alkalomból a német-uólyi iparos ta- 
uonezok által készített munkákból sikerült 
kiállítás is rendeztetek, melyről elismerőleg 
nyilatkoztak azok, kik azt megtekintették. 
Az ünnepélyességek sorozatát este toasz- 
tokkal fűszerezett bankett, és ezt követő- 
lég reggelig tartó sikerült tánczmulatság 
zárta be.

Irodalom.
=  Kereskedelmi és politikai szá n tá n , II. rész. 

Irta Havas Miksa, a pozsonyi kereskedelmi aka
démia tanAra.

A lapunkban nem rég ismertetett I. rész foly
tatásét képezi a jelen kötet, mely felöleli a keres
kedelmi akadémiák II. osztályának szánt tananya
got. E kötetben találjak a batáridő-számítást, a 
tolyó-száiulák tanát, az arany ezüst-számitást, az 
éremszámitáat, a külföldi váltók tanát 18 piacz 
váltó - folyamjegyzékével, a* osztrák-magyar érték
papíroknak a külföldi tőzsdéken való jegyzését, a 
6 legfőbb tőzsde jegyzékével, az értékpapírokkal 
▼aló aaámítást a külföldi tőzsdék usanceai értel
mében az értékpapírok jövedelmezőségének szá
mítását és végül a részíetivügyletek tárgyalását, 
behatóbban mint más eddig megjelent könyvekben.

A most megjelent folytatólagos kötet is mu
tatja a mű első részénél méltatott jelességeket. 
Ax egész könyv irálya magyaros, világos. Az ér
telmezések rövidek, könnyen érthetők. A munka 
főjellemvonása, hogy a tárgyalást a gyakorlati 
élet köréből vett, a hazai viszonyok figyelembe 
vételével összeválogatott, a tanítás szempontjából 
metbodice elrendezett 26 folyószámla kidolgozá
sára, továbbá 132 példa és 174 feladat megoldá 
sara fekteti. A feladatok tárgyaknál fogva is érté 
kesek éa tanulságosak. A szakaszok végén ismétlési 
feladatokat találunk, melyekben alkalom adatik a 
már korábban tanultak felelevenitéae mellett, az 
új anyag gyakorlására. Az összes feladatok ered
mény** közölve van.

Ezek szeriut az előttünk fekvő munka nemcsak 
jó tankönyv hanem magáutanulásra is alkalmas 
sőt igényt tarthat arra, hogy pénzintézeteknél, mint 
tanács- és irányadó foglaljon helyet. Efféle munka 
hiáu/át az iskolák már régen érzik, több iskola 
sietett is azt taukünyzül alkalmazni.

A könyv I. része, melyet az illetékes szak
körök, valamiut az egész hazai sajtó a legjobb 
fogadtatásban részesítettek, ezek szerint a jelen 
kötetben, méltó folytatást nyert.

A 10 ívre terjedő, elegáns kiállítású munka 
ára frt 1-20. Kiadója Stampfel Károly jó hírnév
nek örvendő pozsonyi ezég.

f f  A gyakorlati kereskedelmi tudományok czi- 
mű fölyúirat (Budapest Albrecht-út, Zachár Gyula 
tanár kiadásában) 44. száma nagy táblás kimuta
tást hoz, könyvviteli rendszerek czim alatt, me
lyen egy Uzletterv van elkönyvelve a franczia mód 
szerint. — E füzetben találjuk még a kereskede
lem isme ez. önálló mű 13 ivét s mellékletként a 
„kereskedelmi és pénzügyi szemle" és „kereske
delmi és pénzintézeti szaktanfolyam" cziuiii mel
léklapokat, melyeknek nevezetesebb csikkéi: a 
kamatláb vázlatos története, (Dr. Császár K ) Az 
áruk vegyészete. (Mokos Károly) stb. Ugyanezen 
füzetben folytattatuak még a kereskedelmi leve
lezés, kereskedelmi számtan, a könyvvitel gyakor- 
liaa stb. állandó rovatok is- — A jeles folyóiratot 
melegen ajánljak az irodalom ezen ága iránt ér
deklődő b. olvasóink szives figyelmébe.

Közgazdaság.
Az értékpapírok beszerzésének kélt

ségei.
Mindennapi eset, hogy a nagyközön

ség, midőn tőkéjét értékpapírokban óhajtja 
gyümölcsöztetni — kevés kivétellel — 
nincs kellőleg tájékoztatva ama források 
iránt, melyeknél ezen vásárlások megbíz
hatóan, pontosan s érdekeinek megóvásá
val eszközölhetők volnának.

E tájékozatlanság rendszerint megki 
vánja ugyan a maga árát, de azért a 
vásárló közönség még mindig nem okol a 
maga kárán és előszeretettel fordul érték 
papír beszerzéseinél gyakran oly források 
hoz is, melyek a túlszámitás mesterségé
ben kiapadhatatlanok.

E czikk keretén kívül esik különben 
nem nagy pénzpiaczunk egészségtelen ki
növéseit fejtegetni, mert bisz ba másutt 
nem is, de itt mindenesetre indokolt ama 
kereskedelmi felfogás, bogy ki ki ott sze
rezze be és ott adja el áruit, a bol azok 
legolcsóbban vehetők, illetve a legelőnyö
sebben értékesíthetők.

Ebből kiiudulva, csak s összehason
lítható adatokat kívánunk nyujani azok 
számára, kik értékpapírokat vásárolnak, 
hogy ez adatokból a következtetéseket 
saját előnyükre levonhassák.

Hogy egy vásárlandó értékpapír tulaj
donképi áráról tiszta képet nyerhessünk, 
nem hagyhatjuk figyelmen kívül a buda
pesti péuzpiaczou fenálló usance-okat (szo
kásokat.)

Ezekkel már csak azért is számot 
kell vetnünk, mert csak ezeknek figyelem- 
bevétele mellett állapíthatjuk meg az illető 
értékpapír vételárát.

A budapesti pénzpiacz usance at sze
rint az értékpapír árfolyamán kivüi meg
térítendők az illető értékpapír folyó ka 
matai (a szállítás, illetve átadás uapjat 
délelőtti 12 óráig be nem számítva), mint 
hogy a szelvénybeváltásnál azok a vevő 
nek megtéríttetnek, továbbá fizetendő az 
usance szerint megállapított „courtagc" 
(jutalék), mely rendszerint 100  írt névérték 
után 5e/oo, azaz 5 krt tesz ki és végül 
számításba hozhat az eladó bank vagy 
bankár provisio (kezelési költségdij) czi- 
mou, ha a vevő és eladó közt előzetes 
külöu megállapodás nem jött létre, ’/ 10,
7* V.V.-ot-

Felesleget megjegyeznünk, hogy •  
folyó kamat megtérítése csak ott áll be, 
a mikor kamatozó, tehát szelvényivei, avagy 
részvényeknél osztalékjegygyel értékpapí
rokat vásárolunk.

A provisió és a folyókamat megtéri 
térítésének számításba hozatala azoD tér, 
melyen az eladást eszközlö félnek bőséges 
módja nyilik saját előnyeinek kihasználá
sára, mi — fájdalom — igen sok esetben 
a vásárló fél érdekeinek csorbításával 
azonos.

Félreértések kikerülése végett han- 
snlyoznuuk kell, hogy a hazai, jelesen a 
fővárosi bankok rendszerint sohasem szá
mítanak többet az őket jogosan és méltá
nyosan megillető konrtage és provisió 
czimén és a folyó kamatoknál is csak a 
tényleg lejárt kamatokat téríttetik meg 
maguknak. — Máskép áll azonbai ezen 
számítása nagy garral és kis tökév‘ 1 dol
gozó úgynevezett „bankárokénál — tisz 
telet a kivételeknek — kik kevesebb te
kintettel szoktak lenni ügyfeleik érdekeire, 
hisz néha egy nem sikerült speknláczió 
amúgy is kioltja létezésüknek különben 
is homályosan pislogó lángját.

Hogy tehát állításunk indokolására 
visszatérhessünk és hogy a számításban 
mutatkozó különbözeteket gyakorlati pél
dával megvilágítsuk, számításaink alapve
téséhez társul vesszük a törvényhozás 
egyik legújabb alkotása intézetét, mely 
törvényszabta korlátáin belül épp úgy 
teljesiti az értékpapírok vásárlását, mint 
akármelyik bauk vagy bankár, azzal a 
különbséggel, hogy a törvény intézkedései 
értelmében ügyfeleinek sem provisiót, sem 
pedig courtaget ueui hozhat számításba, 
tehát a vásárlást, dij és jutalékmentesen 
eszközli.

Értjük ez alatt a in. kir. postataka
rékpénztárt, mely legutóbb havi kimutatása 
szerint közel 1 millió névértékű értékpa
pirost vásárolt ügyfelei, illetve betevői 
részére, rövid lenállása óta.

Ha most a különbségek felderítése 
végett három csoportra osztjuk azon inté 
zeteket vagy magánosokat, melyeknél, il 
letve kiknél beszerzéseinket eszközölhet
jük, következő képet nyerünk :

Alapul veszszük pl. 6000 frt 5 °/„-os 
magyar papirjáradéknak leszámolását folyó
év óktóber bó 20 iki átvétellel, 90 frt 20 
kros napi árfolyam mellett.

A jó hírnek örvendő szolid pénzinté 
zetek következően lógják vásárlási és 
költség jegyzéküket bemutatni. 6000 frt 
névértékű 5°/0 os papirjáradék á 90 frt 
50 kr. 5430 frt.
Folyó kamat f. évi ju 
nius 1 töl (legutóbbi 
szelvényesedéi f. év 
október 20 ig (19-ikét 
be nem számítva) .
C o u rtag e .....................
Provisió (rendszerint)

Főösszeg 
Azok, kik

115 frt 83 kr. 
3 frt - kr.

7 frt 50 kr.
. . 5556 frt 33 kr.
vevők tájékozatlanságát 

kizsákmányolni hajlandók, ugyanezen érté
ket következőn toguak leszámolni.
6000 frt 50/,-os papir
járadék a 90 frt 50 kr 5430 frt — kr. 
Folyó kamat f. évi jú 
nius 1-től (felhasználva 
a vevő jóhiszeműségét) 
beleszámítva a szállítási
napot i s ....................  116 frt 67 kr.
C o u rtag e ....................  3 frt — kr.
Provisio V/'/o (mérsé
kelten számítva . . .______15 frt — kr.

Összesen . . 5564 frt 67 kr.
A m. kr. postatakarékpénztár ellenbeu 

I ugyanezen árfolyam mellett a vételárt kü* 
. vetkezően számolj a le :
| 6000 frt 5*o-08 papir

járadék á 90 frt 50 kr.
! 5'/# os kamat folyó év 

Iuniós i-től folyó bó 
i 2 0 -ig (a szállítási, illet 
I ve leszámolási napot 

bele nem számítva

5430 frt — kr.

115 frt 83 kr.
Összesen 5545 frt 83 kr.

A fenti számadatokból tehát kiviláglik, 
hogy egy és ugyanazon értéket tárgyaló 
s azonos árfolyam mellett előadott esetben 
a ui. kir. postatakarékpénztár számításánál
a jóbirnevü iu'ézet 10 frt 50 krral hoz 
többet számításba, bár ezt jogosan cselek- 
s z í, az ezen keretbe uem tartozó bankár 
pedig 18 frt 84 krnyi többlettel matatja 
be számláját.

Ki tagadna azoban, hogy ne történtek 
volna mar oly felszámítások is, a bol az 
illető bankár provízió czimen •, avagy 
l*/.-ot hozott számításba. — Hogy ilyen
kor a tőke kamatját a magas felszámítás 
mennyire csökkenti, nyilván való, mert 
bisz a felszámítások, bármi czimen történ 
jenek is, mindig csak az illető értékpapír 
vételárának kiegészítését, illetve egység 
árát képezik.

De e mellett még tekiutetbe^kell ven 
nünk ama költségeket is melyek portó 
czimen viselendök a pénz beküldé énéi és 
és ama portóköltségeket, melyek az érték
papír elküldésével járnak.

Ha pedig figyelembe veszszük, hogy 
a postatakarénpénztár közbenjárásával vá 
sárolt értékpapírok vételárát nem kell pos
tán elküldeiiüuk, hanem a vételált tetszé
sünk szeriuti bármely közvetítéssel megbí
zott postahivatalnál könyvecskénkre lefizet 
jük, az értékpapírt pedig ba a további 
költséget is megkímélni akarjak — ott az 
intézetnél dijuicutesen őriztetjük, oly ked
vezmények részesévé leszünk, a melyek 

‘ a po*tatakarékpénztamak értékpapírjaink 
I vásárlására nézve kínálkozó szerepét a 
| legelőnyösebben tüntetik tel.



November 10-én. PÉCSI FIGYELŐ 4 5  ík  s z r im .

Hogy a postatakarékpénztár közveti 
tésével érjékpapirjaink olcsóbban szorezbe 
tök be, annak nyilván nem az áilamverse- 
nye az oka, hanem kimagyarázható ez az 
intézetnek sajátszerü jellegéből.

Gabona-árjegyzék
Pécs az. k. városában 1888. évi 

tartott hetivásárról.
3-án

) Ő8ZÍ . . 100 kg. —
Búza: ) tavaszi „ —

) uj . . . n n 7.—

Kétszeres ) ó  . . .
) Uj a . .

»>
n 1 6.—

R ozs:
) ő  . . .
) Uj . a . n n 5.40
) őszi . . „ --

Árpa: ) tavaszi
) uj . . .

* „ 6.20  
„ 5.50

Kukoricza
) ó . . .
) uj . . . .

" ” 4Í50
Hajdina: n —

) őszi . . r „ —-—
Zab: ) tavaszi .

) uj . . . r 5.60
S z é n a : „ r 3.—

Szalm a: ) ágy . . . 
) alom . .

» „ 2.10
n 2 . -

T S T J b .Q tT  F E B E N C Z
lsptnlsjóono*.

I S  J Ó Z S E F ,  V A K A R T  F E R E N C *
lapvezér. felelő* sierkesztő.

a T 3 r 5. l t - t é r . * )

Brüsszelben
k itü n te te tt  gazdag széu sav tarta lm u  

asz ta li és -vóayv iz

S A V  A N Y U  V Í Z  E

frlnn tMtrxhen kaphat" a* nrsmAgom farak tArbbu:
Pila Lntv I >"agy k és szerb k.udv ásvány- 
LUOhukt L., vízszállítónál B u d a p e s t e n ,  
nemkülönben gyógyszertárakban, füszerke- 

reskedésekben és vendéglőkben.

n

Lengyeli- csemege sajt 
Apponyi Sándor gróf

tejgazdaságából.

Kapható Pécsett: E ize r  J á n o s , 
K ic k  K á r o ly  és K ö tn i J á n o s  
urak és R e e h  V ilm o s  özvegye 
fűszer- és csemegekereskedésében.

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦  ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

f  M űfog, fogsor
*  <•

mindennemű javítás kéeziltelik 
readlivll olcsó áron

te ljes jó tá llás m ellett.

I  GROSZ LAJOS
V '  1878.' évbea alapított műtermében
*jl! Budapest. IV.. magyar-utca I. szám, *
ív', a . ja a it '^ ra iz il- 'U L to z a k . s a r l E á t n .  

Délelőtt 9—12 éráig és délutás 2 —3 óráig

A k ö z e lg ő

disznóölési idényre
mintegy 500 ölésre érett sertés 
eladó a pécsi sertéshizlaló tár

saság szállásaiban.

Bouillon.
Extracte, <*>-«>

elvan ismerve, hogy a legjobb 
és a  legolcsóbb

leves-kivonat husvagdalékkal.

Fnw tbeáakaná.1 kivonat egy 
^ 9 /  edény forró vizben azon

nal minden mán hozzátétel nélkül 
erős és jóízű húslevest szolgáltat.

Főraktár A ti•*tria-Maffyarorntágra :

Julius Maggi  &  Co.,
Wien, I. Jasomirgottstrasse 6.

Pécsett kapható, 
Köszl Jánosnál.

■

I

X X X X X X X IX X X X X X X X

Irodahelyiség-változtatás.

Dr. Miltényi Miklós
ügyvédi irodája

1888. november hó 1. napjától kezdve 
Pécsett, a belvárosi

M ária -u tcza i 7. sz. házban
— a régi színházi épület átellenében — 

található

*) E rovat alatt megjelentekért nem vállal fe
lelőséget a szerk.

Hirdetések.
Töke befektetésre igen alkalmas

eladó
Az eladási árnak jelenleg G °0 d t  

ti sztán jövedelmezi,
a mely jövedelem még emelhető. 

Bővebb értesítést ad : f h \  K r ( t8 Z - 
f i t t y  3 1  ik /ó .8  ügy véd Pécsett.

BÚTOROK CSüiviAOüLAS 
nélkül szállítása v

SbEjTBqiüJ ÜUl|G W

KT13901N NOA NOUIOícDQ

L A U B E R
( P é c s e t t ,  M á r l a - u t c z a  4 .  s z .)

a  k á p t a l a n i  k o r c s m a  f ö l ö t t  j o b b r a  l e v ő

téglagyár tulajdonosa és cserepes
e|vállal mindenféle cserepes munkákat és javításokat 3 vagy 6  évi szerződés 

m eett, valamint W  uj te tő z e te k  k ö tő d é sé t egy évi jótállás mellett. 
Szállít ti ínl téglát, cemeot-lemezt, oltott neuet és homokot t legiéltíijisaMu szabott áron.

B é r- és fu v a rk o c s ik
mindenkor a l e g j u t á n y o n a b b a n  kaphatók.

A  k ö z ö n s é g  k é n y e l m é r e  t © l © f o n - ö * * s z © R ö t t © t © K  
a házzal és a téglagyárral.

gxxxxxxxxxxxxxxxi:

1 S c h l e g e l  l o v a r d á j a
X  Pécsett, a buzatéren.
X  Ma szombaton, 1888. november 1 0 -én este 7 és V* órakor

x|Jr nagy d íszelőadás IgJ
uj választékos műsorral.

X Vasárnap november 11 -én
£  l s é t  n a g r 3 r  I c - í i l o n .  e l ő a d . á s

az első d. u. 4 órakor, a második este 7 és */s órakor.
Krembser A és Ednardo arak, njonan szerződtetett tagok, továbbá az 

összes művészek és művésznők föllépte.
— ——— K öze lebb it a  fa lr a g a sz o k ,  —

0 9 *  Mától kezdve kedvezm éuyes á rn  napijegyek kaphatók Taus 
Vilmos dohány tőzsdéjében a király-ntczában.

Este a pénztárnál rendes árak.
Számos látogatást kér

SCHLEGEL M. ig a z g a t .
Hétfőn, nov. 12-én este 7 és ’/> órakor előadás.

IxxxxxxxxxxxxxxxiX X X X X X X X X X X X X X 4

Értet

! I
1A-1 j

i l t é s !  I
£(« Van szerencsém a nagyérdemű közönséget tisztelettel értesíteni, ^
w  miszerint a legjobb hírnévnek örvendő jjjj?

|  Thea- és Rum-áruinknak Mohácson és e vidéken |
Sf való egyedáruláni jogával az Altalnnk nagyrabecnlllt

Freund és társa
mohácsi czéget bíztuk meg.

•  Az összes Chinai-orosz theák, brazilja és jam aikai rum  a
*V' legkitűnőbb eredeti minőségűek. A Thea-félék */«, '« és V« K° cso- 

magokban, a Rum-félék eredeti VIt«t Vio, "/ios és *%•. literes palacz- 
kokban, pesti eredeti áraink szerint, jutányosán adatnak el.

Í
 Összes csomagjaink és palaczkjaink törvényesen oltalmazott

védjegyünkkel vannak ellátva.
Teljes tisztelettel

m Dietrich és Gottschlig,
X  ■»gy*f klr. udvari szállítok, thea és rum nagykereskedők

B x L d .» p « » t« a a , .

Nyomatott Taiza József könyvnyomdájában.

Árverési hirdetmény.
Alulirt kiküldött végrehajtó az 1881. 

évi LX. t. ez. 102. §-a értelmében ezen 
nel közhírré teszi, hogy a pécsi kir. járás
bíróság 12918. számú végzése által a pécsi 
egyesült külv. takarékpénztár végrehajtató 
javára Szebeni Zsombor és neje pécsi 
lakosok ellen 155 frt töke, ennek 1888. 
év szeptember hó 15. naptól számítandó 
6 '/o kamatai és eddig összesen 39 frt 68 
kr. perköltség követelés erejéig elrendelt 
kielégítési végrehajtás alkalmával biróilag 
lefoglalt és 572 írtra becsült bátorokból 
álló ingóságok nyilvános árverésen el- 
adatnak.

Mely árverésnek a 13217/1888. sz. 
kiküldést rendelő végzés folytán a hely
színén, vagyis Pécsett a lperes lakásán  
Szepesy-utcza 8 . sz. leendő eszközlésére 
1888-ik év novem ber hó 16-ik n ap já 
nak  dé le lő tt 11 ó rá ja  batáridőül kitüze 
tik és ahhoz a venni szándékozók ezennel 
oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az 
érintett ingóságok ezen árverésen az 1881. 
évi LX. t. ez. 107. §-a értelmében a lég 
többet ígérőnek becsáron alul is eladatni 
fognak.

Az elárverezendő ingóságok vételára 
az 1881. évi LX. t. ez. 108. § á-ban meg
állapított feltételek szerint lesz kifizetendő.

Kelt Pécsett, 1888. évi okt. hó 31 én.

Kremmer Ferencz.
kir. bir végrehajtó.
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Árverési hirdetmény.
Alulirt kiküldött végrehajtó az 1881 

évi LX. t .  ez. 102. § a értelmébeu ezen
nel közhírré teszi, hogy a sásdi kir. járás 
bíróság 3780—3781/1888. számú végzése 
ált al Szelicz András oroszlói lakós végre
hajtató javára Csertány István vargai lakós 
ellen 100 frt és 100 frt töke, ennek 1887. 
év január hó 1. napjától számítandó 8*/# 
kamatai és eddig összesen 58 frt 56 kr. 
perköltség követelés erejéig elrendelt ki
elégítési végrehajtás alkalmával biróilag 
lefoglalt és 334 frt 50 krra becsült gazda 
sági eszköz, gabna, szobabútor, ágynemű, 
2  ló és házból álló ingóságok nyilvános 
árverésen eladatnak.

Mely árverésnek a 3867/1888. sz. ki
küldést rendelő végzés folytán a helyszí
nén vagyis V argán a /  a lperes lakásán 
leendő eszközlésére 1888-ik év novem 
ber hó 19-ik n ap ján ak  dé le lő tt 9 órája 
h a tá rid ő ü l k itiize tik  és ahhoz a venni 
szándékozók ezeunel oly megjegyzéssel 
hivatnak meg, hogy az érintett ingóságok 
ezeu árverésen az 1881. évi LX. t. ez. 
107. § a értelmébeu a legtöbbet ígérőnek 
becsáron alul is eladatni fognak.

Az elárverezendő ingóságok vételára 
az 1881. évi LX. t. ez. 108. §-ábau meg
állapított feltételek szerint les/, kifizetendő.

Kelt Sásdon, 1888,ik évi nov. bó 4. 
napján.

Schubert Manó.
kir. bírósági végrehajtó.

I  » N í  ; i 5 I  I O I  I  A  !  . 1  -féie
= =  g y ó g y s z e r tá r  B é c s b e n ------ :

Singerstrasse 15 . sz. „/vmn gold. S e ich sap fe !“.
VPríÍ<71Ífft IflUflPQftL e *®l,' tt e g y e te m e s  labd acsok  neve alatt; ez  utóbbi nevet telje* joggal 
f Cl II. ZiLKU UlUlltU. vA megérdemlik, mivel csakugyan alig létezik beteg*ég, melyben e labdacsok 
csodá* hatásukat ezerszeresen be nem bizonyították volua. A legmakacsabb esetekben, melyek
ben minden egyéb szer sikertelenül alkalmaztatott, ezen labdacsok számtalanszor és a legrövi
debb idő alatt teljes gyógyulást eredményeztek. 1 doboz 15 labdacscsal 21 kr. 1 tekercs 6 
dobozzal 1 frt 5 kr., bérmentetlen utánvét mellett megküldéssel 1 frt 10 kr. A pénz előlege*, 
beküldése mellett, bérmentes megküldéssel együtt 1 tekercs labdacs 1 frt 26 kr., 2 tekercs 2 
frt 30 kr., 3 tekercs 3 frt 35 kr., 4 tekercs 4 frt 40 kr., 5 tekercs 5 frt 20 kr., 10 tekercs 9 
frt 20 kr. (1 tekercsnél kevesebb nem küldetik s z é t )

V alódinak csa k  azon  labd acsok  te k in ten d ő k , m e ly e k  u ta lv á n y a  P ser h o fer  
J n é v a lá ír á sá v a l v a n  e llá tv a , s  m e ly e k  a  dobozok  te te jén  ugyanazon  n év a lá írá st  
v is e l ik  v e r e s  nyom ásban .
Számtalan levél érkezett, melyek írói hálát mondanak a labdacsokért, melyeknek a legkülönfé
lébb és legsnlyosabb betegségekben egészségük helyreállítását köszönik. A ki csak egyszer 

kísérletet tett velük, tovább ajánlja szokat.

A számtalan köszönöiratok közül idemellékelve közlünk néhányat:
S c h l i e r b a c h ,  1888. febr. 17.

Tekintetes ur! Alólirott tisztelettel kérném az 
ön valóban rendkívül haszuos és kitűnő vér- 
tisztító-labdacsaiból ismét két tekercsesei meg- 
küldeni. — Mély tisztelettel

Neureiter Ign. gyakorló orvos.

H r a s c h e ,  Flödnik mellett, 1887. szept. 12.
Tekintetes u r ! Valóban az isten szent aka

rata volt. hogy az ön labdacsai kezeimhez ju 
tottak, s jelenleg megírom önnek azok eredmé- 
nyét: gyermekágyban meghűltem úgy annyira, 
hogy dolgaimat már nem voltain képes végezni 
s ezóta már bizouyára rég meghaltam volna, 
ha az ön csodálatra méltó labdacsai meg nem 
mentenek. Az i«ten áldja meg önt ezerszeresen 
érte. Hiszem, hogy az ön labdacsai tökéletesen 
ki fognak gyógyítani, mint ahogy másokat is 
“ eggydgyitottak. Kniflc Therezia.

egy dobozzal megküldeni. Nem mulaszthatom 
el, hogy ezen kitüuö labdacsok értékét illetőleg 
legmelegebb elismerésemet ki ne fejezzem, * 
mindenütt, ahol csak alkalmam fog nyílni, a 
legmelegebben fogom azt a szenvedőknek aján
lani. Jelen köszönetnyilvánításomat illetőleg 
pedig felhatalmazom önt annak nyilvántételére 

Mély tisstelettel Kastner Therezia.

O o t s c b d o t f ,  J 0 S 6 . o k tó b e r  H.

Kohlbach mellett, Osztrák-Szilézia.
Tekintetes nr ! Tisztelettel felkérem önt, szí

veskednék az ön egyetemes vértisztitó labda
csaiból egy 6 dobozból álló tekercset megkül- 
küldeni. Egyedül csak az ön csodálatos labda
csainak köszönhetem, hogy gyomorbajomtól, 
mely öt éven át gyotrött, megszabadultam, — 
Nem is fog nálam e/eu  labdacs sohase hiányozni, 
8 tekintetességednek pedig ezennel a legmele 
gebb kószönetemet fejezem ki.

Legmélyebb tisztelettel Zwjkl Anna.

B é c s n j  h e 1 y , 1887. deczember 9.
Tekintetes ur ! Legforróbb köszönetemet feje

zem ki önnek 60 éves uagynéném nevében. Öt 
évig szenvedett idült gyomorhnrut s vizkórban.
Az élet már csak kin volt rá nézve s valóban | D . , . , QQÍ. ,  ,
egészen le is mondott az életről. -  Véletlenül R o h r b a c h, 1886. febr. 18.
valahogy az ön kitűnő vértisztitó labdacsaiból Tekintetes u r ! Múlt év november havában 
egy dobozzal jnto’tak kezeihez, s annak huta- e Ky tekercs labdacsot rendeltem meg öuuél. 
mosabb ideig való használata után teljesen | u « '  én- mint n5m *»««* » legjobb sikerét ta- 
felgyógyult. | P**ztaltuk ; mindketten hiányos székelés és he-

Mély tisztelettel Weinzettel Jozefa vés főfájásban szenvedtünk elaunyira, hegy mar
--------------  [ a kétségbeeséshez voltunk közel, dac-zára hogy

M i t t e r i n z e r s d o r f ,  1886. január 10. CB*k aliS 46 évesek vagynnk. 8  íme! az
Kirchdolf mellett, Felső-Ausztria. | ®“ labdacsai csodákat müveitek s minket ha- 

Tekintetes nr ! Szíveskedjék kérem részemre jóinktól megszabadítottak. — Mély tisztelettel
5 ön kitűnő vértisztitó labdacsából posta utján ,

List Antal
F üITV h a lfc a m  P sefh efrf J.-tM, évek óta legbistosabb
* "D J IZadlU, szőrnek van eílsm erve m indennem ű 

‘ ‘ • ’ ' '  "  '  tégely 40 kr.. bér-

K é s ié n ;  ú tifű  nedr. atb. ellen. I palacak >0 kr.

Amerikai lS s m n ;-k e n ö c s ,
baj ellen, a  tagacaggaiin, raipöbaj. flllaaaggatáa, aat. ellen.
1 frt 20 kr.

maJJím . 1 1 . .  Egy dobéi ára ÜO kr. bérnie 
• megkUldé* mellett 75 k .

bb atélkéroa nyl
_ . . . . . .  <0 kr., bem ente*

megküldéssel 05 kr.

É le t-  essenciin  (prágai c sep pe t, svéd csep pet),
megromlott gyomor, rost em ésites. mindennemű altesti ba
jok .ellen kitűnő b iliszer . Kgy Uvegcae 2* kr. üreg 1 frt 50 kr.

Az itt felsorolt készítményeken kivSI, valamennyi az auaztriai lapokban hirdetett bel és külföldi 
gyógyászati különlegessel készleten ta rta tik . a minden esetleg rak tá ron  nem levő czikk kívánatra 

pontosan s legjutányosabban beszereztetik
Postai küldem ények a*  ö szeg  beküldése nagyobb m egrendel éneknél u tán vétel 
m ellett én a  leggyorsabban e -zk ö zö lte tn e k

Angol csoda-balzsam , J » 'w i
F iaker-por, í"'™ : " ‘r *  * *  k •»' S 5  i d„• bo iasl 35 k r  , berm entea megküldéssel no kr.

Tannochinin -hajkeoöcs C*"1" 1*' i « i •
Cle j, fn  J ’ bs jnóvesitő s u r  1 ^ . |^ D

E gjetem os tapasz, é. . , ur,
,  . . . .  . . n iinden mergea kelevénst-k

cs a  lábak regi. id .rsiakonkm t kifakad., kelé-ei. a k
*  *  " f "  -*  S.vulladásos emlők é .  h a jo ló  bajokS s c r v t r i,i '- * *  m  • * — »  ~ -

Egjete«s tisstitá iá.
den kovetkeim enyei, úgy m int fejfájá*. a iédliléa. gyomor 
gorrs gyom srhev. aranyér, dugulás „ b. e llen . I J a w ,

• frt 50 kr.. fél

A pénz előleges beküldése mellett Tegezélszerübben postautalvány mellett a viteldTi sokkal 
kevesebbe kerül, mint az utánvétel meilett való küldésnél. J

p d d ig  még fölülmulhatlan
a MAAGER W.-féle

cs. kir. szabadalm azott, valódi tisz ta

Csukamáj-olaj
MAAGER VILMOSTÓL BÉCSBEN.

Ai orvosi tekintélyek által meyvizsyaltatott és könnyén 
em éizthetösége folytán gyermekoknek is ajánlható, mert a lég- 
tisztább, legjobbnak elismert s te r : mell- és tü döbajok . görvély. 

daganatok , ke lések , bőrk iü tések , m irigyek , gyengeség stb. ellen — egy 
Üveg ára 1 frt -  kapható gyári raktál bán : B é c s b e n , H eu m arkt 3 . s í .  alatt, 
valamint az Osttrák-Magyar birodalom legtöbb a jobb nevű gyógyaiertáraiban.

P écs alt k aph ató: Slpöcr Irtván, Zilga Láuló Erreth János, gyógyinrtárábao ; Reeh 
Vilmos es Sp'tzer fla kereskedeseben.


