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A regále-megváltás és a 
közságek.

Az italmérési regále megváltása 
régi kívánság m ár; a közönség már 
évek óta foglalkozik vele, a számtalan 
terv merült fel, hogyan és mikép kell 
a megváltást végrehajtani. Némelyek 
egyszerűen meg akarták szüntetni, 
mint a hogy a dézsma, robot s egyéb 
földesúri jogok megszűntek; mások — 
s ezek voltak többségben — úgy vél
ték a dolgot czélszerünek, hogy az 
italmérési jogot a községek váltsák 
magukhoz; arra azonban, hogy az ál
lam valami potomságért kisajátítsa a 
régi birtokosokat s az italmérésböl egy 
uj monopóliumot csináljon, igazán 
senki sem gondolt Hisz, ami a meg
váltást szükségessé teszi, a gazdasági 
élet szabadsága, ezzel nemcsak hogy 
nem nyer semmit, de vészit igen sokat.

Egészen csodálatos volt hát, hogy 
ama sok kifogás közül, melyet a regá
le-megváltási javaslat ellen eddig emel
tek, egy sem vonatkozott magára a 
javaslat alapelvére. Megtámadták a 
kárpótlás kiszámítási alapját; erős 
harcz folyt az ellen, hogy az állam nem 
pénzzel, de adóslevéllel fizet; a váro
sok különleges érdekei is erős szószó
lókra találtak: a kormány tervezeté
nek alkati hibáját azonban, ha észre
vették is sokan, szóvá alig tette valaki 
s a nyilvános megvitatásba nem vonta 
bele senki.

Hétfőn végre a függetlenségi és 
48-as párt határozati javaslata, melyet 
a képviselőházban U n g e r Alajos ter
jesztett elő, a kérdés vitatásába bele
vitte azt a felfogást, mely a kormány 
javaslataival homlok-egyenest ellen
tétben áll. A kormány egy fináncziális 
műveletet akar végrehajtani, az állam 
hatalmát felhasználni bizonyos meny- 
nyiségü magán-tulajdon konfiskálására 
s oly bevételi alap szerzésére, mely 
magán viseli a természetes növekedés 
feltételeit; a függetlenségi párt köz- 
gazdasági és kulturális szempontból in
dul ki, s midőn az italmérés jogának 
magánjogi természetét közjogivá vál
toztatja, a földes ur helyébe nem az 
államot teszi, hanem a községet.

Mi a különbség e kettő közt, alig 
szükség magyarázni. Az állam, midőn 
valamely bevételi forrást kihasználni 
akar, átalános szabályok után indul s 
az úgyszólván községenként változó

konkrét viszonyokra alig lehet tekin- j 
tettel. Pedig hát épp az italmérési re- j 
gálénál roppant különbség van p. o. | 
olyan község közt, mely bortermelés
ből él 8 a közt, amely csak búzát ter
meszt Itt az egyforma szabály másféle 
igazság; amit az egyik elbír, a másikat 
tönkreteszi és viszont. Az italmérési 
jog állami uniformisba bújtatása tehát 
egy közgazdasági baklövés, mely rom
boló hatását főkép a bortermelő vidé
keken fogja éreztetni, ahol már úgyis 
annyi a panasz, nyomorúság a fillo- 
xera és a uagy fogyasztási adó miatt.

De a községeknek különben is 
szükségük van arra, hogy legyen egy 
jövedelmi forrásuk, mely növekvésük
kel, tehát kiadásaik szaporodásával 
együtt növekszik. Minálunk a közsé
gek igen nagy terheket viselnek, min
denesetre nagyobbakat, mint p. o. 
Francziaországban vagy Ausztriában. 
Hogy egyebet ne említsünk, ez orszá
gokban a közoktatásügy tisztán az ál
lamra tartozik, mig nálunk jó részben 
— sok helyütt ott is, ahol felekezeti 
iskolák vannak, a községre. S a szo
rosan vett állami közigazgatásból is 
mennyit teljesít a község! Az adókive
tés és behajtás, a katona-állítási elő
munkálatok, kataszter, kézbesítés s 
tudja Isten, mi minden, mind a község 
dolga. Módot kell hát adni neki, hogy 
ezt a dolgát el is tudja végezni; erre 
pedig, akár csak a háborúra, pénz s 
pénz kell.

Igen, de azt mondja Tisza Kálmán 
és utána egész pártja, hogy a közsé
geknek inkább kárára, mint hasznára 
válnék, ha az italmérési jog kihaszná
lása rájok bízatnék. Ennél furcsábbat 
se mondott még valaki.

Mióta az állami javak eladogatása 
rendszerré lett, semmit sem csinált a 
pénzügyminiszter nagyobb kedvvel és 
nagyobb dicsekvéssel, mint, hogy a 
kincstár italmérési jogát itt is, ott is 
eladta a községeknek. Az e fajta szer
ződéseket a vármegye utján föl kellett 
terjeszteni a belügyminiszterhez, aki 
azokat jóváhagyta. Már most két év 
előtt még Tisza Kálmán volt a bel
ügyminiszter; igazán csodálatos hát, 
hogy ő, ki ekkor a községekre hasz
nosnak látta még, ha azok a kincstár
tól megváltották a regále-jogot, most 
pénzügyminiszter korában ugyanezt 
romlásuknak állítja.

Különben nem is igaz ez s nem is 
hiszi ő maga sem. Az államkincstárnak

akarnak egy uj jövedelmi forrást te
remteni, s ezért koholnak hamis ürü
gyeket, hogy igazolják azt a megdózs- 
málást, amit egyesek és községek 
vagyonán elkövetnek. A dolog termé
szete is azt hozná magával, hogy — 
mint a függetlenségi párt indítvá
nyozta — az italmérési jog a közsé
geké legyen; de a mamelukok nem 
törődnek a dolog természetével, hanem 
csak a Tisza akaratával. A határozati 
javaslat — s utána nem egy község — 
meg fog hát bukni, de annyi haszna 
mégis lesz, hogy megvilágította a Ti- 
száék hamis czégii pénzügyi politikáját

Országgyűlés.
Ma egy hete, szombaton, a leegna- 

gyobb viták egyike kezdődött meg, melyek 
valaha a magyar országgyűlést foglalkoz- 
tatták. A regále-megváltásról s az állami 
italmérési jövedékről szóló javaslatok ke
rültek elő s mindjárt oly nagy arányban 
indalt meg a vita, hogy — mint most már 
bizonyos — egyikévé fog válni a leg
nagyobb parlamenti küzdelmeknek. Dará
nyi Ignácz előadó kissé fanyar ábrázattal 
bizonyítgatta, hogy menyire helyesek és 
igazságosok a javaslat intézkedései. Két 
óra hosszat beszélt, ami érvet felhozhatott 
mind felhozta; hogy mégsem sikerült sen
kit — talán magát sem — meggyőznie, 
nem az ö hibája, hánem a javaslatoké. 
Annál nagyobb hatást keltett Polonyi Géza, 
aki megczáfolbatatlannl, a mellett érdeke 
sen bizonyítja be, hogy a regálénak talaj- 
donképen nem megváltásáról, hanem kisa
játításáról van szó. Álalános derültséget 
keltett az a megjegyzése, hogy ezentúl a 
pénzügyminiszter lesz a „fökorcsmáros.“ 
Végül azt indítványozta, hogy a javaslat 
tárgyalása halasztassék el addig, mig a 
kormány a városok zárszámadásaira vonat
kozó adatokat be nem szerzi. Ezután Ap 
ponyi Albert beszélt, mint mindig, must is 
nagy szónoki hatással. Pártolta Polónyi in
dítványát, a mellett azonban azt is kije
lentette, hogy a javaslatot átalánosságban 
elfogadja; s csak, ha módosításai elvettet
nek, fog a harmadik olvasásnál ellene sza
vazni. Végül Tisza Kálmán beszélt megle
hetős röviden s igen kevés szerencsével. 
Polémiája mind Polónyival, mind Apponyi- 
val szemben hatástalan maradt, s csodák 
csodája, még a mamelnkokat so tadta in
gerültségre, se tapsokra hangolni. Az ülés 
elején az elnök megemlékezett a királyné 
atyjának haláláról, mi felett a báz részvé
tét fejezte ki.

Hétfőn, a képviselőház ülése, mint
hogy a királyné nevenapja alkalmából 
mise volt, csak 12 órakor kezdődött, még 
pedig egy gyászhir bejelentésével. Bánffy 
Béla gr., a báz egyik alelnöke balt meg. 
A báz, mely részvétét jegyzőkönyvileg is 
kifejezte, a ravatalra koszorút küld. Mi

ntán Tisza Kálmán két kisebb törvényjavas- j 
latot beterjesztett, áttért a ház a regále- i 
javaslatok tárgyalására. Unger Alajos, a 
mai nap első szónoka, tartalmas és nagy- I 
szabású beszéd kíséretében terjesztette elő 
a függetlenségi párt határozati javaslatát.
E szerint a párt helyesli ugyan elvileg a 
regále-meg váltást, de az ital mérés kihasz
nálását és kezelését kizárólag a városok
nak és községeknék kívánja fentartani. 
Minthogy továbbá a kormány javaslatai 
alapján igazságos és méltányos megváltást 
remélni nem lehet, különösen, mert a  bírás 
kodás a pénzügyi közegre s felső fokban 
a pénzügyminiszterre vau bízva,*a törvény- 
javaslatokat a párt átalánosságban sem 
fogadja el. Unger beszéde Tisza Kálmánt 
egy személyes felszólalásra indította, mire 
azonban Unger azonnal megfelelt. Ezután 
Vadnay Károly szólalt fel a kormánypárt
ról, annyi aggodalmat, annyi kifogást 
hozva fel a javaslatok ellen, hogy valóban 
fényes bizonyítékot állított ki mamelnk- 
ságáról, midőn azokat mégis elfogadta. 
Végül Hoitsy Pál beszélt nagy sikerrel. 
Különösen erős hatást aratott annak a ki
mutatásával, hogy a kormány mint gnrul 
mind inkább lejebb az állami szoczializmus 
veszedelmes lejtőjén. Kitünően megvilágí
totta ezenfelül a javaslatok sérelmes intéz
kedéseit is, s mindkét ellenzék élénk he
lyeslése közt fejezte be beszédét annak a 
kijelentésével, hogy Unger határozati javas
latát pártolja.

Kedden a regálé-javaslatok fölötti,vi
tában ismét pártunk férfiai tűntek ki. Úgy 
Holló L^jos, mint Szederkényi Nándor 
nemcsak hatalmas kritikával világította 
meg a javaslatok hibáit s hiányait, hanem 
aj szempontokat is hozott a vitába. A mér 
sékelt ellenzék soraiból Grecsák Károly 
mondott szintén figyelemreméltó beszédet. 
Az ellenzéki támadások nagy hatása Tisza 
Kálmánt is felszólalásra indította. Kívüle 
még Neumann Ármin és Körössy Sándor 
szélt a javaslat mellett.

Szerdán a képviselőházban, hol a  re
gále-javaslatok tárgyalása folyt tovább, a 
fővárosi színek voltak az uralkodók. Kaas 
Ivor, a belváros aj képviselője, éles kritika 
alá vette a javaslatokat s kimatatta, hogy 
mily káros lesz azok hatása a főváros fej
lődésére. Nem hagyta ez nyugodni Dará
nyi Ignáczot és Bnschbach Pétert, kik 
nagyban erőlködtek annak a bizonyításán, 
hogy ők is szivükön viselik a főváros ér
dekeit, bár a javaslatot megszavazzák. 
Nagy hangon és haragosan beszéltek, a 
miből azt lehetne következtetni, hogy érez
ték, hogy nincs igazuk. Átalános figyel
met keltett Madarász Imre felszólalása is, 
aki a függetlenségi párt határozati javas
lata mellett érvelt egy órán át, kitűnve 
alapos készültségével és jeles szónoki tu
lajdonaivá. A Szász Meltzl Oszkár szintén 
a javaslat elfogadása ellen szólott, mig 
Hertelendy Béla és Perlaky Elek ifjú ma
melukok a javaslat mellett kardoskodtak. 
A főrendiház egy rövidke félóra alatt elfo
gadta a konverzió-javaslatot s elintézett egy 
csomó apró ügyet.

Gazdálkodás számadás nélkül.
Megint agy vagyunk, mint ahogy egy 

pár esztendő óta mindig : előttünk az uj 
esztendő s még nincs meg az 1889-iki 
költségvetési törvény. A nélkül pedig, hogy 
az országgyűlés megszavazná, a kormány
nak se egy krajczárt bevennie, se egy 
krajczárt kiadnia nem szabad.

Igen ám, csakhogy, ba pénzzel nem 
kenik a tengelyét, az állam szekere rög
tön fönnakad. Mit mondanának p. o. a 
hivatalnokok, ba aj esztendőkor, de még 
a februári fertálykor is azzal fizetnék ki 
őket, hogy nincs még költségvetés, várja
nak addig, mig elkészül. Az állam hite
lezői sem igen nyugodnának bele, ha szel
vényeikre pénz helyett csak biztatást kap
nának; egyszóval: vagy türvénynyel vagy 
a nélkül, de fizetni maszáj. S ba ki kell 
adni, akkor be is kell venni a  pénzt; 
akárhogy elkéssék is hát a költségvetés, 
az adóvégrehajtók még sem fognak még 
csak egy hónapig sem szünetelni.

Hogy a kecske is jóllakjék és a 
káposzta is megmaradjon, vagyis, hogy a 
kormány fizetéseket elfogadhasson s telje
síthessen is, s mégis legyen ennek valami 
törvényes formája, arra való az u. n. in- 
demnity. Egy rövidke törvény ez, melyben 
az országgyűlés felhatalmazást ad a  kor
mánynak, hogy három hónapon át költség- 
vetés nélkül gazdálkodhassék, a meglévő 
adókat kivethesse, behajthassa, s ami fizetni 
valója az államnak van, azt kifizethesse. 
Ily értelmű javaslat az, amit tegnap T i s z a  
Kálmán a képviselőházban benyújtott s 
amit ma a pénzügyi bizottság szó nélkül 
megszavazott.

Pedig az ilyen általános meghatalma
zásra való gazdálkodás nem olyan közön- 
bős dolog ám, bogy kár volna rá a szót 
vesztegetni. Az egész alkotmány egy fa 
batkát se ér, b i  az országgyűlés előre 
nem szabhatja m8g, mennyi és micsoda 
kiadást szabad éb kell a kormánynak csi
nálnia. Még abban is, ba az országgyűlés 
egy összegben megállapítja, mennyi legyen 
a bevétel és mennyi a kiadás, úgyszólván 
semmi alkotmányos garanczia sincs, vala
mint a kormány utólagos elszámolási köte
lessége sem ér sokkal többet, mint az a 
lehetőség, bogy a veszett fejszének meg
kerül a nyele. Hogy az országgyűlés min
den egyes kiadási és bevételi tételt külön 
megvizsgálhasson, egyes tételeket törölbes 
sen, más újakat felvehessen, s mindezt 
előre tehesse és tegye: ez az egyetlen 
biztosítéka annak, bogy a nemzet képvi
selete a kormányra nemcsak pénzügyi, ha
nem politikai, kulturális, stb. teendőinek 
megszabásában is irányadó befolyást gya
korolhasson.

Már most, ba — mint az idén is tör
ténik, — a kormány három havi gazdál
kodásra egyszerűen általános felhatalma
zást kap, mi következik abból? Az követ
kezik, hogy több és nagyobb adót, mint 
ami és amennyi a meglévő törvényekben 
meg van állapítva, nem szedhet ugyan, 
de a kiadások tekintetében teljességgel 
semmivel sincs a keze megkötve, azt te-

T Á R C Z A.
Gondolat-töredékek.

A feltűnő szépség hidegen hagy, s 
osak hátrányára van a nőnek, ba a lélek 
elhullatta a szerénység, a nőiesség bim- 
porát

* * *
Ha az Isten nem csepegtette volna 

a i ember szivébe a fájdalom érzetét, — 
agy jnak hiányában mi vágynónk e föl
emelő érzemény után, ahol a kimerítő bol
dogság közepett megnyugvást merít a  fá
radt lélek.

•  •
•

Ha a bántalmakat elviselni gyenge 
vagy s annak hatása alatt lelked felhábo
rodik, s a visszatolásban keres vigaszt és 
kárpótlást, — akkor köznapiasságodat kra
lod el, ki méltó vagy az emberek szánal
mára és sorsodra, ki megérdemled, hogy 
bántsanak.

•  •
•

A szerelem a  legnagyobb önzés, mert 
önmagánkért szeretünk, s az ideál beha
tásában voltakép önmagánkat szeretjük. 
A szerelem az önzetlenség látszatával bir, 
mert tárgyáért egy világot föláldoznánk, 
csak magát a  szerelem tárgyát nem, mely 
nek birtoklása jól esik nekünk. Az ideál 
boldogságában sem nyerünk megnyugvást, 
ha e boldogságot más karjaiban leli fel. 
Sokan inkább életöket áldozzák tel: ön
gyilkosokká lesznek, semmint az ideálról 
lemondani tudnának. — A szülőket, test
véreket és jótevőket a természetes viszony 
és a hálaérzet hatása alatt szeretjük. Két
ség kívül legönzetlenebb a baráti szeretet, 
amely önként ébred, — a rokonjellemek

találkozása, — egy érzelem, mely pasztán 
a kölcsönös megismerésből származó ro
konszenves nyugszik, — a jót utógondolat 
nélkül nyojtja s azt számitás nélkül fogadja 
el, — kizárva a természetes kapocs, — 
itt az ember önmagáért szerettetik s nem 
önmagunkért szeretjük az embert.

* •
*

Csak az csalódhatik, aki hisz. Min
den csalódás, egy alapos megismerés, s 
jaj annak, ki az emberekben csak kese
rűen csalódik! Az ily csalódások szülik 
az embergyülöletet. Az embergyülölő egy
szersmind önmagát is meggyülölteti, s mint 
ilyen meghalt a társadalmi életnek is.

• ••
Az okos visszavonultság életbölcseség; 

de az emberiség gyülölése törpe lélekre 
vall és nem okosság, mert az egyesekben 
való csalódás miatt csak gyenge s elfo
gult lélek ítélheti el az összességet. A lé
lek esüggedése, igaztalansága ez, mely 
keserüségébén megtagadja önmagától a 
módot a kiengesztelödésre, mely a jók 
megismerésében áll.

•  *
•

A szeretet egyik sajátsága, bogy vi
szont szeretve lenni vágy. A szeretet, sze- 
retést von maga ntán, s ahol azt felkelteni 
még sem tudná, ott a szeretés érzetét 
lassú átmenetben a közöny, majd a fele
dés váltja fel, s csak ritka tünet, ha a 
szerelem a közönynyel szemben fokozódik. 
Állandó erővel nem bir. Különös, hogy a 
tolakodó szerelem visszataszító, s inkább 

| undort, mint szánalmat; de szerelmet soha 
sem ébreszt.

* .  *
I Csak a nemes büszkeség menthető. 
I Szánalmas alak az olyan, aki származá

sából, vagyoni vagy társadalmi állásából 
jogczimet farag mások kicsinyiésére. Az 
igazi műveltség ismerve a szerénység, — 
a gőgé az ostobaság. Mennél műveltebb 
valaki, annál jobban érzi, hogy Ő is csak 
ember. A műveltség ledönti az emberek, 
mint ilyenek közt levő korlátokat, hogy 
egymáshoz közelebb legyünk, — az os
toba gőg pedig fölállítja azokat, mert 
szereti a korlátokat, lévén a gőgös ember 
maga is korlátolt.

* *
•

Sok ember csak azért nem találja 
meg a hibát, mert azt másokban keresi, 
— pedig a hiba önmagában rejlik.

* *
*

Aki azt hiszi maga felöl, hogy töké
letes, — az e hitében birja első tagadását 
tökéletességének.

* «
*

ítéleteinkben bizonyára nem volnánk 
oly szigornak, ba elég elfogulatlanok tud
nánk lenni saját hibáink elbírálásában.

• •

A nyelv és a cselekmények az ember 
lelkének árulói.

*  *»
Vannak emberek, kik senkit sem tud

nak szeretni; de olyanok nincsenek, kik 
önmagukat ne szeretnék.

• *
Az önseretet legállandóbb, mert annak 

tárgyai önmagunk vagynnk.
« *

*

Aki a szivekben csak azért kelti fel 
a szerelem érzetét, hogy a megtört szivek 
fájdalmain könnyelműen kacza&jon, az

elfelejti, hogy neki is van szive, amely 
szintén fájhat. Talán azért felejti el, mert 
nem érzt, hogy szive van.

* »
*

Mindig édesebb a fájó szerelem, mint 
a hideg közöny. Az elsővel él a szív, —  
az utóbbival elhal — élőhalott.

* *
*

Azt mondják, hogy a nő gyenge. Ez 
nem áll. Amiben a nőt gyengének mond
jak, abban a férfiak sokkal gyengébbek, 
8 e gyengeségök épen abban nyilvánul, 
bogy erejök érzetében is, a nőknek tulaj - 
donitott gyengét támadják meg. S nem-e 
gyengeség az erő ott, ahol az, kisebb 
erőre hat? (Nem fizikailag értendő). A 
küzdelemben megtörve hányszor vonni 
vissza az erős férfi, — mig a kisértést 
hösileg kiállott nő diadalmasan mosolyg?!

A fájdalom elviselése mindenesetre 
a legnehezebbek egyike, — s nem-e a nő 
szivén keres megnyugvást a fájdalomtól 
zaklatott férfi, ki szükségét érzi annak, 
bogy fájdalmát megoszsza vele a gyenge 
nő?! — A fájdalom elviselésében mindig 
erősebb a nő, mint a férfi, — mert a  fáj
dalomtól sújtott férfi rokonkebelt keres, — 
tehát megosztani törekszik fájdalmát, — 
addig a nö könnyűiben lel enyhülést

* *
•

Amint legnehezebb az önismeret, — 
ép agy legnagyobb erő, indulataink meg
fékezése, — vágyainknak elnémitása.

* *
•

Mi a lélek gyengesége ? Az akaraterő 
hiánya. — Mi erösb az ember szilárd aka
ratánál? Azon erő, melyet leküzdeni kép- 

| télén, — az Isten akarata.

Az agg korral ép úgy karöltve já r a 
bölcseség, mint a szellemi erők hanyat
lása. A lélek gyakorlati ismeretekben s 
életbölcseségben gazdagszik ; de kedélyben 
és emlékezetben gyengül.

« *
*

A szegény nőnek munkától feltört ke
zei szánalmat, — az nrnönek munkás ke
zei pedig a tisztelet és becsülés érzetét 
keltik fel bennünk. Ha a kézcsókkal meg 
különböztető tiszteletet akarnak kifejezni, 
akkor a munkás kezeket előbb megilleti a 
csók, mint azokat, melyek a tétlenségtől 
vaj-puhák.

* *
*

A bántalmakat csak megbocsátani le
het, de feledni nem. A szívé a kegyelmi 
jog, — az agyé az emlékezet.

• »
•

Szánandóbb azon ember, ki kincsei 
közt is kedélybeteg, — mint a jó kedvű 
koldus, ki mindennapi kenyerét mások ir
galmától várja.

•  «
*

A rosszak rágalma megtisztelő, — 
mig áltatok dicsérve, pirulnánk kell.

•  *
*

Ha az agynak hideg érvelése erösb 
volna a szív indulatainál, akkor a szere
lemnek nem volna oly sok szánandó áldo
zata; de a szerelem is megszűnnék oly 
magasztos érzemény lenni.

« *

Álarczot soká és jól elviselni, meg
haladja az emberi erőt. Előbb-utóbb le
hullik az s megmarad a meztelen arcz.

Aggteleki U. Ferencz.
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bet, amit akar. Ezt a viszontagságot nem 
teszi jóvá az, hogy a bárom havi gazdál
kodás eredményét utólag be kell venni a 
költségvetési törvénybe; sem az, hogy az 
országgyűlés a kormánynak bármikor bi
zalmatlanságot szavazhat s ekkép vissza
lépésre kényszerítheti.

Az állam szükségletei minden eszten
dőben mások; tehát még az előző év 
megfelelő időszakának kiadásai sem szol
gálhatnak a kormánynak zsinórmértékül. 
Micsoda kiadásokat tegyen hát, teljesen 
belátására van bizva, s ha csak tiszta 
kézzel gazdálkodik, igazságosan nem is 
lehet feleletre vonni. A parlament politikai 
befolyása e szerint, amíg az n. n. iudem- 
nity terv, úgyszólván fel van függesztve, 
vagy legíöllebb az állami életre válsá
gossá lehető módokon érvényesülhet.

Ilyesminek alkotmányos országban 
csakis a legrendkivülibb esetben volna 
szabad előfordulnia, holott nálunk már 
évek óta nincs esztendő, hogy a kormány 
egy-két hónapot ne költségvetés nélkül 
gazdálkodott volna át. Mennyire helytelen 
állapot ez, belátta maga a kormány is, s 
az idén — igy hirdettek ezt a kormány- 
párti lapok, — épp azért hivták össze a 
delegácziókat junius elején s nem novem
berben, mint máskor, hogy az országgyű
lés munkáját ne tartsák fel s a költség- 
vetés még idején, uj esztendő előtt elké
szülhessen. Hanem azért mégis csak ott 
vagyunk, ahol tavaly, s a kormánynak 
megint csak indemnityvel kell magát 
hínárból kihúznia.

Ennek az oka pedig ismét senki más, 
mint maga a kormány. Első hibája 
volt, hogy az országgyűlést körülbelül egy 
hónappal később hívta össze, mint máskor 
szokás. A második hibája meg az, hogy 
ekkor is nem a költségvetési törvény meg 
alkotását sürgeti, hauem regálemegváltási 
javaslatok keresztülhajtásán fárad. Persze, 
kormányozni költségvetési törvény DélkUl 
is lehet; de azt a 12 milliót, melyet a 
kincstár úgy szerez, hogy a maga regále- 
jogát megváltja s váltsági kötvényeit Kot 
scbildéknak eladja, nem kaparithatja ad
dig kézhez, mig a törvény meg nincs sza
vazva. Tizenkét millió pedig szép pénz, s 
hogy minél hamarább belekerüljön a kongó 
államkasszába, Tisza Kálmánnak minden 
esetre fontosabb dolog, mint az, hogy a 
nemzetnek módjában legyen alkotmányos 

jogait kellőképen gyakorolnia.

A pécsi jogászok fölirata.
M. t. képviselöház !
Hogy a magyar ifjúság, fökép annak 

intelligens eleme, mindig alárendelte saját 
érdekeit a forrón szeretett haza mindenol
dalú érdekeinek, s hogy azon kedvezmé
nyek fejében, melyekben ép intelligens 
voltánál fogva részesült, nem késett az 
államnak a köteles szolgálatokat teljesíteni; 
hogy mindig mélyen átérezte koszorús 
költőnk mondását: „a haza minden előtt*, 
i honpolgári kötelességeinek mindig teljes 
tudatában volt: bizonyításra nem szorul; 
hangosan hirdeti ezt a történelemnek nem 
egy véráztatta lapja; s hogy az ifjúság 
ezentúl is föl fogja áldozni miuden erejét 
a haza javára, arra megdicsőült őseinknek 
büszkén őrzött, apáról fiúra szálló szent 
hagyománya nyújt garancziát.

Egyesek szövetkezése alkotja az álla
mot s az egyesek előre haladása és jóléte 
az államéval egy és ugyanaz. De ezen ál
talános jóllétet, mint a gazdasági és kul
turális előrehaladottságnak eredményét bi
zonyára az egyeseknek, az állampolgárok
nak összmüködése létesíti és pedig ak
kor , ha ezen elhaladásnak föltételei 
kellőleg biztosítva vannak.

A véderőről szóló uj törvényjavaslat 
nak az egyévi önkéntesi intézményre — 
mint a tudományos pályán baladó ifjúsá
got illető kedvezményre — vonatkozó sza
kaszon pedig épen a tudományos előre- 
baladas szabadsagát és korlátlanságát kí
vánja vissza nem pótolható időben — 
szerény véleményünk szerint — indokolat
lanul megszorítani, s igy alapjában meg
támadja fejlődésünk érdekeit, a mennyi
ben hivatásunk czéljáuak amúgy is fárad
ságos és megannyi akadályba ütköző eléré
sében még inkább meggátol, esetleg ezé 
lünk elérését épen lehetetlenné teszi.

Nevezetesen: a javaslat 25-ik szaka
szában először is ez all: „az egyévi tény
leges szolgálati idő kizárólag a katonai 
kiképeztetés czéljának vau föntartva.44 A 
javaslat eme pontját — szerény nézetünk 
szerint — ama tudvalevő körülmény teszi 
indokolatlanná, hogy az önkéntesszolgálati 
idejében amúgy is csak katouai kötelessé
gének teljesítésével és tiszti kiképzésének 
tanulmányaival foglalkozhatott eddig is , 
akár volt benne törekvés a tiszti rang 
elérésére akár nem. De a milyen indoko
latlan, ép olyan sérelmes is, mert ezen 
egy év polgári életünkből kiszakittatik, ki- 
törültetik, az visszavonhatlanul pereg le 
az idő kerekén a nélkül, hogy polgári pá
lyafutásunkban nyomot hagyna. Amúgy is 
oly hosszúra nyújtja közoktatási rendsze
rünk az iskolázás kötelezettségét, amúgy 
is oly későn éri el még a legtörekvöbb, a 
legszorgalmasabb ifjú is azt a czélt, melyért 
egész gyermekkorában, egész ifjúságában 
küzdött és fáradott, s most ez a nagy 
idő még egy hosszú évvel czéloztatik meg- 
toldatni.

Valamely államnak — még a mai 
akut jellegű viszonyok és a fenyegetett 
béke idejében — sem lehet egyedüli ér
deke a rideg militarízmus, a katonai érdek; 
e mellett figyelembe kell venui a művelő 
dési és gazdasági érdekeket is, mert jó 
katonasága csak annak az államnak lehet,

mely művelt és gazdag Miért tehát aláren
delni e két utóbbi érdeket kizárólag az 
elsőnek! Miért quasi kiemelni a tudomá
nyos pályán haladó ifjút polgári hivatása 
köréből? Szerény véleményünk szerint első 
sorban állampolgárok vagyunk, szabad ál
lam szabad polgárai s csak másodsorban 
katonák. Miért tudtak önkénteseink eddig 
— hogy az indokolás szavaival éljünk — 
két urat szslgálni? A kik pedig eddig 
nem feleltek meg annak a körülménynek, 
hogy jó katonák legyenek, hogy a tiszti 
vizsgálatot letegyék, bizonyára nem azért 
nem feleltek meg, mert egyidejűleg pol
gári tanulmányaikat is folytatták, hanem 
mert a kellő katonai talentummal esetleg 
nem bírtak, avagy egyéb az illetők jószán
dékain kívül fölmerült akadályok folytán 
meg nem felelhettek.

Ezen intézkedés főleg a ssegényebb 
sorsuakat fogná sújtani különösen azo
kat, kik a mai viszonyok közt amúgy is 
nehéz önföntartást, sőt nem ritkán nyomor 
bán sinlő családjok föntartását illetőleg 
saját erejökre utalvák, kiknek minden 
nagy fáradsággal átküzdött perez egy-egy 
hosszú év. Hány ilyen ifjú fogna az egy, 
esetleg két év elvesztésével megkezdett 
pályájáról örökre lesodortatni? nem is 
említve, hogy az általa föntartott család 
egy jobblét iránti utolsó reményétől fosz
tatnék meg, de sőt a lét és nem lét tragi 
kus dilemmája elé állíttatnék.

A törvényjavaslat idézett szakasza to
vábbá azt mondja: „azon egy évi önkén
tesek, a kik ezen vizsgánál meg nem fe
lelnek, kötelesek még egy évet csapattestük 
alosztályainál tényleg szolgálni. 44

Ezen intézkedés részint fölösleges, ré
szint igazságtalan. Fölösleges, mert a ki 
ebbeli kötelezettségének akar is, tud is 
megfelelni, az ily kényszer rendszabályokra 
nem szorult; a ki pedig akar ugyau, de 
egyrészről a katonai tudományok iránti 
fogékonytalaosága, más részről egyéb kö
rülmények folytán anuak eleget tenni nem 
képes, azt azért, mert nem szakszerű 
tiszt, de jó altiszt, mintegy boszulva gá
tolni, hogy jó ügyvéd, jó biió stb. legyen: 
a legnagyobb igazságtalanság. A büntetés 
alapja pedig csak az igazság lehet, s a 
kényszerítő eszközök is csak annyiban igaz
ságosak és észszerüek, a mennyiben szük
ségesek. Ezen idézett pontban foglalt sánc- 
tiót pedig szUkségesues épeu nem tartjuk.

Ezen intézkedés egyenesen ellenke
zik az egy évi önkéntesség jellegével, 
egyenesen ellenkezik amaz intenczióval, 
mely az egy évi önkéntességet — mint 
ilyent — megteremtette.

Valakit önhibáján kívül eső cselekmé
nyért vagy mulasztásért büntetni ellenke
zik az igazságossággal. Ha pedig valaki 
önhibája, vagy hanyagsága miatt nem fe
lelt meg a vizsgálati követelményeknek, 
azt úgy büntetni, hogy ama büntetés által 
polgári pályájától is elvonatik — még 
egy évre, — szintén igazságtalan.

Méltányos és igazságos volna oly in
tézkedés, hogy a tiszti vizsgálaton első 
alkalommal bukott önkéntes folytatólagos 
tényleges szolgálat nélkül pótvizsgálatra 
utasittassék; mert ha — mint a javaslat 
czélozza — a hozzácsatolt év arra való, 
hogy a vizsgán megbukott önkéntes azt 
kijavítsa, pótolja, miért szolgáljon még egy 
teljes évet, holott a gyakorlati részt tudnia 
kell, az elméleti rész pedig a szolgalati 
év felét alig veszi igénybe.

Érzékenyen és igazságtalanul sujtat- 
nának tehát azok. kik a tudományos fog
lalkozáson kívül, a honvédelmi, hadi köte 
lezettsegüknek is eleget tehetnek, még az 
erre képtelenek arauytalau előnyt nyernek.

M. t. képviselöház! Teljes bizalom
mal és fiúi odaadással tesszük le kérvé
nyünket a honatyáinak, mint atyáknak is 
kezébe, apellálunk bölcs belátásukra és 
atyai érzelmeikre, tiszteletteljesen esedez
vén, hogy az egyévi önkéntességre vonat
kozó eddigi szabályokat, mint a czélnak — 
alázatos nézetünk szerint — teljesen meg
felelőket — fönntartani méltóztassék.

Mély tisztelettel
Pécsett, 1888. november hó 19 én.

Kül önf é l ék .
—  O r. H olub E m il, a hires Afrika-utazó 

fölolvasása f. hó 27-ikén, kedden este 8 
órakor tartatik a Scholtz-téle sörcsarnok
ban, mely helyiséget a sörcsaruok bérlője: 
Minasch János — a fölolvasás közműve
lődési czélját tekintve — elismerésre méltó 
készséggel dijtalanul bocsájtott a rendező 
ség rendelkezésére. A fölolvasás Holubnak 
legutóbbi afrikai útjában tett kutatásairól 
és szerzett tapasztalatairól fog szólni. Hely
árak : I. hely 1 frt. II. hely 80 kr. álló
hely 50 kr; deák-jegy 30 kr. Jegyek előre 
válthatók: Valentin Károly fia és Engel 
Lajos könyvkereskedésében és este a pénz
tárnál.

—  A „Pécsi s z ő lő s g a z d á k  e g y e sü le te -4
f. hó 18-áu tartott rendes közgyűléséből. 
Első tárgya volt az évi jelentés, melyből 
kitűnt, miszerint az egyesület tevékenysége 
három főirányban nyert kifejezést. Neve 
zeteaen: 1. A phylloxera vészszel szemben 
ki akarta puhatolni, miszerint az amerikai 
vesszők közül melyek azok, melyek a pécsi 
égalji és talajviszonyoknak leginkább meg
felelnek. E végből phylloxera mentes tele
pekről vesszőket hozatott, melyeket illő dij 
mellett a szőlősgazdák között elárusított. 
Hogy az eredmény biztos legyen, a vesz- 
szőkét saját munkavezetője által Ultettette 
el. 2 Látván a phylloxera gyors terjedé
sét és tudván azt, hogy eddig a szónké- 
neggel való gyérítés bizonyult be legsi 
k eresebbnek, mozgalmat indított, egy Pé- '

mi által a nagy szállítási költség takarít- 
tatnék meg egyrészről, másrészt pedig a 
szénkéneg mindig készletben lenne és ez 
által gyorsan lehetne a bajon segíteni. 3. 
A phylloxera - vész mellett van a pécsi 
szőlősgazdáknak még egy más nagy baja, 
küzdelme, mi nem más, mint az, hogy a 
termelő — a falusi borokkal szemben — 
termését értékesíteni nem tudja. Ez pedig 
onnét van, hogy a pécsi borkereskedők a 
vidéki és külföldi borkereskedőkkel össze
köttetésben állváu a pécsi bort nem vá 
sárolják, hanem pécsi bor gyanánt a vi
déki borokat árulják. Ez által a szőlős
gazdák nemcsak megkárosittatnak, hanem 
a pécsi bor is vészit jó híréből. Ezen vész 
ellen tenni az alább következő indítványt 
terjeszti jóváhagyás végett a közgyűlés elé. 
A jelentés helyesléssel vétetett tudomául. 
Mindenek előtt tárgyaltatott a pécsi bo
rok értékesítése érdemében beterjesztett 
indítvány, melyre nézve határoztatott: az 
egyesület külföldi kereskedőkkel egyenes 
összeköttetésbe lép, fölvilágositváu őket a 
pécsi állapotokról: a czél elérése végett 
éveukint borvásárt rendez, miről a bor- 
kereskedőket külön, a nagy közönséget 
pedig a bel és külföldi borászati szak
lapokban közzéteendő hirdetések által tu
dósítja. Hogy pedig mindez tervszerűen 
végeztessék, erre uézve bizottság külde
tett ki. Förster Béla indítványára kimon
datott, miszerint tekintve az egyesület ue- 
mes czélját és ezzel szemben a tagoknak 
elenyésző csekély számát, fölhívás intéz 
tessék a pécsi szőlőtulajdonosokhoz, mi
szerint lépjenek be az egyesületbe s közös 
erővel munkáljanak a pécsi bortermelők 
érdekében. (A tagsági dij 1 kapa után 10 
kr.) Kuvald Alajos egyes, pénztárnok szám 
adásai reudbeu találtatván a közgyűlés 
elismerése mellett a számadások felelős
sége alól fölmentetek. A tisztujitás követ 
kezőleg ejtetett meg: elnök: Bánffay Si
mon, aleiuök: Németh József, pénztáros: 
Ruwald Alajos; választmányi tagok . Aidin- 
ger János, Bogyay Pongrácz, Böhm C. Fé
lix, Bubreg Antal, Egry József, Erreth 
János, Förster Béla, Grabarits Béla, Haksch 
Emil, Horváth Antal, Horváth Géza, Karay 
Nándor, Kerese Kálmán, Lukrits István, 
Pilch Antal, Sághy Sándor, Cs. Schaprin- 
ger Joachim, dr. Szeredy József, Szuly 
János, Weídinger Ferencz.

—  A m ire  a z  i s k o la s z é k  fig y e lm e ki 
n em  te r je d .  Úgy a más években, mint az 
idén is megtörtént, hogy a zord téli idő 
kora őszszel beállott már. A jobb módú 
közönség már rég ellátta magát jó meleg 
ruházattal, hogy magát a hideg ellen meg
védje és a hideg szülte bajokat magától 
távol tartsa. De mit tegyen a szegény em 
bér, kinek a megevő falatja is alig van és 
a kit az Isten talán 5 vagy 6  gyerekkel 
áldott meg; kinek gyermekei — mert ru
házni nem győzi — kénytelenek a hideg 
által okozott bajoknak kitéve — igeu sok 
szór mezítláb, kis, vékony gúnyában az 
iskolát látogatni. Igen jól tenne az iskola
szék, ha az ilyen szegény gyermekeket 
nem karácsony felé, hauem mar őszszel 
ruházná fel és akkor is ne az egyiket láb
belivel, a másikát kabáttal — félig, hanem 
intézkedjék akként, hogy teljeseu fel le 
gyenek ruházva. Mert bizony abból az 
ezen czélra tett 10.000  frtos alaptőkéből, 
mely a városba behozott idegen borok után 
fizettetik hektoliterenként 4 krjával — télié- 
nék csizmára, nadrágra, meg kabátra is ; 
hanem nem olyformán, hogy ezen ruháza
tot i s me r ő s ,  koma ,  s ó g o r  és j ó  ba 
r á t u á l  készíttesse el akkor, midőn az ily 
mesterembereknek legsürgősebb az egyéb 
munkájuk, hanem — bocsássa az elkészí
tést árlejtés alá és adja azon munkásnak, 
a ki legolcsóbbau csiuálja és a nyár fo
lyamán, a midőn a szabó és csizmadiának 
legkevesebb a muukája. Ha igy cselekszik 
az iskolaszék, úgy bizonyosan áldani fog 
ják a szegény gyermekek szülőikkel együtt 
és azért a karácsonyról is meg fogna em
lékezni meleg ruhában inkább, miut fél 
télig fogvaczogva a vékony gúnyában.

—  A kiállítás sorsjegyei. Az 1888-ik 
évi pécsi átalános mű-, ipar-, termény- és 
állatkiállitás végrehajtó bizottsága tudvale
vőleg 15 képet és 2  drb szőnyeget vett 
meg a kiállításon s ezeket sorsolás utján 
fogja értékesíteni. A pén7 ügy minisztérium 
a sorsolásra az engedélyt meg is adta s 
a sorsjegyek a szerdai nappal forgalomba 
is bocsáttattak. A nyereménytárgyak a 
következők: „A haldokló apácza44 Tolnai 
Ákostól, vételára 600 frt. „Nebátsvirág44 
Gregus Imrétől, vételára 300 frt. 2 darab 
bársony szőnyeg hímzéssel, vételára 300 
frt. „Reggeli szürkület44 Mesterbázy Kálmán
tól, vételára 200 frt. Két tájkép Irinyi 
Sándortól, vételára 160 frt. „Koltz vár44 
Ligeti Antaltól, vételára 150 frt. „Magyar 
pásztor44 Szobonya Mihálytól, vételára 150 
frt. „A kárbaveszett kedves étel44 Kegyes 
Józseftől, vételára 150 frt. „Zaiuoscze vára44 
Győrök Leótól, vételára 150 frt. „Május 
bavábau44 Brodszky S.-tól, vételára 100 frt.
„A meugusfalvi völgy- Telepy K.-tól, vé
telára 200 frt. „Rózsaménhú/.- Telepy Ká- 
rolytól, vételara 100  frt. „Cursola vára44 
Györök Leótól, vételára 80 frt. „Alamizsna44 
Holló Zsigmondtól, vételára 80 frt. „Tanul- 
mányfö44 Holló Zsigmondtól, vételara 75 frt. 
Egy sorsjegy ára 50 kr. Kibocsáttatott 
összesen 5000 drb. sorsjegy. A húzás 1889. 
évi február hó 10  én délelőtt 10  órakor 
a városház közgyűlési terűiében megy végbe 
s az eredmény a fővárosi s a Baranya-, 
Somogy- és Tolnamegyében megjelenő hír
lapokban közzététetetik. A sorsjáték jőve 
delme a kiállítás tiszta jövedelméhez csa 
tolva jótékony czélokra fordittatik.

A 2 0 0 0  ik s z á m . Egy uapilapuál
c sett felállítandó ezéukéneggyár ügyében, | szóra sem igeu méltó, de már egy vidéki

hetilap életében, mely hetenkint csak 2-szer 
jelenik meg — s z á mo t  tesz. Aki tudja, 
hogy egyátalán mennyi nehézséggel, küz
delemmel, bajjal van összekötve egy-egy 
lap, különösen provincziális lap pályafutása, 
még ha német nyelven jelenik is meg s 
ha a kormányt szolgálja is; az méltányolni 
fogja a 2000-ik szám jelentőségét. Persze 
a nagyközönség úgy van a lappal, mint a 
lakmározá az étellel. Mindig csak jót és 
jobbat akar s ha rossz is a szájize, a sza
kácsot okozza. De kinek is jut eszébe, ha 
az ebédet föltálalják, hogy azokra a fáradal
makra gondoljon, a melyekkel az étel el
készült. Egy félóra alatt elfogyasztja az 
ember azt az ebédet, mely fél napig, vagy 
tovább készült, a nélkül, hogy az előállítás 
muukájára gondolna. Kinek jut eszébe, 
hogy mennyi fáradsággal állítják elő az 
étel elkészítéséhez a tüzelő anyagot, a tűz
helyet, edényeket, zsírt, lisztet, stb. stb. 
százféle kelléket. Mennyi mindeuféle kell 
egy ebéd elkészítéséhez! Senki se godol 
erre. Csak a kész éledéit bírálja: izlik-e, 
nem-e? elegendő-e? olcsó e ? így vagyunk 
a szellemi táplálékokkal is. Nagyon keve
sen méltányolják a fáradságot, csak a ké 
szét fitymálgatják. Mi hírlapírók, mi tud
juk, hogy meunyi küzdelembe kerül külö
nösen egy ilyen in d o l e  ns városban mint 
Pécs egy lapot föntartani, hol tisztelet a 
csekély kivételnek, az intelligenczia oly 
nyomorultul lámogatja a sajtót, hogy a 
kevésbé vagyonos polgárság támogatása 
nélkül, kéuytelen leuue megsemmisülni ; 
hol a szellemi és vagyoni iutelligenczia 
legnagyobb része csak lenézni, rugdosni 
szeretné a sajtót, itt nagy érdem tisztes
séggel, becsülettel, megállani a helyet. 
Tény, hogy n é m e t  nyelvű laptársuuk, a 
ki különben a „ h a t a l m a s 44 kormánypárt 
szolgálatában áll, több előuyökben része 
sül, miut mi ellenzékiek, kik az igaz szó 
nyilt kimondásáért csak üldöztetésben ré
szesülünk, mert tudvalevő, hogy: „Szólj 
igazat, bezúzzák a fejedet!44 Mégis mi el
lenzéki lapok gratulálunk a kormánypárti 
lapnak a kitartáshoz, mert ez érdem s 
mert tiszteljük mások elveit is, természe 
teseu addig, a meddig az elv : e lv  marad. 
A „Fünfkirchner Zeitung44 múlt vasárnap 
adta ki 2000-ik számát, ennek a megUn- 
uepelésóre hétfőn este társas vacsorát ren
dezett a „Nádor44 bau. Ott voltak: dr. 
Kossutány Ignácz jogtanár, Grünhut Ignácz 
ügyvéd,Porges Ede keresk. középk. igaz
gató, dr. Gerecze Péter föreálisk. tanár, 
Bolgár Kálmán ügyvéd, dr. Záray Károly 
iparkam. titkár, Vécsey István postatávirda 
lölügyelü, Lechner Gyula rendőrfőkapitány, 
Lukács Gerö postatávirda főtiszt, Scbwa- 
bacbZsigmond.Sirisaka Andor tanító, Kaufer 
Jenő, Rónaki Kálmán, Porges Miksa, Taizs 
József, Engel Lajos — mind tiszteletbeli 
újságírók s a négy lapszerkesztő: Várady 
Ferencz, Feiler Mihály, Haksch Lajos és 
a jubiláló Leukei Lajos., az Ízletes menü, 
a jó borok s a Jónás Jancsi muzsikája 
mellett hamarosan megoldódott a jókedv s 
megnyíltak a zsilipek, hogy a toasztok árja 
szétöntsön a szellemes és kedélyes társa
ságon. Elsőnek Bblgár Kálmán szólott s 
a legöregebb pécsi hírlapra, mely német 
nyelvű ugyan, de a magyar közművelődést 
szolgálja. — Beszélt ezután dr. Kossutá- 
uyi Ignácz 8 a sajtó működését gyönyö
rűen fejtegetve valóságos művelődéstörté
neti „előadást- tartott pohárköszöutőjével. 
Poharat a „F. Z.44 további működésére 
ürítette. Toaszt toaszt után következett s a 
kedélyes mulatság éjfél után 2  óráig tartott

— Hymen. Ludvig Ferencz gyakorló 
orvos csütörtökön esküdött örök hűséget 
a lyceumi templomban K o v á c s i c s  Vilma 
kisasszonynak, Kovácsics J. iparos polgár
társunk szép és kedves leányának.

— Az osztr. magy. bank pécsi fiókja 
értesít berniünket, hogy ezentúl 92 napual 
hosszabb egész 6  havi lejáratra terjedő 
váltókat is fogad el leszámítolásra. Ezen 
hosszabb lejáratú váltók, tekiutettel az ez 
időben megállapított bankkamatlábra kö
vetkezőképen számitoltatuak le és pedig 
4 havi lejáratú váltóknál 5 százalékkal, 5 
havi lejáratú váltóknál 5 1/* százalékkal és 
6 havi lejáratú váltóknál 5 1/* százalékkal.

— A p éc s i  k o rc s o ly á z ó  e g y le t vasár
nap d. u. 4 órakor tartá évi rendes köz
gyűlését. Littke József elnöklete alatt, ki 
is a gyűlés határozatképességét konstatál
ván, fölolvastatott a múlt évről szóló pénz
tári kimutatás mely a következő: A pécsi 
korcsolyázó egylet 1887/8 évi péuztári fórt 
galma Bevétel. Maradvány 1886/7 évről 
o. é. 270 frt 57 kr. Takarékpénztári betét 
u. kamat 4 frt 70 kr. 1888. január 8 án 
zenebevétel 39 frt 80. 1888 jauuár 15-én 
zenebevétel 53 frt -40 kr. januar 22-én 
zeuebevétel (versenyfutás 132 frt 60 kr.) 
Belépti dijak 37 frt 60 kr. Jelvényekért 
(163 drb á 50 kr.) 81 frt 50 kr. 178 tag
sági-dij a 3 frt 534 írt, 12 tagsági-dij á 
1 frt 50 kr. 18 frt. Összsen o. é. 1172 frt 
17 kr. Kiadás. Jégpálya bérlet o. é. 100 
frt. Jégpálya fentartás és különféle költsé
gek 234 frt 38 kr. Csonkának házépítésért 
350 frt Zsolnay számlája 115 frt 15 kr. 
200 drab jelvény 90 frt és 1 lobogóért 7 
frt 97 kr. Zene 1888. január 8 án 30 írt. 
Zene 1878 január 15-én 30 frt és emlék 
tárgyak január 2 2 -én 62 frt 60 kr. szolga
fizetés 50 frt. Összesen 10c9 frt 12 kr. 
Maradvány 1888/9 évre 113 fit 04 kr., 
azaz száztizeuhárom frt 10 kr. Kelt Pécsett 
1888. november hó 9-né. Krausz Móricz 
egyl. pénztárnok. Az elnöki jelentés után, 
mely a múlt évi versenyek győzteseiről is 
megemlékezett, megejtetett a tisztujitás, 
melyre vonatkozólag kimondatott, hogy jö
vőre — az alapszabályok értelmében nem 
mint eddig 14, hauem csak 10 igazg. vá
lasztmányi tag választható, és 4 számvizs

gáló. Elnök: Littke József, alelnök dr. 
Krasznay Miklós (ki ez állást az egylet egy 
hölgy tagjával óhajtótta volna betölteni, 
mire a közgyűlés azonban nem volt haj
landó); tijkár dr. Egry Béla pénztá
ros Krausz Móricz. Jégfelügyelők: Be- 
reczky Miksa, Liszkay Bálint, Perczel Béla, 
Stankovich György, Reeh György, Peitler 
Imre, Ott Béla. Választmányi tagok: Bar- 
tosságh Imréné, Fekete Mihályné, Littke 
Józsefné, Stankovich Györgyné, Littke Ma 
riska, Fekete Mihály, Sikorszky Tádé, Si 
pöcz István, Kirchmayer főhadnagy és dr. 
Krausz Jenő. számvizsgálók: Koharits Já
nos, Zsolnay Miklós, dr. Seh Károly, Ko 
szíts Kamii. — Az indítványok tételére 
kerülvén a sor, dr. Egry Béla 3 indítványt 
terjeszteti elő: 1. Hogy a közgyűlés vá
lasszon egy szükebb bizottságot az alap 
szabályok átdolgozására, mi helyeslőleg 
elfogadtatván, Krasznay Miklós alelnök 
elnöklete alatt a bizottságba kiküldettek: 
dr. Egry Béla, dr. Krausz Jenő, és Lisz- 
kai Bálint. — 2. Az egylet egy alkalmas 
embert fog keresni, ki a korcsolyázás ele
meit a tanulni óhajtó fiuknak és leányok 
uak oktatgatna, mely czélszerű intézkedés 
meutől gyorsabb megvalósítása csakugyan 
kívánatos. — 3. Kimondatott, hogy az idén 
2 verseny fog rendeztetui és pedig egy a 
korcsolya évad elején, egy a végén. Az 
erre vonatkozó további intézkedésekkel a 
választmány bízatott meg. Littke József 
eluök beterjeszti egy, a jégpályán fölalli- 
tandó zcne-pavillon tervét és költségveté
sét, mit szívességből Sikorszky Tádé 
készített. A paviilon 7 méter hosszú 4 '/, 
méter széles lenne, 30 zenészt fogadhatna 
magába és 228 írtba kerülne. A közgyű
lés a paviilon építését elvben elfogadta s 
a keresztülvitellel a választmányt bízta 
meg. Végül Krausz Jenő indítványára az 
elnöknek jegyzököuyvi köszönet szavazta
tott és ezzel a közgyűlés véget éit.

— A pécsi izr. nőegylet a téli szük
ségleteknek szegényei részére való beszer
zésére deczember hó 1-én a gyermekkert 
helyiségeiben Jónás János zenekarának 
közreműködésével rendezendő tánczestélyt 
leudez. Kezdete 8 órakor. Személyjegy:
1 frt, este a pénztárnál 1 frt 20 kr Jegyek 
előre válthatók Alt és Böhm éz Engel La 
jós kereskedésében. Fölülfizetések a jóté 
kony czél érdekében köszönettel fogadtat 
uak s hirlapilag nyugtáztatnak. Az étkek 
és italoknak megszabott, mérsékelt árakon 
való kiszolgáltatásáról a uőegylet gondos
kodik.

—  M ű k e d v e lő -e lő a d á s . A juristák ál
tal rendezendő műkedvelő-előadás próbái 
uagyban folynak Haksch Lajos reudezése 
mellett. A három kis vigjátékbau a követ
kezők vesznek részt: Pfeffer Ilona, Nagy 
Flóra, Váry Piroska és Obetkó Gizella 
kisasszonyok, Haksch Lajos hírlapíró, to
vábbá Csák Károly, Rácz József, Parragfj 
Antal, Meisuer Imre és Repich Gyula jog 
hallgatók.

— D r. C z ir e r  Ákos a hegyháti járás 
derék képviselője igen tevékeny részt 
vett a véderő-bizottságnak legutóbbi tár
gyalásaiban. F. hó 18-án tárgyalta a véd
erő bizottság az egy éves önkéntesekre 
vonatkozó intézkedéseket. Czirer az egyévi 
önkéntesi intézmény javasolt átalakítását 
uem tartja elfogadhatónak. Nem fogad
ható el, hogy aki csak a magyar állam 
hivatalos uyelvét beszéli, alárendeltebb 
helyzetbeu legyeu, mint a monarchia má
sik államábau az, kinek auyanyelve eset
leg azonos a hadsereg hivatalos nyelvével 
Ez ellenmondásban lenne az állami pari
tással. Azokra nézve, kik az egy év utáu 
a tiszti vizsgát le uem tették, szigorúan 
meg lenne határozandó ennek az oka s 
csak, ha az illető akaratán, hanyagságán 
stb. múlt, hogy a vizsgát le uem »ette csak 
az esetben járuihatua szóló a büntetéshez. 
De akik csak uyelvi nehézségből nem tet
ték le a vizsgát, azok egyszerűen atadau- 
dók leunének a honvédségnek, aaely eset
leg igen jó tartalékos tiszteket, vagy had 
apródokat nyerne bennök. — A 21-iki 
tárgyaláson a hadköteles orvosnövendékek
ről lévén szó, Czirer soknak tartja az 
orvosuüvendékekre nézve a félévet belé
pésük április 1 én az egész oktatási kur
zust meg fogja zavarni, ha reájuk nézve 
külön tanfolyam nem rendeztetik be. Szóló 
a félévi tényleges szolgálat helyett 8 heti 
gyakorlati kiképzés felvételét javasolja.

— Tanítói értekezlet. A németii es- 
peresi tankerület ez évi értekezletét folyó 
hó 15-éu tartá meg Bodonyban. Az érte
kezletet ünnepélyes isteni tisztelettel egy
bekapcsolt „Veni saucte- előzte meg. 
Ennek végeztével — l/9ll órakor — az 
iskolaterembe vonultak a  tanítók, hol el
nöklő esperes plébános Babócsay Pál szí
vélyesen üdvözlé a jelenvoltakat. „ A ta
nítói öuképzés és annak eszközeiről44 tar
tott jeles megnyitó-beszédet a tanítóság 
figyelemmel hallgatta és jegyzőkönyvbeni 
való megörökítését kérelmezte. A múlt 
ülés jegyzőkönyvének felolvasása után, a 
volt jegyző ezen állásáról lemondván, he
lyébe Józsa János pellérdi tanító válasz
tatott meg. Ezután Sznopek Ignácz gör- 
csöuyi tanító a pénztár-, Tóth János garéi 
tanító a könyvtár állásáról tették meg je
lentésüket. Mely után Wagner György 
daróczhalmai tanító az egyházm. tanfel- 
Ugyelőség által kitűzött neveléstani tételre 
irt dolgozatát olvasta fel, mely elismerés
ben részesült. Elnök a legjobb dolgozatra 
— kerületében —  2 drb aranyat tűz ki 
jutalmul Csatlakozva a szt.-lörinczi kerü
let abbeli indítványához, hogy a kidolgo
zott tételek megbiráltatván, a püspöki kör
levélben a tanítókkal közöltetni kérelmez- 
tessék, elhatároztatott. — Több érdekes 
iuditvány utáu, a gyűlés 1 ‘/* órakor be
záratott.
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— A mert tcsi tornaegylet megalaku
lása. Ax ókorüáz és zainagóga-uteza sar
kán emeli, ügy külsőleg mint belsőleg csi
nos és ez alkalmira az elöleges választmány 
által e czélri, berendezett és kivilágí
tott tornacsarnokban Mohács fiatalságának 
sorából mintegy 30—35-eu gyülekeztek 
össze. Az id« glenos eluök dr. Tauszik 
Emil megnyitván az ülést, üdvözli az egy
begyűlteket, kifejtvén röviden az egylet 
czélját és kéri az elöleges választmány ál
tal kidolgozott alapszabályok megvitatását. 
Egyes czikkek megvitatása és módosítása 
után, az elfogadtatott és a minisztérium
hoz megerősítés végett való felküldése el
határoztatott. Ezek után a tisztikar és vá
lasztmány megválasztása következett Meg
választattak : Elnökké : Jagics József, al- 
elnökké : dr. Tauszik Emil, jegyzővé : d r 
Küll Béla, helyettes jegyzővé : Zsu bori Jó
zsef, pénztárunkká: ifj. Vitt József, szer- 
tárnok és háznagygyá: Anber István, 
ügyészszé: Margitai Péter, orvossá: dr. 
Küll Jauos, művezetővé : Herr Miklós, vivó- 
uiesterré: ilj. Pinka László. Választmányi 
tagok : dr. Küll János, Palasovszky Ödön, 
Andries Tivadar, Woll Zsigmond, Gold- 
aiüeitei Emil, Herr Miklós, Krausz Ármin 
Póttagok : Stajevits Sándor, Pribék József. 
Ezek után még néhány kisebb ügy tár
gy aitatott, a választmány megbizatváu a fel 
szerelés az egyenrnba megállapítása és a 
gyakorlatok megkezdése idejének kitűzé
sével Mire az ülés lelkesült éljenek kö 
zőtt föloszlott. Működő tagnak eddig 28 au 
jelentkeztek. A.apitó tagdíj 10 frt; pár
toló tagdíj 3 frt évente, 3 évre való köte
lezettséggel.

Jótékonyság. A mohácsi takarék
pénztár, amely a téli idő beálltával min
den évben bizonyos összeget szokott a 
szegéuv iskolás gyermekek segélyezésére 
adományozni, ezeu szép szokáshoz az idéu 
is bü maradt, oly különbséggel mégis, 
hogy az adományösszeget tetemesen meg- 
uagyobbitotta, amenynyiben most a mon
dott czélra 210 frtot szavazott meg.

— A halál torkában. Valahányszor 
utunk a Mohácsra vezető országúton veze
tett, az Uszögbi vasúti átjárónál mindig 
eszünkbe jutott a balál. Tudvalevőleg itt 
rendesen, anélkül, bogy a sorompó lezárat
nék. a kocsitolatás miatt.össze-vissze jönuek- 
mennek a mozdonyok s csak az Isteu különös 
gondviselésének tndható be, bogy eddig 
halai nem történt itt. Múlt péuteken ismét 
oly ijedelmes eset merült fel, mely most 
mar haladéktalaunl gyökeres orvoslást 
kíván. Este volt. felhős, sötét este. Mikes 
József magyar peterdi bérlő kedves uejé- 
vei Pécsről hajtatott haza. Mit sem sejtve 
a vágányon áthajtanak s akkor veszik 
észre, hogy a túlsó sorompó 1** van zarva. 
Vissza mar nem vonulhattak, mert ott 

prtiszkö lt a Szabolcs felől érkező vonat 
mozdonya. A halai torkában voltak. Hir
telen azonban megvdlant a mentő eszme. 
A lovakat megvagdostak, ezek a sorompót 
átugrották S a lóhosszal nyertek annyi 
teret, hogy a vonat elvonulhatott. Képzel
hető az ijedelem. A vonatvezető a mihelyt 
eszre vette a bajt, meg akarta a vonatot 
állítani, de ez mar mit sem használt 
volna. Átesve a borzasztó ijedségen, az 
állomás főnöknél jelentést tett Mikes. Más
nap vizsgalat tartatott s az lett az ered
mény, hogy a vasúti őrt elbocsátották. Ez 
azoubau nem elegendő a közbiztonságra 
nézve. Huuem igenis a „tolatást1* be kell 
az országúton ut szliutetui s a sorompókat 
nagyobb elövigyazattal kezelni.

— Vadászat Ottocska Géza gyulai 
bérlő belvárdi vadászterületén sikerült va 
dászat tartat <tt szerdán. A vadászaton 
részt vettek Pécsről: Molnár Kálmáu ny. 
alezredes, a háziúr vőtársa, Förster Ottó 
vasmegyei földbirtokos, a báziur sógora, 
Cseh Bertalan püspöki erdőmester, Öllé 
Istváu ügyvéd, Dulanszky gazdasági gya
kornok, Dulanszky Adolf püspöki jószág
kormányzó fia, Horváth Istváu közig, jog
gyakornok, Várady Ferencz lapunk szer 
kesztöje, Magyar-Peterdröl Mikes József 
bérlő, Német Bólyról Szombathelyi kör- 
jegyzö és Eöry gyógyszerész. Megérkezés 
után jó reggelivel vendégelte meg a ked 
vés háziasszony a vadászokat, kik a reggeli 
elköltése ntáu kivonultak a vadászterületre, 
hol a vad örök s mintegy 30 hajtó várták 
a társaságot. Megkezdődött a kör-képzés 
s csakhamar eldördültek a fegyverek és 
hullott a nyal A vadászat d. u. 4 óráig 
tartott. Összesen 83 nyúl és 2 fogoly esett. 
Oly eredméuy ez, mely nálunk Barauya 
megyében, hol a vadállomány meglehető
sen gyenge, nemcsak kielégítő, de meg 
lepő. Csalhatatlan jele annak, bogy Ot
tocska Géza rendszeres vadász; kíméli, őrzi 
s gondozza a vadállományt s a tenyészés ily 
kedvező körülmények közt fokozatosan gaz
dagítja vadakkal a vadászterületet. Este 
a vendégszerető házban terített asztal fo
gadta a vadászokat. Förster Ottó szelle
mes tréfái mellett kitűnő kedélybangulattal 
költötte el a társaság a jóízű vacsorát, me 
lyet kártyajáték követett. Esti 10 óra lehetett, 
midőn a vendégek egy jól eltöltött vadász
nap kedves emlékeivel távoztak Gyuláról.

— Gyilkosság. Vasarnap éjjel a Bir- 
jánból Kátolyba vezető nton egy emberi 
bullát találtak tele ütési sebekkel, znzódá- 
•okkal. A birjáni elöljáróság hétfőn reggel 
jelentést tett az esetről az egorágbi csend- 
őrségnél. A csendőrök azounal átmentek 
Birjanra, bogy az elővizsgálatot megtartsak. 
Az alatt mig a csendőrök Birjánba a vizs
gálathoz fogtak, a gyilkos a pécsi főszol- 
gabiróságnál jelentkezett. Neve Schwegal 
Ádám, birjáni illetőségű; a meggyilkolt 
kátolyi polgár. A gyilkos vallomása szerint, 
a korcsmabau összeszólalkoztak s annyira 
iöliugerült, bogy a hazatérő kátolyi ember

| után vetette magát s belékötött az nton, 
j mire aztán botra került a dolog. Schwegal 
i úgy találta snhángolás közben fejbe kom- 
1 miutani a kátolyi atyafit, hogy az mindjárt 

szörnyet balt. A gyilkos átadatott a kir 
ügyészségnek.

— Házfelavatási ünnepély volt e hó 
18-án, vasárnap Dárdán, dr. Kiss Emil 
ügyvéd veudégszeretö házánál, mely alka
lommal a házi gazda ismerői és tisztelői 
nagy számmal jelentek meg. Az ünne
pély d. u. 5 órakor vette kezdetét, midőn 
a kártyakedvelö térfitársaság a pazarul 
világított szobákban elhelyezkedve czigány- 
zene hangjai mellett „vett búcsút** pénzé
től, vagy mondott „Isten hozott“-at. Este 
8 órakor ült a teljes számban megjelent 
társaság asztalhoz. A Inkullusi vacsorán 
több mint 50 személy vett részt városunk 
és járásunk intelligencziájaból. Alkal
munk volt itt szebbuél szebb pohárköszön 
tésekben gyönyörködni. A szónokok elsője 
volt Cserny Gyula, dárdai plébáuos, ki is
mert ékesszólásával, a házigazda kedves 
családjára és annak szülőire ürité poharát; 
mire a házigazda édes atyja, Kiss József 
pécsi ügyvéd emelkedett fel s az apai szív 
túláradó szeretetéből fakadó örömoiel emelé 
poharát fiára és családjára, büszkének 
mondván magát fiaira, kik a szülőknek 
mindig örömet szereztek, a társadalomnak 
hasznos és becsületes tagjaivá lettek és 
kiknél a vallásos, a gyöngéd és figyelmes 
uevelés a k.váut és várt jó gyümölcsöket 
meghozta. A könnyekig megindító beszédre 
a házigazda, a hálás fiú, dr. Kiss Emil 
elfogódott bangón, könnyező szemekkel 
felelt, köszönve szülői gondos nevelését s 
Ígérve, hogy a vele tett sok jót soha fe
ledni nem fogja. Majd a vendégekre ürité 
poharát, megköszönve azok barátságát és 
szívélyességét Perczel Béui szolgabiró a 
hölgyekre köszöntötte poharát. A harmad 
tél óráig tartó vacsora ntán, hol az ot 
tani vendéglős piuczérei szolgáltak tel, a 
fiatalság tánezra perdült, mig a többi ven
dég kedélyes beszélgetés és a kartyaasz- 
táluk mellett oszlott meg. Reggeli 7 órakor 
a hölgyközönség nagyobb része hozzátar
tozóival az átélt éj kellemes emlékeivel 
távozott. És most kezdődött voltaképen a 
házfelavatás. Egy asztalhoz tömörülve, 
fesztelen kifejezést talált a legkedélyesebb 
s az igazi barátságtól áthatott hangulat, 
mit fokozott a czigány tüzelő zenéje. — 
A felhordott „virslire1* és sonkára gvakrau 
és nagyokat lehetett inui, de nem is feled
keztek meg Petőfi daláról: „Bonczhidától 
folyjon a bor mint tenger . . .** azoubau a 
labáu mindeuki tisztességesen megállóit. — 
Délben az úgynevezett „korbelyleves** lett 
volna hivatva a „memento mori'-t afi'ek- 
tálai, de ez sehogy sem sikerült; csnpáu 
az éj tél volt képes a szívósén látott veu-

I (légektől a vendégszeretetben exczelláló 
| házigazdát megfosztani. A jelenvolt hölgyek 

ueveit a következőkben összegezzük : Bi- 
j hari Benőné, Darázsi Anna és Róza, Dek- 
j leva Béláné, HölblingGyörgyné, ír. Jella- 
| cbich Karolyué és leánya Mariska, Kis 
i Józsefné, dr. Sup Einilué, Krainberger 

Ödönné, Nagy Gyuláné, Narancsik Józsefné 
[ és leánya Irén, Perczel Beniné, id. Pi- 
j getty Matild, Stankovits Döméué, Takács 
| Fereoczoé és Vinczy Gyuláué. Tudósitá- 
{ suukat azzal fejezzük be, bogy a szépeu 
i berendezett, kényelmes lak, melynek fel- 

szentclési ünnepélye emléküuk táblájára 
elenyészbetlen betűkkel lön felírva, a bol
dogság és szerencse állandó tanyája le- 
gyen!

— Szőlészeti és borászati tanfolyam.
A földmivelés-, ipar- s kereskedelmi mi 
niszterium bortermelők és borkezelők ré 
szére a budapesti vinczellérképezde által 
f. évi deczember bó 1—15 ig tartó szőlé
szeti és borászati tautolyamot rendez. A 
tanfolyam czélja: szőlőbirtokosoknak és 
gyakorlati borkezelőknek alkalmat szol
gáltatni, hogy az e téren felmerült kérdé
sek és vívmányokkal aránylag rövid idő 
alatt megismerkedhessenek. A tanfolyamot 
a budapesti állami viuczellérképezde igaz- 
gatótauára tartja és vezeti részben előadá
sokba!), részben gyakorlati okmutatásokban. 
A tanfolyam az orsz. gazdasági egylet 
épületében, a Köztelek nagytermében, va
sárnapokat kivéve, uaponkiut d. u 4—l/x6 
óráig tartatik. A gyakorlati okmutatások 
idejét a taufolyam vezetője időről időre 
fogja a hallgatóság tudomására bozui. A 
taufolyam ingyeues, s a résztvenni óhajtók 
a budapesti viuczellérképezde igazgatósá
gánál uovember 28-ig személyesen vagy 
irasbau jelentkezhetnek. A tanfolyam 12 
elöadasa a következőképen tartatik: de
czember 1-éu : A szőlő táplálkozása, virág
zása és érése. 3-án : Szölöfajok megválasz
tása. 4-én: A szőkítő szaporítás módjai.
5-éo; A szölötö főbb és ajáulbatóbb mü- 
velésmódjai. 6 áu : A szölötö ojtása. 7-én: 
A philloxera elleni védekezés 10-éu: 
Szüret és erjesztés 11 én. Fehér borok 
készítése. 12-én: Vörös borok készítése.
13-án: Piucze és hordók kezelése. 14-én: 
A borkezelés főbb műveletei. 15-én: A 
bőrbetegségek és azok gyógyítása. A gya
korlati okmutatások közül be fognak mu
lattatni : a must ezukor- és savtartalmának, 
a bor szesz-, sav és extracttartalmának 
meghatározása, élesztőgombák és a külön 
böző betegségeket előidéző szervezetek 
górcsövön; néhány jobb ojtásmód, a jobb 
szőlőmüvelési eszközök, gyéritési gépek, 
eíjcsövek, szürőgépek, deritöszerek s azok 
használata. A hallottak támogatása s a 
gyakorlati látkör szélesbitése czéljából 
kirándulás tétetik a viuczellérképezde te
lepére, a budafoki amerikai szőlötelepre, 
a mintapinezébe, esetleg egyéb tanulságos 
berendezésű telepek megtekintésére.

.PÉCSI FIGYELŐ)* 47-ik uám.

Irodalom.
=  Egy egész könyvtár lesz az eredeti elbe

szélésekből, mely a Vértesi Aruold 1000 elbeszé
lését tartalmazó „Magyar Világ" cxiinti füzetes 
vállalatban inegjeleuik. Ma küldetett )>e bőszünk 
a 8 ik füzet, mely „Az anya" czimü novellát tar
talmazza teljesen. Az első kötet nem kevesebb, 
mint tiz hosszú elbeszélést foglal magában s 19 
nagy ívre terjed. Ha meggoudoljuk, bogy a 19 
ívnyi terjedelmű kötet alig kerül többe 90 krnál, 
újra bebizonyul, bogy hazánkban ennél olcsóbb 
értékű irodalmi vállalat még nem forgott közké
zen. Óhajtandó volna, bogy a nép, melyet haszon
talan rémregényekkel megrohannak, a tudatára 
ébredne ennek, s nem engedné közel magához az 
erkölcseit megmételyező olvasmányokat, hanem az 
ily, valóban értékes könyveket igyekeznék meg
szerezni. A kiadóhivatal az egyes kötetekhez igen 
díszes bekötési táblákról is gondoskodik s erre 
nézve a tudnivalókat legközelebb közöni fogja 
előfizetőivel. Az aj előfizetőknek természetesen az 
első kötet egészben megkttldetik. Ismételve ajánl
jak a uagyérdekü munkát az olvasó közönség 
figyelmébe. Előfizetési ár félévre (26 füzetre) 3 
frt 9 * kr., negyedévre (13 füzetre) 1 frt 9& kr. De 
megrendelhetni a könyvkereskedések utján úgy is, 
hogy csak az egyes füzetek bázhoz szállításakor 
kell azokért mindig .5  krt fizetni. Az előfizetési 
pénzek Debreczenbeu Vértesi Aruold nevére is 
küldhetők.

=  Gróf Vay Dániel „Mágyarország története" 
czimü mankójából már az 5-ik füzet is elhagyta 
a sajtót A Il ik Géza uralkodásából 1141 a tatá
rok betöréséig 1241-ig való történetet írja le nép
szerű nyelven, könnyen érthető stylusbau. E munka 
minden nap nagyobb uagyobh elterjedésnek örvend, 
s mint hézagot pótló munkát, melegen ajánljuk 
minden igaz magyar ember figyelmébe. Egy füzet 
ára 15 kr. Előfizetési ára egy évre 5 frt 30 kr., 
félévre 2 frt 70 kr., negyed évre 1 frt 85 kr. Meg
rendelések és előfizetések Debreczenben a „Ma
gyarország története" kiadóhivatalába („Debreczeui 
Ellenőr* könyvnyomdája) czimezendők.

=  Megjelent .Az 1888-ik évi VII t  ez az 
állategészségügy rendezéséről szóló közs. eredeti 
szövegével, magyarázattal és iromány-példákkal" 
czimü mű kiegészítő része „Az 1888-dik évi okt. 
hó 15-én 400Ö0 k. a kiadott miniszteri rendelet 
állategészségügyi tör.-eny végrehajtása tárgyában, 
magyarázattal es irománypéldákkal* irta Kassay 
Adolf ára 50 kr. A két mű együttvéve 1 frt. Mind 
a két mű könnyen érthető modorbau vau Írva. 
mi az állategészségügybeni eljárásnál igen nagy 
könnyebbséget fog nyújtani! Megrendelhető Hajós 
Ede könyvkiadó hivatalába::, Bpesteu IV. kér. 
Kálvin tér 5. sz. alatt. — Ezen törvény 1889. évi 
január hó 1-én lép életbe.

=  N aptárak az 1889-ik évre A „Franklin- 
Társulat" magyar irodalmi intézet által küldettek 
be azerkesztőségünkuek a következő, közkedvelt
ségben részesülő, csinosan kiállított és nagy gond
dal szerkesztett 1889-ik évi naptárak. Valamennyi 
a földmivelés-, ipar- és kereskedelemügyi magyar 
kir. minisztériumban összeállított a legújabb ada
tok nyomán szerkesztett országos vásárok kimu
tatásával van ellátva.

István bác8i naptára vagyis családi házigaz
dáknak és gazdasszonyokuak, népnevelőknek, hely- 
ségi elöljáróknak, iparosoknak és fóldmivelöknek 
való képes kalendárium I889.ik évre. Alapitá Ma- 
yer István. Szerkeszti Kőhalmi Klimsteiu József 
tanár. Közleményekkel Aschenbrenner József, Rá 
zel József, Nyulasz Antal, Horváth Zoltán, stb -tői. 
XXXIV. évfolyam. Számos képpel. Tartalma: I. 
Az erkölcsi világ. II. Gazdák és gazdasszonyok 
naptára. III. Népnevelők naptára. IV. Történetiek.
V. István bácsi a hazában és a nagy világban.
VI. Művészet és müipar. VII. Tréfák nu-zeje. Ára 
fűzve 50 kr.

Falusi gazda naptára 1889-ik évre. A magyar 
gazdák, kertészek, lelkészek és tanítók számára. 
Több szakember közreműködésével szerkeszti Spor- 
zon Pál, a „Gyakorlati mezőgazda" szerkesztője 
XXV-dik évfolyam. Számos ábrával ellátva. Ára 
fűzve 80 kr.

B orászati naptár 1889-dik évre. Szakemberek 
közreműködésével szerkeszti Dr. Nyáry Ferencz 
tanár. XVI. évfolyam. Tartalma: I. Természettu
dományi rész. II. Sz dőszeti és borászati rész. II. 
Kertészeti rész. Sok ábrával. Ára fűzve 80 kr.

A magyar nők házi nap tá ra  1889. évre. Szer
keszti K. Beniczky Irma. XXI. évfolyam. A szö
vegbe nyomott sok képple, s a háztartáshoz szük
séges napló jegyzetekkel ellátva ara  fűzve 60 kr.

Székely-egyleti képes naptár az 1889-dik évre. 
Szerkesztő bizottság: Buciikor Károly, Nagy Gá
bor, Szász Károly. Szilágyi Sándor. VIII. évfo
lyam. Számos a szöveg közé nyomott képpel. Ára 
fűzze 25 kr.

Honvéd nap tár az 18o9-dik évre. (Egyúttal ka
tonai naptár.) A magyar nép szántára. Számára 
Szerkeszti Áldor Imre. XXII, évfylyam. Képekkel. 
Ára fűzve 60 kr.

Lidércz-n <ptár 18S9. évre. XXVIII. évfolyam. 
Számos nagyobb és a szöveg közé nyomott kisebb 
képpel. Ara fűzve 60 kr.

=  Uj könyvek. Ugyanénak a Franklin-Társu- 
lat kiadásában Budapesten, újabban megjelelitek :

Gyürky Antal Kisbirtokosok kátéja, mely Út
mutatóul szolgál a kisbirtokosoknak : miként bol
dogulhatnak a mostani nyomasztó viszonyok kö
zött és mily módon juthatnak jólléthez. Ára 
fűzve 60 kr.

Szaniszló Albert dr. Kártékony rovarok a 
mez • és kertgazdaaágban. Praktikus gazdák és 
néptanítók, földmives- és vinczellériskolák számára. 
Második javított és bővített kiadás. Ára fűzve 50 kr.

=  „Hölgy-naptára". 1889. évre Szerkeszti 
Borostyám Nándor. Á ra: 1 frt 80 kr. Kiadják: 
Légrády testvérek, Budapesten Ezeu feltűnő szép
séggel kiállított naptár, kellemes újévi Ajándék 
lesz hölgyeinknek. A naptári részen kívül, a szép 
irodalmi rész, melyet Varsái An’altól ; „Egy virág
szálhoz" czimü kedves költemény nyit meg, igen 
érdekes elbeszélbseket és költeményeket túrtál- 
máz. Margit, olasz királyné, Krisztina, spanyol 
királyné és Damjanich Jánosné arczképeikkel. 
Azután jön a jegyzék-napló. Ajánljuk az érdeklő
dők figyelmébe.

=  Jókai Mir-nak „A lélekidomár* czimü re
gényéből, mely Révai testvérek kiadásában, mint 
a nagynevű iró jobb regényeinek gyűjteményében 
ez idő szeriut megjelenik, a kiadóhivatal legutóbb 
az 5—7. füzeteket küldötte be nekünk. Vándory, 
a „lélekidomár", kit a független magyar minisz- 
terínm leggavalb-rabb tagja fogadásban nyert meg 
az országuak, mint a kinek személyével a foga
dást nyerő és az ország is nyert, folytatja mun
káját. Áthatva a tudattól, hogy a kultúrának meg
nyitott ország lakóinak önmagáktól kell arra rá- 
jönniök, bogy az ósdi intézmények tarthatatl&nok, 
ép azok segélyével folytatja áldásos működését, 
kik kevéssel ezelőtt minden újításnak legelkesere- 
dettebb ellenségei voltak. Csak a ki úgy ismeri 
hazánk történetét, mint Jókai — a kinek ép úgy 
kijutott a nemzet gyászából, mint a bogy szívvel, 
lélekkel osztozott annak örömében is, — csak a 
ki oly otthonos a bndai várpalota termeiben, mint 
a mily közelből ismeri a nép baját, bánatát, — 
csak az ilyen iró tárhatja fel szemeink előtt az 
ellentétük folytán is kápráztató, de mindenesetre 
elbűvölő képeket, melyek e legújabb regényben 
mint a hős, a „lélekidomár" staffage-aként je 
lentkeznek.

A kiadások egyik lefőbb előnye, hogy füze
tekben jelenvén meg, az a legszegényebb ember 
is megszerezheti 20 krjával, — az olvasásra nézve 
annyiban hátrányos, hogy a folytatást alig búja 

’ várni. De ennek is meg van a maga haszna. El- 
| olvassak először füzetekben, azután, ha egészen 
| meg lesz, — újra eleitől végig és igy kétszer volt 
I részünk a gyönyörben, mit csak egy Jókai regény 
| olvasása nyújthat. — Előfizetni szándékozók fór 

dúljanak egyenesen Révai testvérekhez (Budapes- 
I teu, IV. Váczi-utcza 1.)

H I B D E T E S I

| \  i i  az 1888-ik évi uem IBrüsszelben A“ i
kitüntetett uazdag széusavtartalmu [ 

asztali és gyógyvíz

S A V A N Y U V I Z ]

fr is s  töltésben kopható az orsságos förakt&rbbn:

fi/iactnfv I »>agy k és szerb k.udv ásvány- 
EiUdoMHj  L., vizsrállitónál B u d a p e s t e n ,  
nemkülönben gyógyszertárakban, füszerke- 

reskedésekben és vendéglőkben.

•  o o o o o o o  o o o o o o  •

8 Tüzelöfát
O
q  a téli szükségletre legjutányo- 
Q  sabb árak mellett ajánl a n. é.
0  közönségnek

Spitzer Ádám g
a. lia.l-pla.czon 0

Megrendelések elfogadtatnak: 
M autner M érés Simon János 

_  urnái. Kis tér.

•  OOOOOOO O O O O O O *

Árverési hirdetmény.
A pécsi kir. törvényszék mint telek

könyvi hatóság közhírré teszi, hogy ifjú 
Némethy Józsid pécsi lakós végrehajtató- 
uak Heiszler József és neje Eibeck Bor
bála p. bogádi lakósok végrehajtást szen
vedő elleni 27 frt 65 kr. tőkekövetelés és 
járulékai iránti végrehajtási ügyében a 
pécsi kir. járásbíróság területén lévő a 
püspök-bogádi 6. sz. tjkvbeu felvett 6. 
bsz. 6. sors/,, házból, udvartér és kertből, 
és ’/8 részből a 753. bsz. számú erdőnek 
Heiszler Józsefné szül. Eibeck Borbálát 
illető részre 266 frt 50 kr. kikiáltási ár
ban, mégis a püspük-bogádi 128. számú 
tjkvben felvett 831. bsz. számú szőlőre 
a/, árverést 154 írtban ezennel megállapí
tott kikiáltási árbau elrendelte, és hogy 
s fennebb megjelölt ingatlan az 1889. évi 
január hó 5-ik napján d. e. 10 órakor 
Püspök-Bogiid község házánál megtar
tandó nyilvános árverésen a megállapított 
kikiáltási áron alól is eladatui fog.

Árverezni szándékozók tartoznak az 
ingatlanok becsárának 10 °/0-át. vagyis 
26 forint 65 krajezárí és 15 forint 40 
k raj ez árt készpénzben, vagy az 1881. 
évi LX. t. ez. 42. §-ában jelzett árfolyam
mal számított és a/. 1881. évi uov. bó 
1 -én 3333. sz. a. kelt m. kir. igazságügy- 
■iiiniszteri rendelet 8-ik § ában kijelölt óva 
dékképes értékpapírban a kiküldött kézé 
hez letenni, avagy az 1881. LX. t. ez. 170. 
§-a értelmében a bánatpénznek a bíróság
nál elöleges elhelyezéséről kiállított szabály
szerű elismervényt átszolgáltatni.

A pécsi kir. törvényszék mint telek
könyvi hatóság.

Kelt Pécsett, 1887. évi november bó 
17-ik napján.

Bogyay Pongrácz,
kir. törvszéki biró.

Árverési hirdetmény.
A pécsi kir. törvényszék mint telek

könyvi hatóság közhírré teszi, hogy Heff- 
ner István belvárdi lakós végrehajtatnak 
Ráttinger Jánosné szül. Heffner Érzsébet 
birjáni lakós végrehajtást szenvedő elleni 
20 frt 50 kr. tőkekövetelés és járulékai 
iráuti végrehajtási ügyében a pécsi kir. 
törvényszék területén lévő Belvárd köz
ségben fekvő a belvárdi 257. számú telek- 
jkvbeu felvett 6. hszsz. a. 3. sz. háznak, 
udvar és kertnek Ráttiuger Erzsébet szül. 
Heffnert illető részére 332 Irt becsárban; 
a 295. hszsz. fekvőségnek ugyanazt illető 
részére 55 frt b ‘csárban vagyis összesen 
387 írtban az árverést ezennel megálla 
pitott kikiáltási árban elrendelte és bogy 
a fennebb megjelölt ingatlanok az 1888. 
évi deczember hó 21 -ik uapján d. e. 
10 órakor Bel várd községházánál meg
tartandó nyilvános árverésen a megálla
pított kikiáltási áron alól is eladatni fognak.

Árverezni szándékozók tartoznak az 
ingatlauok becsáráuak 10°/,-át vagyis 33 
frt 20 kr., és 5 frt 50 krt készpénz 
jbeu, vagy az 1881. évi LX. t. ez. 42. 
lij-ában jelzett árfolyammal számított és 
"az 1881. évi november bó 1-én 3333. sz. a. 
kelt igazságUgymiuiszteri rendelet 8.§-ában 
kijelölt óvadékképes értékpapírban a ki
küldött kezéhez letenni; avagy az 1881. 
LX. t. ez. 170. § a értelmében a bánat
pénznek a bíróságnál elöleges elhelyezé
séről kiállított szabályszerű elismervényt 
átszolgáltatni.

Kelt Pécsett, 1888. évi szept. hó 2-ik 
napján.

A pécsi kir. törvényszék mint telek
könyvi hatóság.

Váry Gyula,
kir. törvényszéki biró.

Árverési hirdetmény.
A pécsi kir. törvényszék mint telek

könyvi hatóság közhírré teszi, bogy Muka- 
kiru Mátyás n. bólyi lakós végreh aj tatónak 
Fritz József és neje Tim Ottilia devecseri 
lakósok végrehajtást szenvedők elleni 110 
frt 11 kr. tőkekövetelés és járulékai iránti 
végrehajtási ügyében a pécsi kir. törvény
szék (a pécsi kir. járásbíróság) területén 
levő Devecser község határában fekvő a 
devecseri 126. számú telekjkvbeu felvett 
23* bsz. V« 80r számú házra az árverést 
328 frtban ezennel megái lapított kikiáltási 
árban elreudelte, és hogy a fennebb meg
jelölt ingatlan az 188w. évi deczember 
hó 12-ik napján d. e. 10 órakor Deve
cser községben a község házánál meg
tartandó nyilvános árverései! a megállapí
tott kikiáltási áron alól is cladatni fog.

Árverezui szándékozók tartoznak az 
ingatlan becsáráuak 10*,,-át, vagyis 32 frt 
80 krt készpénzben, vagy az 1881: LX. 
t. ez. 42. § ában jelzett árfolyammal szá
mított és az 1881. évi uovember bó 1-én 3333. 
sz a. kelt igazságUgymiuiszteri reudelet 8. 
§-abau kijelölt óvadékképes értékpapírban a 
kiküldött kezéhez letenni, avagy az 1881: 
LX. t. ez. 170. §-a értelmébeu a bánat 
pénznek a bíróságnál előlegen elhelyezé
séről kiállított szabályszerű elismervényt 
át8zolgáltatui.

Kelt Pécsett, 1888. évi aug. bó 31-ik 
napján.

A pécsi kir. törvényszék mint telek
könyvi hatóság.

Bogyay Pongrácz kir. törvényszéki 
biró helyett

Lukrits István,
kir. törvényszéki biró.

tx x x x x x x x x x ix x x x x x x x x x x x x x g

Schlegei lovardája 8
Pécsett, a buzatéren.

Ma szombaton, 1888. november 24-én este 7 és V, órakor

rendkívüli nagy előadás
a legújabban szerződtetett M oretti ur jongleur és V irg ina k. a. ver- 

senylovaglónő fölléptével.

Első föllépte az eredeti bécsi nőizenekarnak 
Uhlman karm ester vezetése m ellett.

Vasárnap november 25-én

23^ két rendk ívü li nagy előadás. íg j
Az első d. u. 4 órakor, a második este 7 és ’/* órakor az összes művészek és 

művésznők felléptével.
Az eredeti bécsi női zenekar második föllépte.

Záradékul itt m ásodszor: „Ü nnepély P ek k in g b en a nagy látványosság 
a társulat összes tagjai által.

Mentői számosabb látogatást kér

SCHLEGEL M. igazgató.
Hétfőn, nov. 26-án este 7 és 7* órakor nagy előadás.
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M űfog, fogsor
és

mindennemű javiláijkészittetik
_ _ _ _ _ rc id k it l l olcti i n n

'te l je s j jó tá í íá s  m e lle tt.

m. •ttaktvaml-Titozm. *a.r3cétn 
M Délelőtt 9 —12 ériig  és délután 2—3 óráig ^

Köszönetnyilvánítás I
A nagyérdemű közönségnek és kivált 

képen axon tisztelt Tevőimnek, kik a 
Blaahorn-féle üzlet átvétele óta nálam 
vásárolnak és ezáltal a kezdet nehézsé
gében pártolni oly szívesek voltak, ez 
nton a legbensőbb hálás kösxönetemet 
nyilvánítom és egynttal kérem engem 
tovább is becses bizalmukkal szerencsél
tetni, s biztosítom, hogy ezután is egye
düli főbb törekvésem leend, csakis a 
legjobb minőségű áruk pontos és 
reális kiszolgálása mellett, a legol- 
csób árban az általános bizalmat 
kiérdemelni.

Mély tisztelettel

KSzzl János,
filszerkereskedő,

Pécsett, a városház sarkán.

Egynttal ajánlom nagy választéka 
raktáromat

5 ^  thea, mm is  eognaiM
Az én (olcsósága miatt fólülmulhatlan)

Londoni O ld-Jim aika rumomra,
melynek ára V* Üt. palaczkban 1 frt 

... _ V» » • 75 kr.
különösen figyelmeztetek mindenkit és 
kérem annak kitűnő minőségéről meg
győződni. Nemkülönben ajánlom a leg- 
nagyobb választékú thea-süteménye
ket, valamint mindennemű legjobb mi
nőségű fűszer- és különlegességeket 
—  minthogy csak első minőségű árúkat 
vásárolok be.

T^^lócll "bécnl 3col‘bá.»zlc«fc.

Bouillon.
E xtrac te , (20- 1)

elvan ismerve, hogy a legjobb 
és a legolcsóbb

leves-kivonat husvagdalékkai, 
leves-liszt h iveljesvitenéiyekből.

Cnv tbeáskanál kivonat egy  
edény forró vízben azon

nal minden más hozzátétel nélkül 
erős és jóizü húslevest szolgáltat.

Főraktár A v tttr ia -M a g y a ro ritá g ra :

Julius Maggi &  Co.,
W ien, I. Jasomirgottstrasse 6.

Pécsett kapható^, 
K o s z i  Ján o sn á l.

G R Ó S Z  L A J O S
1878. Ívben alapított műtermében

í., magvar-atcza I. szám,

■VmlódJ. "cécsi 3col'oé.«z3cei.

megállapitott kikiáltási áron alól is el-
adatni fog.

Árveresni ssándékozók tartoznak az in
gatlan biasáráaik 10°/,*át vagyis 47 írt 10 
kr. készpénzben, vagy az 1881. évi LX. t. c*. 
42. §-ában jelzett árfolyammal számított 
és az 1681. éri november bó 1-én 8333. 
sz. a. kelt igazságügyminiszteri rendelet 8. 
§-ában kijelölt ovadókképes értékpapírban 
a kiküldött kezében letenai, avagy az 1881. 
ót 60. t. ez. 170. §-a értelmében a bá
natpénznek a bíróságnál elöleges elbelye- 
séséröl kiállított szabályszerű elismervényt 
itszolgáltatni.

Kelt Pécsett, 1888. évi szeptember hó 
3-ik napján.

A pécsi kir. törvényszék mint telek
könyvi hatóság.

Váry Gyula,
kir. törvényazéki biró.

szék (a sásdi kir. járásbíróság) területén 
Tékes községben fekvő a tékesi 64.

I
levő

Árverési hirdetmény.
A pécsi kir. törvényszék mint telek

könyvi hatóság közhírré teszi, hogy Bara 
Dyamegye gyámpénztára végrehajtatónak 
Pikkelhaapt Imréné szül. Kaizer Erzsébet 
ngy Lőbel Ádám és neje Löbel Erzsébet 
tékesi lakósok végrehajtást szenvedők elleni 
150 frt tőkekövetelés és járulékai iránti 
végrehajtási ügyében a pécsi kir. törvény-

sz. tjkvben felvett 82. hszsz. 59. száma 
ház, ndvar és kert mint kisházáé birtoka 
521 frt becsárban; a tékesi 122. sz. telek
jegyzőkönyvben felvett 817. hszsz. szőlő 
és pinezére 122 írt becsárban az árverést 
mint ezennel megállapitott kikiáltási árban 
elrendelte és hogy a íennebb megjelölt 
ingatlanok az 1888. évi deczember hó 
18-ik napján d. e. 10 órakor Tékes 
községházánál megtartandó nyilvános 
árverésen a megállapitott kikiáltási áron 
alól is eladatni fognak.

Árverezni szándékozók tartoznak az 
ingatlan becsárának 10#/o-át vagyis 52 frt 
10 kr. és 12 frt 20 krt készpénzben, vagy 
az 1881. LX. t. ez. 42. §-ában jelzett árfo
lyammal szá mitott és az 1881. évi november 
bó 1-én 3333- sz. a. kelt igazságügyminiszteri 
rendelet 8. §-ában, kijelölt óvadékképes ér 
tékpapirban a kiküldött kezéhez letenni, 
avagy az 1881. LX. t. ez. 170. §-a értel
mében a bánatpénznek a bíróságnál elő- 
leges elhelyezéséről kiállított szabályszerű 
elismervényt átszolgáltatni.

Kelt Pécsett, 1888. évi szeptember hó 
3-ik napján.

A pécsi kir. törvényszék mint telek
könyvi hatóság.

Váry Gyula kir. törvényszéki biró 
helyett

Lukríts István,
kir. törvényszéki biró.

i t n u it t s
»  > i

I t a r á r c n i

Leszállított árak K t t t S S S Hü

L

A legjobb alkalom kínálkozik

karácsonyi és újévi a jándékok
beszerzésére.

PA CHER E. kereskedésében
Pécsatt, Széchenyi-tér 1 7 . sz.,

mivel helyszűke miatt a

g y erm ek já ték o k  és d isz -áru
(galanteria) czikkek

teljesen kiárusittatnak, tetemesen leszállított árakon, nemkülönben
Dietrich és Gottschlíg-féle thea és rum.

SSSSSSiS Leszállított árak

Vésnöki müintézet.

I
Árverési hirdetmény.

A pécsi kir. törvényszék mint telek 
könyvi hatóság közhírré teszi, hogy Ulrich 
Ignácz és neje Ulricb Erzsébet szeder
kényi lakósok végrebajtatóknak Törzsök 
István belvárdi lakós végrehajtást szenvedő 
elleni 12 frt tőkekövetelés és járulékai 
iránti végrehajtási ügyében a pécsi kir. 
törvényszék (a pécsi kir. járásbíróság) 
területén levő Belvárd község határában 
fekvő a belvárdi 39. sz. tjkvben felvett 
195. hszsz. fekvőségra és azon épült 137. 
sz. házra az árverést 471 írtban ezennel 
megállapitott kikiáltási árban elrendelte, | 
és hogy a fennebb megjelölt ingatlan az i 
1888. évi deczember hó 6-ik napján 
d. e. 10 órakor Bel várd községházé- • 
nál megtartandó nyilvános árverésen a |

Van szerencsém a n. é, közönség becses tudomására hozni, hogy

Pécsett, K irá ly -u tc za  B azárép ü le tb en  £
a vésnöki intézetemet megnyitottam, hol mindennemű vésőmunkát

S £  arany-, ezüst-, aczél- és ércz-tárgyakba
továbbá mindennemű réz-metszések, monogrammok úgymint bé
lyegzők leggyorsabb és Ízléses készítését olcsó árakon elvállalom

kitűnő tisztelettel

Deutschmann B. jt
vésnök. SA

P écsett, Király-utcza (Bazár épület.) ^

HIRDETÉS.
A p é c s i  k ö l c s ö n ö s  s e g é l y z ő - e g y l e t

részéröl ezennel közhírré tétetik, hogy
S z a b o l c s  I c ö z s é g r ' t o e z x  f e l z - v ő

Danitz-íéle birtok,
a mely áll: egy hatszobás lakházból, melléképületekkel, két meleg
házzal, hozzá tartozó hat holdas házi veteményes és gyümölcsös 
kertből, két halastóval, két pinezéböl, négy hold szőlőből fajonkint 
Ültetve, egy szép nagy présházzal, két hold lóheres szántóföld, 
i gen  k e d v e z ő  f e l t é t e l e k  mellett vagy sgészban vagy ré zz - 
latekben eladó. Bővebbet az igazgatóságnál.

Pécsett, 1888. évi november hő 9-én.
KINDL JÓZSEF vezérigazgató.

Pályázat.
A pécsi Iz r . hiikflzség a

3- z ó s e r l r ú .s  i z i : m é r o s
egyedüli és klzérélagos Jogét az 1888. évi 48151. számú keresk. min. 
rendelet alapján három évi tartam ra bárba adja.

Bérleni szándékozók felhivatnak, hogy iráabeli ajánlataikat a melyhez 
az ajánlott évi béröaazeg iO 'V ja  vagy készpénzben vagy óvadékképes papi
rosban vádiumképen csatolandó legkésőbb ff. é. decz. hé 10. napjénak 
déli 12 éréig a hltk. Iradéjéban átadni.

Az ajánlatban határozottan kiteendő, hogy az illető vállalkozó a hit
községi irodában a hivatalos órákban megtekinthető pályázati feltételeket is
meri és teljes tartalmukat magára nézve kötelezőknek vallja.

Megjegyeztetik, hogy az elöljáróság fenntartja magának a jogot, tekin
tet nélkül az ajánlott összeg magasságára a választási jogot belátása szerint 
gyakorolni.

Pécs, 1888. nov. 20-án.

Az izr. hitközség elöljárósága.

P 8 J E R H O F E R  J .-fé le
g y ó g y s z e r tá r  B é c s b e n

Singerstrasae IS . sz. „Zum gold. Beichsapfel“.
MSílilÁ lohiWenlf egyetem es labdacsok neve al» tt; ez utóbbi nevet teljes jó n á l

MUHI IdUUdlMJH megérdemlik, mivel csakugyan alig létezik betegség, melyben e labdacsok 
csodás hatásokat ezerszeresen be nem bizonyították volna. 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 C 
dobozzal 1 frt 5 kr., bérmentetlen utánvét mellett megküldéssel 1 frt 10 kr. A pénz elöleges 
beküldése mellett, bérmentes megküldéssel együtt 1 tekercs labdacs 1 frt 25 kr., 2 tekercs 2 
frt 30 kr., 3 tekercs 3 frt 35 kr., 4 tekercs 4 frt 40 kr., 5 tekercs 6 frt 20 kr., 10 tekercs 9 
frt 20 kr. (1 tekercsnél kevesebb nem küldetik szét.)

9 C  V alódinak csak  azon labdaraok  tek in ten d ő k , m elyek  u ta lv án y a  Pserhofer 
J. n év a lá írá sá v a l van e llá tv a . « m elyek  a  dobozok te te jén  ugyanazon név a lá írás t 
v ise lik  v e res  nyom ásban.
Számtalan levél érkezett, melyek írói bálét mondanak a labdacsokért, melyeknek a legkülönfé
lébb és legsúlyosabb betegségekben egészségük helyreállítását köszönik. A ki csak egyszer 

kísérletet tett velük, tovább ajánlja azokat.

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

Tekintetes u r ! Alőürott'tisztelettel kérném az 
ön valóban rendkívül haazuos és kitűnő vér-
tisztitó-labdacsaiból ismét két tekercsesei meg
küldeni. —  Mély tisztelettel

Neureiter Ign. gyakorló orvos.

H r a a c h e , Flödnik mellett, 1887. szept. 12. 1 
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 voltam képes végezni 
s ezóta már bisonyára rég meghaltam volna, I 
ha az ön csodálatra méltó labdacsai meg nem j 
mentenek. Az isten áldja meg önt ezerszeresen j 
érte. Hiszem, hogy az ön labdacsai tökéletesen j 
ki fognak gyógyítani, mint ahogy másokat is | 
meggyógyítottak. Kniflc Therezia.

B é c s ú jh e ly ,  1887. deczember 9. ' 
Tekintetes ur ! Legforróbb köszönetemet feje- | 

zeni ki önnek 60 éves nzgynéném nevében. Öt 
évig szenvedett idült gyomorhurat s vizkórban. 
Az élet már csak kin volt rá nézve s valóban j 
egészen le is mondott az életről. —  Véletlenül 
valahogy az ön kitűnő vértisztitó labdacsaiból 
egy dobozzal jnto’ tak kezeihez, 8 annak huza
mosabb ideig való basználata utáu teljesen 
felgyógyult.

Mély tisztelettel Weinzettel Jozefa.

M i t t e r i n z e r s d o r f ,  1886. január 10.
Kirchdolf mellett, Felső-Ansztria. 

Tekintetes nr ! Szíveskedjék kérem részemre 
az ön kitűnő vértisztitó labdacsaiból posta tikján

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

Mély tisztelettel K astaer Therézia.

Q o t s c h d o r f ,  1886. október 8.
Kohlbach mellett, Osztrák-Szilézia.

Tekintetes nr 1 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 gyötrött, megszabadultam. —  
Nem is fog nálam ezen labdacs sohase hiányozni, 
s tekintetességednek pedig ezennel a legmele
gebb köszönetemet fejesem ki.

Legmélyebb tisztelettel Zwikl Am a .

R o h r b a c h ,  1886. febr. 18. 
Tekintetes n r ! Mnlt év november havában 

egy tekercs labdacsot rendeltem meg önnél. 
Úgy én, mint nőm ennek a legjobb sikerét ta
pasztaltuk ; mindketten hiányos székelés és he
ves főfájásban szenvedtünk elannyira, hogy már 
a kétségbeeséshez voltunk közel, daczára hogy 
még csak alig 46 évesek vagyunk. S ime! az 
ön labdacsai csodákat müveitek s minket ba
jainktól megszabadítottak. —  Mély tisztelettel

_______________________ Ltot Aatal.
Fag j balzsam, I Angol csoda-balzsam. ; ”  , " ~ l

fa KV baj ok és idillt sebek a tb . ellen 1 tégely  40 k r., bér- 1 -----------------------------------------
neme* m egküldéssel 65 kr.

Keskeny útifű nedr,

Amerikai k ösm n j-k en ö cs ,
baj ellen, a  tagaisggztás , caipöbaj, ftilssaggatás, sat. e llen .

Pnr láhimdác pllpn Ek* ‘'o6'’1 50 kr- **»»»•■•rur lamiZdQM eilCI. f ,  megktlldéa m elle tt 75 ka. 
í i n l v v ü .h a lv c a n t  * legm egbízhatóbb szélkóros nyakuuíjvd uaizsan, ,i„ni t Uregc<e 40 kr_ bér»eate.
m egküldéssel (5  k r.

boaaal 35 k r  , b énaen tos megküldéssel 60 kr.

Tsnnochinin-hajkeiőcs. S S S l . ’Ü L * , S S

__ .  sebek, m inden mérges kelevénvek
és a lib á k  régi, Idöaaakonkint kifakadó kelései, a  köröm-
féreg és a sebes ég gyulladásos emlők éa hasonló bajok 
ellea jónak  b izonyait. E gy tégely 50 kr. bérm entes meg
küldéssel 75 kr.

den követkesm enyel, úgy m in t fejfájás, atédUlée, gyomor- 
gürcs, gyom erhév, aranyér, dugulás atb. e llen. 1 csomag 
á ra  1 frt.

Siem -essentia dr. H saerh aiieD til, J
üveg 1 frt 50 kr.

Élet-essenczia (prágai cseppek, sréd cseppek),
m egrom lott gyomor, rósz emésztés, m indennem ű zlteati ba
jo k  ellen k itűnő házlazer. ügy üvegcse 21 kr.

Az itt felsorolt készítményeken kívül, valamennyi az auaztriai lapokban hirdetett bel- éa külföldi 
gyógyászati különlegessék készleten tartatik, a minden esetleg raktáron nem levő czikk kívánatra 

pontosan s legjutányosabban beszereztetik.
r* P ostai kü ldem ények az öszeg beküldése nagyobb m eg ren d elések n él utánvétel 

m elle tt és a leggyorsabban  eszközöltetnek (12—2)
r  A pénz elöleges beküldése mellett (legezélszerübben postautalvány mellett a vlteldij sokkal 
r  kevesebbe kerüi, mint az utánvétel mellett való küldésnél-

W f  “ Eddig még fólülmulhatlan
a MAAGER W.-féle

cs. kir. szabadalmazott, valódi tiszta

Csukamáj-olaj
MAAGER VILMOSTÓL BÉCSBEN.

Az orvosi tekintélyek által megvizsgáltatott ée könnyen 
emészthetősége lolytán gyermekeknek is ajánlható, mert a leg
tisztább, legjobbnak elismert szer: mell- és tüdőbajok, görvély, 

daganatok, kelések, bőrkiütések, mirigyek, gyengeség stb. ellen — egy 
üveg ára 1 frt — kapható gyári raktárban: B écsban, HBumarat 3 . az. alatt, 
valamint az Osztrák-Magyar birodalom legtöbb s jobb nevű gyógyszertáraiban.
„ „  P Í * ? T "  5 * 0 “ ' z " l *  Lázzlé E rreth  lá a ts ,  g y á fy tn r tá rá b a s  ; Rssh
Vilmos es Spitzer fia kereskedésében.

Nyomatott T a iu  Jússef könyvnyomdájában.


