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Tisza lemondott.
Végre vulahára a várva várt nap be

következett; a uiarc/ius idusa, mely töl- 
szabaditolta a magyar nemzetet rabszolga- 
bilincseiből, most T i s z a  Kálmántól sza
badította meg a nemzetet.

Tisza Kálmánt, a mint a tegnap délután 
Pécsre érkezett táviratok jelentik, őfelsége 
reggel 9 órakor fogadta magáu-kihallga-

I

tuson Tisiza lemondását jelenlétté be a
koronás királynak, ki azt tudomásul vette.
A  sürgöuy egyuital tudatja azt is, bogy
az elbukni t miniszter-elnök helyére Szapary
Gyula grő lót nevezi ki őfelsége.

Az öröuihir nem éppen váratlan, mert
Tisza ural ma tarlhatatlaiiua vált, mindenki
tudta, h»jty mar csak nspok kérdése a
távozás : i» túlérett s már rothadásnak in-
dűli gvUuiölrsn-k le kell.tt hullania.

Tisza Kálmán lejárta magát teljesen.
Legutóbb mar gúny és nevetség tár*

gyáva vál t ; szóhoz sem engedték, lepisz
szegték, leburrogatlák.

Tisza Kálmán ma már politikai halott.
Az eIlenzék hosszas és kitartó küz-

delme után, elmen ve a végletekig, meg-
ragadva miuden eszközt, minden al-
kaimat, végre kiharangozta, eltemeitc Tisza 
Kálmánt.

Pártunk győzött; megszabadította a 
magyar népet a kínos lidércz-nyoniás
alól.

Tiszának már előbb kellett volna tá
vozni, tisztességgel mehetett volna. Akkor 
kellett volna vissza-vonulnia, mikor a zsidó- 
keresztény polgári házasságává! elbukott. 
Ha önérzetes politikus lett volna, vissza 
lépett volna. L)e erőszakos, a konokságig 
makacs volt s inkább megköveztette, meg 
köpdösiette magút, uiég se ment.

Egyik kudarcz ulau a másik kudarcz 
érte s mar a mameluk-gárda sem volt ké
pes uiiudcn erőlködés daczára sem meg
tartani a bíboros széken.

Elbukott, vége vau !
Meg vagyunk ugyan ri'da győződve, 

hogy utódával, Szapáry Gyula gróffal sem 
nyer a nemzet szebb, jobb jövőt ; de az 
ellenzéknek lesz rá gondja, hogy ha a szívós 
eleit, száz karn polyppotlegyőzte, le fog ja  
verni mindazokat, kik a nemzet többségé
vel ellentétbe allanak.

.M ég jönni ke.l, még jönni fog egy 
jobb k<>r, mely utáu buzgó imádság epedez 
százezrek ajakán ’ "

Város-atyák.
;V . Hz a gúnyos elnevezésük a 

városi köztörvényhatóság tagjainak, a 
városi képviselőknek; sajnos, hogy ez 
az elnevezés csak gúnyos értelemben 
illeti meg a legnagyobb részt s komo
lyan, a szó valódi jelentőségével éppen 
nem lehet azoknak nevezni őket. Alig 
van néhány annyi közül, ki méltán 
megérdemelné a tisztelet, szeretet és 
közbizalom valódi, őszinte kifejezéséül 
a szép elnevezést —  .  város-atya. *

T Á R C Z A.
B a ra n y a -v a s z a r  vadász-kastély.

Vaszart az Isteu rózsaszínű kedvében te
remtette. Domboldalon tekszik, úgyszólván 
erdő közepette. Az erdő, rét, mező, oly 
szép összbaugbau van a kisded községgel; 
oly csalogató a táj, oly szlvviditó a csa 
logány dala, hogy biz egy cseppet sem 
csodálkozhatunk, ha a rege szeriül, Krisz 
tuska is veudége volt a községnek, midőn 
még bocskorkában járkált a földön.

Talán nem is mese !
Vadregényes! A  madarak gyönyörű 

liaugicsálása, a damvadak, őzek, szarvasok 
látasa, az ttditö erdei lég, mind, mind, 
vonz/ák az embert.

Az ódon templom karcsú tornyának 
harangja méla búsan kong s kongass ezer
szer hallatszik vissza a sűrű erdőből mindig 
gyengébb s gyengébbeu, kisérve az ég 
dallosainak csicsergő hangjától.

Mi szép, mi nagyszerű.
A kisded templomtól délre, mintegy 

400 lépésuyire, emelkedik a kornak s 
nagyúri igényeknek teljesen megfelelő va
daszlak.

Nem képzelhető szebb látváuy, mint 
a természet paradicsomában épült tündér 
vadászlak.

A  nyugovóra térő nap a kastély kris
tály ablakaiból vesz búcsút a tájtól. De 
az is csak rövid időre.

Hej ! még a nap is ott szeretne lakni. 
Kipirulva, airva hagyja el, bogy másnap 
újra kürűlövezze tündér-fényével a tündér 
vadászlakot.

Közeledve a kastélyhoz, már messzi
ről tűnik szeműnkbe a természetes vörös fe
nyőből készült kerítés magas kapuja, mely-

| Laptársunk, a , Pécsi Hírlap* leg- 
| utóbbi számában írott vezérczikkében 
j foglalkozik velük s elmondhatjuk, hogy 

tökéletes igazsága van. A közérdekű 
czikk hű fotográfiai a városi képviselő
testületnek. Nem város atyák ezek az 
urak, hanem a város nyűgei. Tisztelet 
és elismerés a csekély kivételnek, a 
melyik tesz, munkál, fárad a város köz
ügyéinek előmozdítása érdekében ; de 
a legnagyobb ré s z , a mely csak 
azért ül ott, hogy száj-tátva bámulja a 
tárgyalásokat s mint a juh nyáj a vezér- 
ürü kolompját, úgy kövesse a minden
ható tanács akaratát, ez egy nevetsé
ges és szánalomra méltó csoport s 
végül az a haszonleső had, mely a bi
zottsági tagságot saját érdekeinek 
előtérbe tolására használja föl, mond
juk ki magyarán —  megvetésre méltó.

Alkalmunk volt hosszabb idő óta 
figyelemmel kisérni a városi közgyülé- 

I sek lefolyását s fájdalom, napról napra 
erősebb lett az a meggyőződésünk, 
hogy ez a mi városi köztörvényhatósági 
életünk torzképe a valódi, az igazi 
autonómiának. Hát város-atyák, városi 
képviselők azok, a kik évek óta még 

í csak a városházán sem voltak ? Város- 
I atyák azok. a kik csak akkor jönnek 

el, a mikor berendelik őket, vagy ha 
i valami személyes érdekről van szó, 
j választásról, vagy házvételről, a honnan 
| kinéz egy kis sáp? Város-atyák azok. 
j a kik bár minden közgyűlésen jelen 
j vannak, de oly szimplex nyárs-polgá- 
j rok, hogy az értelmiség legalantasabb 

nívóján állva, jámbor együgyüséggel, 
szem- és szájtátva bámulják végig a 

I gyűlések lefolyását, vagy pedig hiva- 
j tásuk nagyfontossága által mélyen át- 
I hatva a napirend második tárgyánál 
j már a boldogok édes álmát aluszszák ? 
I Szégyeljék m agukat! Nincs annyi be

látásuk, nincs annyi önérzetük, hogy 
számotvetve tehetségükkel, erejükkel, 
azt mondanák, hogy nem oda valók 
vagyunk, válaszszatok mást be, a kinek 
van képzettsége, tehetsége tanulmá
nyait s tapasztalatait a város javára, 
fölvirágoztatására érvényesíteni.

Összeül a kupaktanács s a nyárs
polgárok gárdája, a kakutyik törzse a 
hasonszőrű „nagyíejü*-eket, korcsmái 
szájhősöket, kopasz és szürke fejű vé
neket kiválogatva, a rézbőrü indiánok 
vagy a masakolumbék példájára meg- 

j választják nagy triumphussal s rájuk 
bízzák a város sorsát. Szerencse, hogy

nek felső részén „Dőry Jenő" név pompá
zik, természetes fenyő ágakból kirakva. 
A déli részen ebhez hasonló kapu vau 
1889. felirattal, ugyancsak fenyő ágakból.

Az előbbi kapun belépve a félkör 
alakú jó  karban tartott utouérliuk a kas 
télyboz.

A kastély maga, lejtős helyen épült. 
Előrészc emeletes. Nyugati oldalának hom
lokzatán egy művésziesen faragott szarvas 
fej diszlik 18-as, mellette egy dámvadfő 
lapátalaku agancscsal.

Az előrészröl kőlépcsők vezetnek fel 
az emeleti lakba.

Az emeleti bejárat fölött, mely az 
erdő felöli részen van, egy természetes 
vaddisznó fej, mintha az ajtót őrizné, mo
gorván, ijesztően tekint a belépőre. Bor
zad az ember, ha rágondol, hogy ily óriási 
főhöz, mily óriási csont és hustömeg volt 
tartozó. És ez erdeink óriását egy piczi 
golyó terité le. Biztos kézbeu volt a fegy
ver, Szabó Gy. kezében volt az.

Nó de, ba az ördögöt nem jó a falra 
festeni, e vadkant se jó ám. Nézzük meg 
röviden a kastély belsejét is. Belépve egy 
kicsinyke előterembe érünk, melyből jobbra 
az ebédlő, balra a fürdőszoba s szemben 
a terjedelmes társalgóterem nyílik.

A kis ebédlőterem falán Dőry J. által 
1889 ben lőtt 10 őzbak agancsa diszlik. 
Az ajtó fölött Kutasi B. tollrajza, mely 
vaddiszuót ábrázol. Igen hűen van rajzolva. 
Igen eredeti még e teremben, a kályhán 
nyugvó gypszből öntött róka. Illő helyzet
ben liátulsó lábait egymásra téve, karjait 
(melsö lábait) összekulcsolva, a térdein 
levő nyitott könyvből olvasgat. Hogy tel 
jes tudós legyen, a pápaszem sem hiányzik.

A  terjedelmes társalgó terem egysze
rűen, de csinosan van bebutorozva. A  meuy-

van egy két okos ember is, van egy-két j 
tiszta lelkiismeretű, ügybuzgó polgára | 
is a városnak a köztörvényhatóság | 
kebelében; mert bizon-bizon az a sok 
gyámoltalan, tehetetlen „vén* atyás- 
kodása mellett siralmas mostohaságra 
juthatna a város.

Lassanként napirendre kerül a vá
rosi bizottsági tag-választás; jó lesz 
előre gondolkodi s azon lenni, hogy a 
nyűgöktől megszabaduljunk, hogy mo
dern és egészséges észjárású, példás 
jellemű és szeplőtlen becsületességü, 
független férfiakat, tanult, tehetséges 
polgárokat s lehetőleg munkabíró,buzgó 
szorgalmú —  f i a t a l  erőket jutassunk 
a képviselő-testületbe.

Nem mondjuk mi ezzel, hogy csak 
diplomás emberek képezzék a bizott
ságot, a világért sem ; sőt inkább azt 
szeretnénk, ha városunk társadalmának 
minden osztályából lennének ott a kép
viselő-testületben ; de minden osztály
nak a szine-java. Mit ér az a tudatlan 
bosnyák, a ki meg se érti, hogy miről 
van szó, vagy az a lábtyű-művész, a ki 
még egy számlát se tud tisztességesen 
kiállítani; mit ér az, aki talán az ő ter
mészetes eszével tudna is valami jót, 
valami helyeset kigondolni; de nem 
képes elmondani, nem képes magát 
megértetni, nem tud esetleg helyes 
gondolatainak kifejezést adni, érvényt 
szerezni. Ha szólni akar, mihelyt kinyitja 
a száját, kinevetik, mert a nagy szó
noki beszéd érthetetlen, badar moko- 
gás. Szép a jó  szándék, jó  akarat ; de 
nem mindig elég az üdvösségre.

Falura való a kupak-tanács; egy 
szabad királyi városnak, egy nagy vá
rosnak intelligens, tekintélyes képviselő
testülete legyen.

Engedjünk tért az észr.ek, érte
lemnek s képzettségnek. Ne bosnyá- 
kok meg suszterok akarják a város 
sorsát intézni. Engedjék át a vezetést 
az értelmiségnek. Vagy ha már bos
nyák és suszter is akar beleszólani a 
város kormányzásába, küldjön a kép
viselő-testületbe értelmes és tehetséges 
embereket.

Ha pedig meg akar maradni a város 
megrögzött makacssággal ősi szokásai 
mellett, akkor csak válaszszon be ezután 
is „szundikáló véneket*', korcsmái 
,,csahos"-okat s boldogult Farkas Ist
vánnal elmondhatjuk mi is, h o g y: 
i<e g y é k  is  m e g  a f ő z t ü k e t ! "

Ne keseregjen senki az állapotok

nyezet közepén egy 60 gyertya-lángnyi 
erővel világiló excelsiór lainpa ragyogó 
lénynyel világiija be a terem minden ze- 
gét-zugat. A kandallón két oldalt remek 
bronz virágtartókból gyönyörű csokor mint
egy bcárnyékozza a kaudallón levő díszes 
arczkép gyűjteményt.

A kandalló fölött három szarvastej 
agaucsaival együtt van a Iáihoz erősítve. 
Egy 12-08, egy 16-os és egy 14-es. A 
12-ös és a 16-sat Dőry Mihály, a 14 set 
pedig Perczcl Lajos lőtte, mindketten Dal- 
mandou. Eszmetársilás kedvéért megemli 
tem, hogy 1. Miksa német császár 1696-ban 
66-os szarvast lőtt ugyanitt.

Az egyik márvány asztalon fekszik 
a „Vaszari vadász-kastély naplója". Vas
kos könyv, érdekes tartalommal.

Nemcsak a laikus szemlélheti élvezettel 
e termet, de a természet-búvár is találna 
több, öt érdeklő tárgyat: több ritka kitö
mött állati, csontvázak, megkövesült cson
tok és agancsok s több effélék vannak itt.

Bárhová néz a szemlélő, minden a 
vadászatra enged következtetni.

A terem ablakaiból kinézve, a merre 
csak ellát a szem, mindenütt csak erdő. 
A „bikád" keskeny völgyön mező terül el, 
melyen a szarvasok uyil sebességgel szá
guldanak, kergetve egymást, játszva egy
mással.

A társalgó teremből két egymástól 
elkülönített hálószoba nyílik, az egyik 
ben többek közt egy remek fogas van. 
12 vadkan agyar félkörben a fakeretre 
erősítve, két oldalt dámszarvas lapátalaku 

I agancscsal s felül egy díszesen faragott 
| Özfej.

Rövid száraz leírása ez a laknak. 
I Valóságában csak a festő ecsete tudná 
| vissza-tükröztetni. A  toll gyenge arra.

fölött, ne elégedetlenkedjék, ne zúgo
lódjék egyik választó se, hogy így nem 
jól gazdálkodik a város, úgy nem jól 
megy az adminisztráczió ; minden em
ber a maga sorsának a kovácsa.

Ki mint vet, úgy arat.
Azért hát jó lesz egyszer már ko

molyan meggondolni, hogy kik legye
nek azok a —  v á r o s - a t y á k .

A  pécsi kereskedelm i és ip a rk a 
m arának  évi jelentéséből.

A  te rm é s .
Egész közgazdaságunk atalakulasá- 

uak legléuyegesebb teltétele a mezogaz- 
dasagi termelés eredmeuye levéu, arról
—  habar csak rövid vouasokbau is —  
első helyen ked uiegemlekezuUuá.

Az 1889 iki termes a pécsi kamara 
területéu atalau gyöuge közcpesuek mond
ható.

A tavasz lefolyása sok tekintetben 
kedvező volt a vetésekre s különös :u a 
búza gazdag aratasl ígért. A nyár beáll
tával uzoubau uagy torrosag taiuadt, mely 
csekély megszakítással augusztus es szep
tember hónapokéit át is tartott. A  talaj 
több vidékeu annyira kiszáradt, bogy be- 
lyeukeut a talajuedvesseg 2— 3 láb mély
ségűét kezdődött csak. A  legelők lesütlek 
s így sok gazdaiiak nagy goudokat oko
zott a legeltetés. Etöszeua volt ugyau kö- 
zepmeuuyiségben, de sarju mar neves, sőt 
són parrag retet meg sem tehetett kaszatul. 
A veteti takarwauyok is csak közepes ka
szálást adtak; sok gazdaságban peuig 
egészen tönkre tette a forrósag.

A  búza csak szórvauyosau sikerült; 
a legtöbb beiyeu 10— 20 kilogrammal ke
vesebbet adott egy bőid, miül rendes évek- 
beu. A miuöség sem volt kielégítő; átalau 
76 — 74 kilogrammot nyomott hectolitereu- 
keul.

Rozs atalau rossz; középszerű is csak 
kevés gazdasagbau fordult elő. Árpa, zab 
is kevesebb, mint várva volt. A  kukoricza 
bomogybau és Toluabau kevésbbé, Bara 
uyabau azoubau jó l sikerüli. Repczeben 
rossz termes volt.

Burgonyabau sokkal kevesebb termé
sünk volt, miül az előző evbeu, a mikor 
is 40— ÖO krert lebetelt zsakszawra venni, 
1889-beu azoubau 7 0 -8 0  krra szökött lel 
az ara.

A  bortermést a pbyloxera és a uagy 
mértekben pusztított peronosporau kívül 
uagy b au apasztotta a nyári lorrósag. bem 
a meuuyiseg, seui a miuöség ucui volt 
kielégítő.

Gyümölcsünk alig termett valami, re- 
sziut a kedvezőtlen időjárás, résziül pedig 
a sok hernyó pusztítása következtében.

A k e r e s k e d é s  á ta lá n .

Bár a termés eredményei nem voltak 
kielégítők, kereskedelmünk alakulásába!!
—  egyes ágakat kivéve —  még sem mu
tatkoztak oly tüuetek, melyek a bosszabb- 
rüv debb ideig tartó visszaesés iráut aggá

Földszinten a lak felügyelője lakik. 
A  kastély szomszédságában a szükséges 
istállók vaunak.

Oly csendes itt miuden oly nyugodt. 
Csak néha meuydörőg a kastély őre, a 
nappal láuczra vert Kálmán. Es e, ba le
veszik róla, a kurtavasat s kiengedik fog
ságából, még a Sobri bandája (ba még 
meg volna) se merne közelíteni a magá
nos lakhoz. Szabadjára van reggelig, ak 
kor ismét csak megkapja rendes reggeli 
menázsiját s a duuklit.

A  kastély előtti halastó (hal nélkül) 
sima víz tükrében fürdik meg a nap, a 
telbők játszva a vadkacsákkal. A  part 
keleti részétől félsziget nyúlik a tóba. A 
félsziget közepén évek malva talán egy 
szomorú fűz fogja ágait lehajtani. Ha költő 
volnék, verset faragnék a szomorú fűzről, 
(a  tűzhöz illöeu fűzfa verset)*) mely alatt 
egy szomorú szűz az éji holdvilágnál ked
vese fuvolázását hallgatja, hallgatja mig 
szive meg nem szakad. Pompás tbéma 
volna; uemde kedves olvasó?!

No de mit is papolok én itt össze
vissza.

A z erdei gyalogutakon elvétve lát az 
ember egy erdöört, fegyverrel vállán tü- 
työrészni. Goudtalan, akár a madár. Go 
lyónak van kitéve, akár a czéltábla, mint 
a vad.

Nemcsak a nagyur szereti ám a vad
húst; szereti azt a vadorzó is.

Itt vaunak a vadászok. Elmúlik a 
csend, a puskák durraunak, az Űzött vad 
félre menekül, a madár rémülve repdes 
ki fészkéből. Már messziről hallszik a száz 
meg száz hajtó pokoli lármája. Felveti

*) Egy a bibi. Fűzfáról fűzfaverszt csak fűzfa 
poéta képes írni. O lttii.

lyokat kelthettek volna. Ha kereskedőinkre 
nézve az év átalan nem .s volt a vagyon
gyűjtés éve, de a meglevő s szilárd ala
pon nyugvó vagyon érzékenyebb megtá
madásoknak uem volt kitéve. A  helyzet 
tűrhető volta uagy részében abban is leli 
magyarázatát, b >gy a kedélyek ez évben 
semmiféle háboru-birekkel nem lettek nyug
talanítva, zaklatva.

A mai kereskedelemnek egy altalauos 
baja az üzleti coujuncturak gyors válto
zása. Az előrelátásnak, az üzleti couibiua 
tióuak vajmi csekély megbízható alapok 
kiualkozuuk. A  szereuyebb merni, do ki
tartó és következetes muuKálkodas mellett 
való vagyougyüjtés nagyon meg vau ne 
hezitve. Kirívó siguaturaja a mai kereske 
deiemuek: uagy (evékeuység, nagy erőfe
szítés, uagy koczkákat —  kis haszon; 
egyszer a legmélyebb depressio, másszor 
meg alig meggyőzhető, de annál kevesebb 
haszonual jutalmazott igénybevétele a ke 
reskedői tevékenységnek.

Nagyobb üzleti fennakadások, tizetés- 
beszüutelések, csődök által az itteni piaezok 
uem lettek ériutve. Csódeset előfordult Ba- 
rauyauiegyébeu 13, Somogymegyébea 10 
és Toluauiegyében csak 1.

Ezeu csődök közt egyetlen nagyobb 
ezég sem volt; a bukottak jobbara unud 
olyauok, kik csekély tökevei, de a bitel- 
uek auual uagyobbmérvü igénybevételével 
uyilottak üzletet s leginkább olyanokat, 
melyek szama mar úgy is jóval túlhaladja 
a szükségletet; ilyenek a divat- és rövid- 
aruüztelek, szatócs- és vegyeskereskedesek.

A kereskedelmi üzletek e kamara te
rületén folyton szaporodóban vauuak.

Iparnatósagi igazolvauy kiadatott 
1889-ben:

Baranyamegyébeu kereskedésre: 72
—  szatócsüzletre: 96

Somogy megyébeu kereskedésre : 45
— szatócsüzletre: 73

Toluauiegyében kereskedésre: 7ü —  
szatócsüzletre 33.

Kereskedelmi összeköttetésünk Bősz- 
uiaval egyre emelkedőben vau.

Végeladás csak 4, árverés 11 kisebb 
üzletben tartatott az egesz kamarai kerü
letben. Vándorraktárak és egyéb forciro 
zott eladások versenye kereskedőinket ueiu 
igeu nyugtalanította, kivéve a vászon-, 
posztó- és divalaru-kereskedöket, kiknek 
a közvetlenül a fogyasztókat is felkereső 
osztrák utazók elleti ez évben is sok pa
naszuk volt. A  házalásnak es Ugynökös- 
ködesuek immár közel kilátásba üelyezett 
rendezése kereskedőjüket uagy várakozás
sal tölti el. Vajba ne csaióduauak!

Az u. u. „keresztény" és egyéb fo
gyasztási szövetkezetek g illetve fiókok 
minden ellenőrzés ué kUl lévén, a törvény 
határozott rendelkezése ellenére most is 
szolgáltatnak ki uemszövetkezeti tagoknak 
is áruezikkeket, noha ez ellen a kamara 
egyszer már felszólalt. Ilyen eljárás, ilyen 
törvénysértés nagyon demoralizáiólag hat 
a kereskedelem: e.

Ausztriában már napirendre került az 
ilyen problematikus existentiáju fogy asz-

fejét a szarvas, menekülni akar a bájtok
tól s ellenkező irányban egyenesen a pus* 
kacsönek. Golyótól találva agancsaival a 
száraz avarra bukik. De ugyanazon pilla
natban, összeszedve minden erejét, pár 
óriási ugrást tesz s kimerülve élettelenül 
lerogy.

A  szereucsés lövő ilyeukor önelégül
ten dörzsöli kezeit s mosolyogva magya
rázza követett taktikáját. Akár egy had
vezér.

Szokása már a vadásznak a vadász- 
kal&udokróli regélés. Természetesen nagy 
része van az ily kalandokban a füllentés
nek is. Bocsánat, ba egy kissé nyersen 
fejeztem ki magamat. Tényleg ngy van.

Eszembe jut egy öreg vadász, ki di
csekedve mesélte el egy kalaudját. Ment- 
ment, mendegélt s talált egy alvó nyulat. 
Hogy volt, bogy sem, ü biz lassan a nyál
hoz kúszva megkapta a füles farkát s ele 
vénén vitte haza anyjnkának.

—  Ez még mind csak semmi. Mondja 
rá kuszi vadasz pajtása. így még a Jóska 
gyerüköm is fogott már. Úgy fogni nyulat 
mint én, a' már nem tréfa dolog ám. Meg
tudtam, hogy szőlőmben egy hatalmas fü
les tanyázik. Meglestem, mikor aludt. T a 
risznyámat levettem s fával felpeczkelve 
a nyúl közelébe tettem le a földre, én 
meg az ellenkező oldalra álltam s elkezd
tem bessegetni. Hát csak hegyezi a fülét 
a tapsi, ntczu neki, alig ugrik vagy kettőt 
s benne volt a tarisznyában. Elevenen vit
tem haza. O ly igaz, hogy nó . . .

Veszélylycl jár, de annál érdekesebb 
a vaddisznó-vadászat. Többnyire hajtással 
eszközük. A vadkan, ha csak teheti, el
menekül ; ile ba útja el van /árva, a va
dászra végzetessé válhat.
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tási szövetkezetek üzelmeinek megszűnte- 
téie. A példa követése nálunk is nagyon 
kívánatos. A kamara területén csak fiók - 
intézetek vannak, melyeknek anyaintézete 
s közpouti igazgatósága Budapesten bizo
nyára valami szegényes hónapos szobábau 
található fel.

Kereskedelmünk rákfenéje: a bagatell- 
törvény a kamaráuak és egyéb testületek 
felterjesztése, petitiója daczára még min- 
dig nem került módosítás alá; ezt a leg
mélyebb sajnálattal coustatáljuk. Az üzleti 
világ ezen jogosait kiváualmáuak teljesí
téséhez pedig uem szükséges egyéb, mint 
egy kis jóakarat, melyben - most már 
bizton remélhetjük — e tekintetben is a 
hazai kereskedöség és iparosság Nagymél- 
lóságod által minél előbb részesittetni fog

Az 1892-ben lejáró kereskedelmi és 
vámszerzödéseink oly nagytontosságu köz- 
gazgasági kérdéseket vetnek majd feszinre, 
hogy azok a helyes megoldás szempontja 
bői közgazdaságunk miuden hivatott ténye
zőjének beható gondolkodása tárgyát kell 
hogy képezzék már jó eleve.

Az ügynek csak javára válnék, ha a 
kereskedelmi és iparkamaráknak minél 
előbb alkalom adatuék az 1892 ben min
denesetre jelentékenyen módosuló közgaz
dasági belyzetbeu elfoglalandó álláspontok 
kijelölésével foglalkozni.

A k e r e s k e d e le m  e g y e s  á g a i.
A gabonakereskedés ez évben uehéz 

viszonyokba! küzdött. Az árak csak kevés 
ideig állottak oly fokon, hogy a termelők 
túladtak volna készleteiken, ezutáu rögtön 
estek úgy, hogy sok gazda, ki csak te
hette, visszatartotta magát az eladástól. 
Aratás után a búzában némi emelkedés 
mutatkozott, a mikor is a búza ára 7— 8-50 
kr. közt ingadozott. Búzában igen csekély 
volt a kivitel, mert sem a minőség, sem 
az ar uem igen conveniált a küllőidnek.
A  lisztté őrlésre királóau alkalmas s más 
más években külüuösen Olaszország részé
ről nagyon keresett ciuquantiu-kukoriczá- 
ból — Tirolt kivéve —  sohasem volt ki
vitel; ára 5— 5.75 közt mozgott az év 
folyamában.

A  kamarai k rület gabonakereske
delme a kedvezőtlen tantálig viszonyok 
következtében —  ha mielőbb segítve uem 
lesz — mindinkább szükebb határok közé 
szorul s félni lehet, hogy maholuap jelen
tőségét elveszti, pedig évekkel ezelőtt a 
uyugat felé való kivitelben praedomiuaió 
volt. A  legtöbb baj az, hogy van két rö
vid vasutuuk, melyekeu maximális szállí
tási díjtételek vauuak érvényben (Pécs- 
Barcs, Mobács-Pécs.) Pécstől Barcsig vagy 
Mohácstól Pécsig egy mmazss gabona 22 
krba, ellenben Bajától Budapestig 35 krba 
kerül; vagy Szabadkától Budapestig szál* 
littatik egy mmazsa gabona 40 krért, Sza
badkától Pécsig 1 irt 02 kiért. Uol itt az 
arány ? Nem helyeselhető az, hogy a ga- 
houakereskedés ily mesterséges eszközök
kel az ország tóvarosaban concentralta- 
tik; vidéki központokra van szükség s 
arra, hogy ezeknek is lehetővé tétessék a 
kivitel. De még bagyján, ha a fővárosi 
piaczczal állhatnáuk összeköt tetesben s 
szükségleteinket legalább sürgős esetekbeu 
ouuau fedezhetünk, de ez is lehetetleu, 
mikor egy mázsáért 70 kr szállítási dijat 
kell hzetui.

A  kamarai kerület nagy részének 
gabonakereskedelmét i agyon megbénítja a 
Duuagözhajőzasi társaság azon kivételes 
díjszabása, mely szerint Barcsig pl. Bazias 
tói 58, Temesvártól 67, Szegedtől 55, 
Szemestől 60 kérért szallittalik a gabona 
métermázsaja, mig ellenben, a gabona 
Mohácsig állítva, összehasonlithatlauul drá
gább a szállítási költség.

Dombóvár már régóta gabouakeres- 
kedelmi euiporium s ebbeli jelentőségében 
az ujabbi időkben miudiukabb emelkedett.
A tavaly a budapest pécsi vasút némely

Hogy a viddiszuó-vadaszat mily élet
veszé llye l jár, felhozom a következő esetett.

Egy vadorzó, egyedül, fegyverét valra 
vetve iudult a délutáni órákbau lesre. A 
mint lesh< |yére ért, kis zörej áltál tigye • 
messé téve egyetlenegy körülbelül egy 
hetes malaczot látott a tűben. A  vadász 
nem volt rest s meglógta a malaczol. 
Persze, hogy a malacz szörnyű hangon 
tiltakozott ez öukényU birtokbavétel ellen. 
Pár pillanat múlva mar hallatszott a kö
zeledő vaddisznók zsivaja; yagy 8 drb 
egy óriási kannal. Ekkor már az amúgy 
bátor, félelmet nem ismerő vadorzóuak is 
inába szállt a mernyásza és a legköze
lebbi terepélyes fára mászott, de szeren 
csétleuségére a még mindig rívó malaczot 
is magával vitte, tarisznyájában.

A lig  ért föl a fára, mar is ott termet* 
mettek a boszuvágytól lihegő teuevadak. 
Fel-tel néztek a táras midőn a kis jószág 
hangjai meghallották, a lát kezdték túrni.

A vadorzó remegve emelte tői fegy
verét és lőtt, lőtt addig mig tölténye volt, 
de uem talált. Hiába volt már fegyvere.

Este lett s a vadak még miudig ott 
voltak s végezték az örületes buszúmüvet. 
A terepélyes tát akarták kitúrni. Az izga
tottság, fáradtság s télelem teljesen kimé 
riték a szerencsétlen foglyot. Elet és halál 
közt lebegett. És ezen lelketrázó jelenet
nek csak a pirkadó hajual vetett végett. 
Most jutott csak eszébe a testileg, lelkileg 
megtört szerencsétleunek, taláu eltávozná
nak a szörnyek, ha a malaczot ledobja, 
ügy is tett.

Csodák csudája! a böszült vadak ab
ban hagyták munkájukat. Böfögve vették 
körül a félig döglött kis jószágot s nyalo
gatták, miközben mintegy hálásan tekint- 
gettek a fara, hol a vadász már alig volt 
képes magát föntartani.

állomásainak fökép a gabonára engedé 
lyezett kedvezméuyes szállítási díjtételek 
azonban a dombóvári gabouapiaczot na
gyon hátrányosan befolyásolják s mahol
nap teljesen megszüntetik. Értjük és mél
tányolni tudjuk azon tarifapolitikai indo
kokat, melyek a magyar államvasutak 
igazgatóságát az említett kedvezmények 
megadására indították, figyelembe veendő 
azoubau, hogy egy már régóta létező s a 
kivitelben ugyancsak a m. kir. államvas
utak egyik vonalán erősen participaló 
gabonapiacz feutartása szintén olyan ér
dek, mely megérdemli, hogy aunak uémi 
áldozat bozattassék. A  gabonapiaczok, 
gabona- és terméuygyüjtö pontok gyakori 
helyváltozása kiviteli képességünket gyöu- 
giti. A dombóvári állomás, ha az említett 
állomásokéval uem is teljeseu egyenlő, de 
legalább aránylagos kedvezményben leuue 
részesítendő.

Egy másik visszásság a már annyi
szor panaszolt refactia. A gabonakeres
kedők nagy része csak úgy exportálhat 
hogy a szállítmányát egy a rcfactiát élvező 
barcsi ezég nevére adja tel s ezért e 
ezég miuden vaggou után 2 frtot kap.

A cs. és kir. déli vasúton az év vége 
felé a gabouara vouatkozó refactia felté
telek oda módosíttattak, hogy a nevezett 
vasút magyar állomásain feladott csak 
azon gabonaküldemények részesülnek re- 
factiábau, melyek a Krainische Industrie- 
Geseilschaft czime alatt adatnak tél 4 
laibachi és 4 krainburgi állítólag malom- 
iparos ezégek mint átvevőkre cziuiezve. A 
ki ezen refactia-ring valamely tagjavai 
nem all összeköttetésben, az a r ugeu kí
vül álló más malomnak ueui igen szállít
hat gabonát. Ezeu refactia véleményünk 
szeriut világosán magán viseli a nagyin, 
m. kir. uiiuiszteriumuak 1878. évi 19886. 
sz. magas rendeletében felemlített „joger 
vényt nélkülöző személyes kedvezmény" 
jellegéi.

A barcsi közraktár forgalma egyre 
emelkedőben van. A beraktározás az első 
üzleti évbeu (1882) 82145 q. volt, 1889- 
ben pedig 482008 p. 3.473650 Irt érték
ben. A jelentésünk tárgyát képező évbeu 
kiraktaroztatott 447.760 q.

Itt helyén valónak véljük azon, hazai 
mezőgazdasagunkra felette kedvezőtlen je 
lenségről megemlékezni, mely szerint ka
marai kerületünkben, tökép Souiogymc- 
gyébeu a szalmakivilel Bécsbe s az osztrák 
tartományokba évröl-évre növekedőben van.

A z egyes terményekkel bevetett terü
letekről éveukiut kiadatni szokott statisz
tikai kimutatások csak „statisztikai játék
nak" tekinthetők, melyek az üzleti tájéko
zásra —  távolról sem felelvén meg a 
való állapotnak —  semmi alapot sem 
nyújtanak s csak conluziót okoznak s 
esetleg bizouyos börzemanövereket uieg- 
könuyitenek. Nem tudunk reá esetet, 
hogy valaha valamely termelő valamely 
hivatalos közegtől az alCala bevetett terü
letre vonatkozó adatok közlése iránt fel- 
szólittatott volna; pedig utana jártunk a 
dolognak.

A  borkereskedelem kamarai kerüle
tünkben, melynek szőlővel beültetett terü
lete közel 110000 holdat tesz ki, a het
venes évek eleje óta egyre nyer jelentő
ségében. Csak Pécsett ez idő szeriut 40 
borkereskedő vau s a borkereskedők által 
Pécsre éveukiut behozni szokott vidéki 
borok meuuyisége i O— 100,000 beit. közt 
váltakozik. Maga a borkereskedés, bár az 
óriási forgalmat tüutet fel, ma már azou- 
bán nem oly jövedelmező, mint azelőtt 
volt, mikor uem kellett óriási versenynyel 
küzdeni, az üzletbe nagy tökét fektetni, 
mikor a külföldön a bort jobban fizették, 
itthon a termelőtől olcsóbbau lehetett veuui 
s az üzleti kiadások távolról sem voltak 
akkorák, mint ma.

(V<g« kör.)

Nem tartott soká s a vadak elkotród- 
tak, magukkal vouva a malaczkát is. 
Megkönnyebülve, de megtörve jött le a 
szerencsétlen a fáról s tért haza övéibe/..

Valóban hihetetleuül hangzik ez eset, 
de tényleg megtörtént.

llajtó-vadászatot vaddisznókra éveukiut 
rendeznek Vaszaron.

Az idei vadászat valóban impozáns 
volt. Tekintve a résztvevőket, de tekintve 
az eredményt is. Készt vettek: Döry Jenő 
mint házi gazda, Széchenyi Sándor gróf 
Tolnamegye főispánja, Sztaukováuszky 
János, Berni ieder László, Bernriedcr József, 
lukéi Antal, Inkei László, Kund Béla a 
tigris-vadasz, Jankovics Gyula, Széchenyi 
Audor gróf, Perczel Dezső, Perczel Lajos, 
Fesztetics Alfoucz gróf, Döry Béla, Döry 
Andor báró, Szapáiy István gróf, Döry 
Lajos és Martfy Béla.

Kund egymaga 5 drbot lőtt, a hato
dikat csak másuap találták meg, mely 98 
kilogrammot oyomott. Továbbá Jankovits 
Gyula 1 drbot és Fesztetics Alfonz gróf 
ugyancsak 1 drbot.

Az elálló helyekre Kutasi Károly ura
dalmi erdötiszt állitá el a vadász-társaságot 
gyakorlott szakismerettel.

A fárasztó vadászatot vig lakoma 
szokta követni. Megszólal a morék hege
dűje a azok, kik pár perczczel előbb még 
gyilkoló fegyverrel kezükben a vadat les
ték, most vig nótára gyújtanak.

Tagadbatlan, hogy a vadászat a téli 
kedvtöltéséuek egyik legnemesbje. Nem 
sokára a szalonka lesz ott az űzött.

Tálán már eleget is csevegtem a va 
dászatról. Bevégzem szerény közleménye 
met azou reményben, talán nem voltam 
unalmas.

Vaszar. Albert István.

A  s z ő l ő l é v é l * p é n é n
(peronospora viticola de liary)

és az az e llen i védekezés röv id  Ism erte téte.
A 1 -eger.íefi g*.da.ígi egye.fllet megbízásából 

népié, használatra szerkesztette:
OROSZ P Á L

gazdasági egyesületi titkár.

V é d e k e z é s a s z  ő l ö l e v é l p e n é s z  
e l l e n .

A  szölötő termő tenyésztése, —  il
letve a bor-termelés -  az újabb idöbeu 
miudig több és több nehézséggel jár, újabb 
és újabb veszély által támadiatváu az meg, 
sok laradtsag, küzdelem és költséggel ter
heli a'termelőt, úgy hogy fáradozásainak 
alig élvezi uémi anyagi hasznát.

Az állatország, úgy a növényvilág, 
egyaráut veszedelmes ellenségekkel támad
ják meg a pár évtized előtt még áldásos 
bőségben termő tökét. — Ezek közül lég- 
pusztitóbbak: a philloxera (szölögyökér 
tetil) és a szőlőlevél penész: —  az első 
veszedelem elleu, sajnos, még nem akadt 
a tudomány láradhatlau kutatásai daczára 
sem biztos óvszerre, ellcubau a második 
veszedelem legyőzésére már biztos óvszer
rel reudelkezüuk s anuak okszerű alkal
mazása teljes sikerre vezet. Az uj ellen
ség ismertetése és az az elleni óvszer el 
készítésének és czélszerü alkalmazásának 
módja képezi rövid kivouatbau tárgyát 
ezen értekezésnek.

A szölőlevél penész, mint sajnos ta
pasztaltuk, az 1889-ik évbeu megyénk 
legtöbb bortermő vidékén nagy mérvben 
pusztított, az az clleui védekezés tehát 
mindeu saját hasznát és jólétét óhajtó 
szőlősgazdának elmulaszthatlan kötelessé 
gévé válik, habár az költség és fáradtság
gal jár is, de uiiudczeu terhek és költsé
gek a megvédett szőlők termése és auuak 
minősége által bőven pótoltatnak.

Mi tulajdoukép a szőlőlévél-penész ?
A  szölőlevél peuész egy élősdi gom

bafaj, mely eleiute a levélben, később a 
It-véleu jelenik meg s auuak éltető nedveit 
felemésztvén, a levél összezsugorodik, meg 
szárad és idő előtt lehull

Mely káros közetkezményei vauuak 
ezen idő előtti levél lehullásának?

Az által, hogy a peuész a levélből 
élödik s az lehull, a szölötő emésztő es 
légző szerveitől, gyomor és tüdőtől lösz 
tátik meg, mert a szőlő, vagy bármely 
leveles növényuél az élet (ártartásához 
szükséges auyagcsere a levelek által tör
ténik.

Nagy-e a kár, melyet e szőlőlé vél- 
penész okoz a tökéu?

A  kár igen jelentékeny, mert a levél- 
hullás áltál a szölőfürt fejlődésében visz- 
szamarad, bogyói aprók és kemények lesz 
uek; úgy mennyiség, mint iniuöségre ke
vés, rossz, savauyu bort ad De még a 
veszszö is éretleu lesz, mi által a szőlő 
jövő évi termése es auuak esetleg szán
dékolt döutése —  bujtasa is -  aka- 
dályoztatik.

Mi következménye vau a szölőlevél 
penész gyakori fellépésének ?

Ha ezen peuészgomba több éven át 
megtámadja a szőlőtől, az éppen úgy ki- 
kipusztul, mint a philloxera által.

Tehát veszedelmes betegsége a szőlő
nek ezeu levél penész?

Igen, a levél penész a szőlő legve
szedelmesebb elleuségiuek egyike, mert 
gyakrau auuak kivégzésével végződik, 
ezenkívül ragályos is a még ép tőkékre, 
anrenyibeu csirái (spóra) a szél áltai kön
nyen nemcsak a szomszédos, de néha több 
órányi távolságú szőlőkre is elvitetuek és 
azt is megfertőztetik.

Az év mily szakában lép fel ezen 
betegség és szabad szemmel a levélben 
látható-e?

A levélpenész legtübbuyire junius vé
gén és julius hó folyamán lép fel; de má
jus közepétől szeptember végéig is fellép
het, eleiute szabadszeiumel alig latható, 
csakis górcsőn (uagyitó üvegen át) ész 
lelhető.

Mely körülménytől függ gyengébb, 
vagy erősebb jelentkezése?

Ez egyedül az időjárástól függ, ned
ves meleg idő felépéséhez és fejlődéséhez 
a legkedvezőbb, mig hűvös, száraz időjá
rás iejlődésére béuitólag hat.

Enuek folytán, ha a junius és julius 
hűvös, száraz, alig lesz a peuész észreve
hető ; meleg, nedves időjárás mellett ellen
kezőleg 2 nap alatt uagy pusztítást végez 
a szőlőn.

Mi a levélpenész csalhatatlau ismer
tető je le  ?

A levélpeuész az említett időszakban 
a levél aljáu szürkés-fehér finom hálózat, 
vagy uioba alakjabau jelentkezik, legin
kább a levél bordái mellett; hounét miu
dig tovább szövődik a levél kerülete felé, 
melyeknek szélei akkor száradni kezdenek, 
öss/ezsugoroduak és lehullauak.E megtá
madott levelek felületéu vörü-barna fol
tocskák is észlelhetők.

Mi módon szaporodik ezen penész
gomba ?

Szaporodása, a fejlődés bizonyos sza
kában —  a nyári hónapokban — csirái, 
keleméi (spóra) által történik, melyek a 
szaporodást eszközlö duzadásaiból ümle 
nek ki és terjednek tovább.

Mi az a kelem, vagy csira (spóra) ?
Kelemek vagy spórák szabad szem

mel nem látható igen apró golyócskák, 
holyagocskák.

Háuytéle az ily csira?
Kétféle, nyári és téli csira vagy spóra.
Mi a rendeltetése ezeu csirák vagy 

kelcmekkek?
A nyári csirák a penész szaporodását, 

terjesztését eszközük nyáron, a téli csirák

I (oosporák) annak áttelelését teszik lehetővé.
A nyári csirák óriási szaporodása 

tehát azt, hogy rövid idő alatt az összes
1 levélzetet megtámadja s tönkre teszi.

Hol tartózkodnak a nyári csirák?
Ezek a leveleken képződvén, részint 

azon maradnak résziül lehullanak a földre, 
legnagyobb része a légmozgás által to
vább sodortatik s hol leszáll, fertőzteti 
a szőlőt uiiut már említett nedves meleg 
idő mellett leginkább fejlődnek és szapo
rodunk, mint egyáltalán más gomba 
félék is.

Hol léteznek a téli csirák (oosporák?
A  téli csirák az összezsugorodott le

vél belső részében maradnak s mivel az 
időjárás viszontagságai elleu uagy ellenálló 
képességgel bírnak, tél és tavaszon át ép
ségben maradnak, hogy a meleg idő kéz
iével belölök nyári csira fejlődjék s a 
szőlő leveleire szállva, azt ismét peuész
gomba alakjábau fertöztessék.

Mire legyünk tehát ezen levélpenész 
clleui védekezésnél fő tekintettel?

Arra kell főleg ügyeltiüuk, hogy 
szaporodási szerveit vagy spóráit mégsem 
misitsük s terjedését megakadályozzuk.

Vau-e mód és szer, mi által e betegsé
get megakadályozzuk és a nyári csirákat 
megsemmisítsük ?

Igen van, számos és legszebb ered
ményt beigazoló kísérletek rámutatnak 
ezen betegség csalhatatlan ellenszereire.

Mitől függ ezen ellenszerek alkalma
zása után a siker?

A  siker a kellő időben, módon meny- 
I nviségben eszközölt alkalmazástól fllgy.

Mely időszak a legalkalmasabb tehát 
ezen óvszerek alkalmazására?

A nyári csirák fejlődésének időszaka, 
vagyis juuius, julius és augusztus hónapok.

Hányszor alkalmazzuk ezen óvszert?
Ez a betegség föllépésétől, az az 

annak fejlődésétől függ, ha nedves és me
leg az időjárás, többször kell az óvszert 
alkalmazui, mert a baj jobban fejlődik, 
továbbá az alkalmazás poutos és beható 
eszközlésétől is függ. Nedves, meleg idő 
járás mellett 2— 3-szori —  hűvös száraz 
idöjáásnál 1-szeri alkalmazás az az fecs* 
kendezés elegendő.

Mely szerek lesznek leginkább ezen 
védekezésnél használva?

Több óvszer ajálntatik, igy, első sor
ban rézgálicz-oldat méazszel, azuriu, szóda 
rézammouiákka! stb., de ezek között a 
legelterjedtebb s legbatá-osabb a ré/.gá- 
ticz oldat mészszel vegyítve.

Hogyan lesz a rézgálicz és a mész 
oldatt készítve?

A rézgálicz mészoldat több fokozat
ban készíthető, igy van ' , ,— ’/,, —  1 és
2 százalékos oldat s ezek a betegség fo
kához mérten mind jó, sőt kitűnő sikerrel 
alkalmaztattak.

Ha 1 százalékos oldatot akarunk 
késziteui, következőképen kell eljárnunk :
1 kilogram kék gáliezot 10 liter forró 
vízben feloldunk, egy másik edényben 
pedig 1 kiló — l'/ j kiló oltott meszet 
90 liter hideg vízben oldunk fel s azt 
adddig kévé jük mig egyenletesen elosz 
lik úgynevezett mésztejet nyerjük, ezen 
oldat sűrű szitán vagy rostán, esetleg ; 
vászon darabon átszüretik, hogy a mész- 
beu miudig előforduló apró kő és homok 
részecskék kiváljanak; mert ezek által 
a fecskendező szárny-szivatyui s szelepei 
könyen bedugulnának. A z igy nyert 
folyadékkal folytonos keverés mel 
let a galicz-oldatot összeöiitjük s miután 
1 . óráig uyugodtan hagytuk, az alkalmas 
lesz a lecskendezésre. Megjegyzendő, hogy 
az igy kevert folyadéknak sziuteleunek 
kell lenui, ha azonban kékes sziuü volna, 
még mészoldat vegyiteudő bele addig, 
mig Ullepedés utáu színtelen lesz, — vagy 
ha a Lakmuspapirt nem festi már veresre. 
Ha tehát p. o. 5 hectöliter tolydékot aka
runk készíteni: úgy 5 klg. gáliezot és 
5— 8 klg. meszet és 500 liter vizet a l
kalmazunk.

Szinte c szeriut készítjük az ', 4, '/*> 
százalékos oldatot; például: '/«» '/*> °/°-os 
oldathoz a gáliczból */« vagy l/s kilót o l
dunk fel 3 liter vízben s azt 97 liter viz- 
zel keverjük, melybeu '/* kiló mész ol 
datott fel.

Lehet-e még más óvszert is alkalmazni?
Igen, a kék gálicz és szóda keverék i 

is alkalmas, 8 tekiutvc a szóda jegeczes I 
tiszta voltát, ezen keverék a fecakedezésre 
legalkalmasabb, s éppen úgy, miut a gá
licz mészoldat, ',,-töl 2 százalékig a fen
tebbi mód szerint készíttetik-

Hogyan leszuek az óvszerek alkal
mazva ?

Mielőtt a folyadékot alkalmazzuk, azt 
az edéuybeu, melybeu foglaltatik (kád) 
jó l felkeverjük, s igy töltjük a puttony fecs 
kendezöbe, melyből finom köd alakbau 
löveltetik az a szőlő tökére és pedig a 
levél felületére.

A  napszak melyik részében teljesí
tendő a I'ecskeudczó8?

Napos ldőbeu a kora reggeli órákbau 
9 — 10 óráig, délutáu 4-töl estig, borús 
időben egész napon át eszközölhető a fecs- 
keudezés. Esöbeu nem, mert lemosatnék 
az anyag a levelekről.

Mikor kell a fecskeudezést egyáltaláu 
megkezdeni ?

A fecskeudzésnck leghelyesebb ideje 
junius-szeptemberig terjed, leggyakorlatibb 
azonban az első fecskendezést május vé 
gén és junius elejéu a virágzás előtt tel
jesíteni és pedig '/> százalékos oldattal, 
mert ekkor még a szőlő levelek gyengéb 
bek s kisebbek is a tökék, a második | 
fecskendezést pedig juuius végén, s julius , 
elejéu teljesítsük 1— 1'/, százalék oldat 1 
tá l; a legtöbb esetben a kétszeri fecskén- I 
dezés teljesen megóvja a szőlőt, ha azou- j

io-ik"szám.

bán mégis észlelnank levélpenész, harmad
szor is fecskendezünk.

A fecskendezés nagy pontossággal 
teljesítendő, —  hogy a tőkék illetve a le 
velek mind meglepessenek az óvszertől, 
—  felületes munka itt nagyon megbo- 
sznlja magát.

Meuuyi folyadék kell egy hold (1200 
□ )  szőlő egyszeri befecskendezéséhez ?

Ez minden esetben a szőlő töke sűrű 
vagy ritkább állómáuyától függ ugyan, át 
lag okvetlen 200— 225 liter vehető fel.

Mily területet fecskendezhet bo 1 uap 
alatt egy munkás ?

Kellő szakértelem uicllellett s ha a 
folyadék miudig rendelkezésére áll, I — 
1 '/« holdat.

Miféle fecskendők a legulkaluia 
sabhak. mi az áruk s hol kaphatók?

Többféle fecskendők vannak huN/.ná 
latban, igy például a Klosztcrneuburgi, az 
A walcr-féle Coustanzi stb., legalkalmasabb 
a Constanzi, mely vas és rézpléhből ké
szíttetik, a vaspléhböli ára 27 trt, rézpléb- 
bőli 29 trt, mivel a gálicz a va-qiléht 
erősen marja s megrontja czélszerübb a 
rézpléhböli, habár valamivel diágább is.

Megjegyzendő, hogy a fecskendők 
husználat után tiszta vízzel kimosandók, 
ha pedig már azou évben nem szüksége 

I sek, beolájoztassanak megóvás czéljaból.
Kaphatók a gazdasági egyesület ut- 

! jáu Zala Egerszegcn.
Hogyan pusztítjuk a téli vagy telelő 

. csirákat (oosporákat)?
Ezeket a lehullott levél szorgalmas 

felszedésével s azok elégetésével pusziijuk, 
ugvszinte czélzzerü a penész által meg 
lepett szőlők lemetszett venyigéit is el
égetni.

Ezen eljárás által lehetetlcnitjük a 
penész-gomba átvitelét egyik évről a uiá 
síkba; mindazonáltal a fecskendezés el 
nem mulasztható.

Elhal c a peuészgomba csira, ha a 
leveleket szarvasmarhával vagy juhokkal 
teleteljük ?

Nem, a spórák az ürülékben is to- 
j vább élnek s igy az elégetés az egyedüli 

óvszer.
Ártalmas-e a fecskendezett szőlő le- 

I vele állatokuak ?
| Nem, az bátran ('eletethető.

Talán a fecskendezett szülő vagy bor 
uiiiiősége romlik meg?

Nem, sem a szőlő, sem az abból 
| nyert bor minősége legkisebb változást 

sem szenved a fecskcudezés állal.
Mennyibe kerül 1 magyar (1200Q) 

hold védekezési költsége?
Ha átlag 1 százalékos oldatot számí

tunk és 2 hectöliter folyadékot, a költség 
egyszeri fecskendezésnél a következő: 1 
kilo gálicz 50 kr., 1 kilo mész 2 kr., 1 
napszámos fecskendező 60 kr., 1 napszá
mos, ki folyadékot hord 40 kr.. 30 frtos 
fecskendő tőkéjére és kamatra 1 fit 50 kr., 
összesen 3 Irt 12 kr.

Ha tehát kétszeri fecskendezést szá
nni uuk, 6 frt 24 krt tesz ki, mely kiadás, 
tekintve a fecskendezés bámulatosan jó 
tékony és biztos hatását, valóbau okszerű 
befektetés lesz; mert a szőlő teljes meg
erese, kifejlődése, ennek folytán a bor 
jobb minősége, tokozott ezukor tartalma, 
ennek kapcsán az értékesítésnél elérhető 
nevezeteset) jobb ára, bőven fogja pótolni 
a kiadást.

Kelt Zala Egerszegen, 1889-ik évi 
dcczember hó 15-éu.

N em  tem etnek ingyen.
A „Pécsi F igyelő" műit heti vagyis 

ntarczius 1-én megjelent 9-ik számábau, a 
„Különfélék" között megjelent híresztelés 
hogy „Nem akarnak ingyen temetni," 
melyben J a k a b  Ferenci azt Írja, hogy 
Máté Balázs ev. ref. lelkész és Munkácsi 
Menyhért ev. ref. tanító dupla stóla nél 
kül nem akarnak temetni: reám vonat
kozó része bosszúszülte rágalom.

Nem igaz az, hogy én dupla stola 
nélkül nem akartam temetni, mert engem 
sem dupla stóláért, sem rendes fizetésért 
sem ingyen senki, de senki uem hit Ja
kab Gákoron kívül Jakab Józsefet elte
metni ; s a mint Jakab Gábor az egyik 
testvér meghit a halottat a rendes fizeté 
sért 60 krért eltemetui, rüglön megígértem, 
hogy a halottat eltemetem. Jakab Fereucz 
azoubau a másik testvér haragudván reám, 
azt mondá: „Nem kell pap !"  mint az 
ide 1., 2., 3. szám alatt alább küzlütt 
bizouyitváuyok is tanúsítják

Már most, hogy au menjek én hívás 
nélkül, sőt letiltva botrány elkerülése 
végett is — olyan házhoz temetni, a hol 
azt mondják: „nem kell a pap." Hogy 
volt már reá eset, hideg téli időben -  
január hóban —  hogy még kis gyermeket 
is elmentem temetni mindeu dij nélkül' 
hogy a halott ne legyeu egyházi hivatal
nok nélkül temetve, irne tanúsítja a 4-ik 
szám alatt közlött bizonyítvány.

Jakab Ferencz gazdag, pénzes em
ber, —  kihez képest a kistótfalui pap és 
tanító szegény emberek, -  tartott is fé- 
nves halotti tort; mikor Jakab József volt 
temetve, mint az alább 5. szám alatt köz
lött bizouyitvány mutatja, ezenkívül a 
halottra pénzért is volt harangozva, bár 
minden cgyháztagra Kis Tóttalu 6 ingyen 
harangozás van. Ebből a pénzért való 
harangozna dijából a stóla bőven kikerült 
volna. Már most éu kérdem : fényes ha
lotti tor, pénzért való haraugozlatás és 
ingyen pap és tanító . . .  hogy férnek 
ezek össze ? Különben, ha ingyen hívnak 
Jakab Józsefet eltemetni —  de mint fen
tebb jelzém Jakab Gáboron kívül senki 
net bit temetni — akkor is azt mondom, 
miut már aunyiszor máskor: elmegyek
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szívesen, de akkor halotti tort tartani 
nem szabad.

Mikor Munkácsy Menyhért tanító, öreg 
beteges ember, a temetés órájában —  
miül később hallottam —  azt moudá : hir
telen beteg lett, ö uem mehet temetni, 
még akkor sem hivatott meg Jakab F e 
renc/ engem temetui, hanem elment Puré 
Jánoshoz, hogy énekelje el a hallottat. így  
lett aztán Jakab József pap és tanító 
uélkltl temetve, de ebben egyedül csak 
Jakab Ferenc/ hibás, ki annyira harag
szik papjára, hogy még azt sem engedte 
meg, hogy a temetésié elmenjek. Miért 
haragszik Jakab Fcrencz reáui: azt itt 
hosszas dolog leuue előadni.

Eu botrauko/.tam meg azon, hogy 
Ja. ab Ferencz annyira vakmerő ember, 
hogy pap és tanító nélkül teuiettet. írja 
Jakab Ferenc/, czikkebeu : „el kellett volna 
temetui tis/.tcsségeseu.u El ám ! erre én is 
azt mondom és erről számolni fog, mert 
mondhatom, hogy Jakab Fercucz ellen, ki 
testvére temetésekor oly kercsztyénietlenül 
viselte magát, hogy az egyházi, hogy a 
polgári hatóságnál fegyelmi vizsgálatot ké
rek és megbüntetését sürgetem. Annak 
idejében a fegyelmi eljárás ercdméuyérői 
majd tudósítani togom e becses lap tisz

tiéit Kis-Totfalun, 1890. márczius 3.
Mát. Bulu*. m k ,

ev. ref. lelkész.

I. b i z o n y í t v á n y .
Alulírott Jakab Gábor, Jakab Józsel- 

uek testvére, ezeuuel elismerem és kinyi
latkoztatom azt, hogy midőn testvérem 
Jakab József elteuicttetett, azou napon 
délelőtt a temetés előtt elmeutem tiszte
lendő Máté Balázs lelkész uruukhoz és 
felkértem ót, hogy a rendes fizetésért 00 
kr azaz hatvan krajezarért prédikálja vagy 
is temesse cl testvéremet. A tisztelendő 
ur ezt meg is ígérte s elkezdett készülni. 
Említvén ezt testvéremnek, Jakab Fereucz- 
uek. ellen mondott, hogy uem kell pap, a 
tauító elvégez mindent. így  kénytelen vol
tam vissza meuui a tisztelendő úrhoz s 
megmondani, hogy ne készüljön, mert nem 
kell, mert a testvérem Jakab Ferencz 
uem akarja.

Kelt Kis-Tolfalu, 1890. február 24. 
KlötlUnk mint lsünk előtt: Jakab Gábor.
Kelemen Mit.-. Kelemen Jüzseí.

Éu alulírott Köröm Ferencz kis-lót- 
falusi lakos ezeuuel bizonyítom és kiuyi- 
latkoztatom azt, hogy február 12-én dél 
előtt a tisztelendő urnái lévén, oda jött 
Jakab Gábor és felkérte a tisztelendő urat, 
hogy testvérét, Jakab Józsefet, a rendes 
tizetesért temesse el. A tisztelendő ur legott 
meg is igerte, hogy a rendes fizetésért 
Jakab Józsefet el fogja temetni. —  Bi- 
zouyitoui meg azt is, hogy Varga József 
uist'ótlaiui esküdtől hallottam, hogy Jakab 
Fereucz azt monda, hogy a pap Jakab 
(labor kértére teszi el a halottat: akkor 
uem kell a pap és senki se. hanem kivi
teti a halottat kocsin s kiíratja az újságba, 
hogy a pap nem ment el a temetésre.

Kelt Kis-Tótfalun, 1890. február 24.
Előttünk min1 nmük elült: Kiírom Jüzsef.
Kelemen Máté, Kelemen Jézsef.

3. b i z o n y i t v á ii y.
Alulíró tt Puré JaU'uh kistóttalui lakos

ezennel üiz„nyitom a/t,, hogy mikor enge
inét Jakab Ferenc/, mt•gbitt, hogy testvé-
let Jakab Józsefet a lauitó helyett éne-
teljem  e . akkor azt mondá házamnál,
l.ogy azért: bi meg a temetésre, mert a
lauito uem megy, a pap uieg uem ser, 
inéit ha nem az ő (t. i. Jakab Fereucz) 
euiberséggeért akarja eltemetui a halottat, 
naueui Jakab Gábor emberségéért: akkor 
uem kell a pap se.

Keit Kis-Tótfaluu, 1890. február 25.
Pnré János.

Uogy a fentebbieket moudá házunk
nál Jakab Ferencz: éu is bizonyítom.

Kelt Kis-Tótlaluu, 1890. február 25.
Kl.'lllink mint txnuk olótt: Rozs Juliánná.
Kelemen József, Balog János

4. b i z o n y í t  v á n y .
Alnlirottak ezennel bi'ouyitjuk azt,

bogy évekkel elébb, midőn egy csecsemő 
gyermekünk volt temetve, Máté Balázs 
tisztelendő nr azt a távollevő tanító he
lyett, — ki a temetési időre .Siklósról uem 
érkezett meg —  minden dij nélkül te
mette el és a temetőbe is kikisérte és 
siri beszédet tartott, a nélkül, bogy mi 
kívántak volua tőle.

Kelt Kis Tótfalun, 1890. február 25.
Előttünk mint tanuk előtt: Puré János,
Kelemen József, Balog János. Rozs Julianna.

5. b i z o n y í t v á n y .
Alulírottak ezennel bizonyítjuk azt,

hogy Jakab Ferencz, midőn testvére, Ja
kab Józsel eltemettetett, azou este halotti 
tort tartott és a vacsorán összeseu a ház- 
belieken kívül 15-en, azaz tizenöten vol
tak jelen, komák, komaasszouyok, atyafiak 
és a temetésen résztvevők.

Kelt Kis-Tótfaluo, 1890. február 25.
Előttünk mint tanuk előtt: Puré János,
Kelemen József, Balog János. Kelemen Béni, 

Kelemen Máté.

Különfélék.
M árczius 15-ike. A magyar 

szabadság újjászületésének nagy napját, 
márczius 15-ikét, a péc-i jogakadémiai 
ifjúság az idén is meg lógja Ünnepelni. Az 
ünnepélyes előadás a nöegyl-t helyiségé
ben este (3 órakor tartatik meg. A prog
ramot következőleg állapíttatott m eg : 1. 
Megnyitó beszéd, tartja Obetkó Dezső. 
2. Talpra magyar, Petőfitől, szavalja 
Kisasszondy József. 3. Visszaemlékezés a

48-as időkről, fölolvassa Sághy János. 4. I 
Márczius 15 ike, költemény Várady Fe i 
roncstól, lapuuk szerkesztőjétől. Szavalja 
Scbeurer Karoly. 5. Egy nap története. > 
Kajz, fölolvassa Lechuer Viktor. 6. Záró
beszéd, tartja Sahwaraaer Karoly. Az Ün
nepély ulau a „Nemzeti sörödéiben, Fébu 
Karoly Uvcgtermébeu lakoma lesz, melyeu 
ki-ki részt vehet. —  Lgyaucsak a kér. 
polgári társalgókor is megtartja a márczius 
15-ikének évlorduló Ünnepei. Eczélból az 
egylet lapuuk utjau tölkéri a kör tagjait, 
bogy az ezeu uapou megtartandó küzva- 
csorán —  e uagy nap emlékét cmelcudö
—  miuél számosabban jelenjenek meg. A 
közös vacsora esti 8 órakor a kör helyi
ségében (gyár utcza 7. sz. Udvardy-télo 
veudéglö) tartatik meg. Egy teríték ára
— a 48-as évre való vonatkozással —
48 krajezár. Készt venni akarók az emlí
tett vendéglősnél jelentkezhetnek.

— A  legnépszerűbb postás.
K i lehetne Pécsett uiás, mint a „Lascho- 
ber-bácsi" ; ez a derék, jó  hivatalnok, a 
ki tisztességgel, becsülettel, szorgalommal 
példás pontossággal telelt meg rniudig bi- 
vatalauak. Ismeri öt a varos apraja, nagyja ; 
nem hisszük, bogy volua városunkban egy 
ember, a ki nem ismerné „Lascbober bá
csi" t. Ez a derék, jó  „bácsi" f. h. 4-éu 
ünnepelte meg állami szolgalaláuak 40 ik 
évfordulóját. Kartársai a tiszteletére disz- 
iakomat rendeztek s uagy ovacziókbau 
részesítettek. Mintegy 35-eu voltak jelen 
a lakomáu s a pohár - köszöntök egész 
aradatát zúdították a jubilánsra, az éljen- 
zesnek uem volt bossza-vége. A pohar-kő- 
szüutök közül kiemelendő 0  p i i s Péter 
posta- és tavida-igazgató beszédé, melyben 
igeu szép meltatasbau részesültem a „bá
csi" érdemei. Képzelhető meuuyire uie; 
volt hatva a jubilaus. Azt hisszük szívesen 
veszik olvasniuk, ha Lascbober Tófor, az 
Uuuepelt posta- és tavirdatiszt rövid élet
rajzi adatait is közöljük e kflyeu. Lascho- 
bér 1852. márczius 4-én osztatott be az 
itteni 52. számú gyalogezredhez s mint
hogy 1859-ben a sollenuoi és 1866 bau a 
custozzai csatakbau részt vett, mely hadi 
évek tudvalevőleg kétszeresen számitauak, 
később a postai szolgálatba állván be, a 
törvény áltál megszabott kötelező negyven 
évet l. hó 4-ével betöltötte. Lascbober, 
kit a solferinoi Útközeiben iniudkét kurjau 
átlőttek, személyes bátorságáért és vitéz
ségéért az. I. oszt. ezüst vilézségi éremmel 
lön kitüntetve. A posta-intézethez nevezett 
1808 julius 1-éu közvetlenül a hadsereg
ből lépett at s a budapesti föpostahoz osz
tatott be, bouuau 1872. év elejeu saját 
keretűiére Pécsre áthelyeztetett, hol kör
nyezve a közönség szeretető által és tisz
telve, becsülve kartársai részéről, a mai 
napig ritka buzgalommal s állandó jóke- 
detylyel működik.

E g y  p lébános jótékony  ha
gyatéka. Boldogult Kbal József nyugal
mazott plébános, araoymisés aldozar va
gyonát, mely áll: 12 ezer forintból, két 
pécsi egyemeletes és egy löldsziutes ház
iról, uebauy értékpapírból, egykori hívei
nek, B o z s o k es M a is  községeknek 
hagyta ott létesítendő kisdedóvó intéze
tekre; a ezél el nem érctése esetén agyán- 
ezeu községek szegényeinek hagyta az 
évi kamatokat, úgy azonban, bogy az illető j 
iusegesek, erkölcsi és szegeuysegi bizonyít- 1 
vauyuyal a péesi káptalanhoz tartoznak 
folyamodni; ezt kérte töl az elhunyt az 
alapítvány kezelésére is.

— A  pécsi takarékpénztár 
vasaruap délelőtt tartott közgyűlésén louu- 
állásauak 45 ik évfordulóját ülte meg. A 
„Pécsi Hirlap“ -bau a következő tudósítást 
olvassuk a jeles péuziutézet évlorduló 
közgyűléséről. A közgyűlés Troli Ferencz 
praelatus, kauouok személyében meg
választotta elnökéi, s ezután az igaz
gatóság terjesztette elő jelentését a lefolyt 
ev forgalmáról. E jelentésből a következő 
érdekesebb adatokat emeljük k i: A z el
múlt ev peuztári forgalma 16,132,605 
frt 1)2 kr. volt, vagyis 3,083,793 Irt 02 
krajczárral több, rniut az 1888. évbeu. Ez 
összeg a következő tételekből alakult, 
1888. évről maradt pénzkészlet 68,501 
frt 71 kr., bevétel volt az 1889. évbeu 
7,999,800 frt kiadas 8,004,227 80 kr., 
frt 64 kr., az 1889. év végéu maradt 
62,074 frt 87 kr. pénzkészlet. A betéti 
számla a következő forgalmat tüuteti töl.
1888. évről maradt 6,067,194 frt 34 kr. 
belét 5140 köuyvbeu, az 1889. évben 
tőkésített kamatok 3,060,184 Irt 25 krt 
tesznek; az ez évbeu kivett összegek 
meuuyisége 2,625,399 frt 36 krt tesz, a 
mait év végen maradt 5223 könyvben 
6,501,939 Irt 23 kr. betét, vagyis 434,774 
frt 89 krral több, mint az előző évbeu. 
—  Váltó maradt az 1888. évről 2243 
darab 866,724 frt 47 kr. értékben; az
1889. év folyamán leszámítolt váltók
értéke tesz 3,024,321 frt 94 krt, az ez 
zévben visszafizetett váltók értéke tes 
3,030,035 frt 58 krt, az év végéu maradt 
2175 darab váltó 861,010 írt 83 kr. 
értekben, vagyis 5713 írt 64 krral ne
vesebb, mint az előző évbeu. —  K ézi
zálogra adott előleg maradt az 1888. 
évről 64,896 frt 351 tételben; az 1889. 
év folyamán előlegeztetett 17,589 Irt, 
ugyanez évben visszafizettetett 22,943 Irt 
60 kr., az év végén maradt 59,541 frt 40 
kr. vagyis 5354 frt 60 krral kevesebb, 
miut az előző évbeu. — Jelzálog-kölcsön 
áthozatott az 1888. évről 2,793,999 Irt 65 
kr. 6875 kötvényben; az 1889. év folya
mán kiadatott 195,795 frt kölcsön, vissza 

I fizettetett 206,144 frt 26 kr., az év végén 
| maradt jelzálogkölcsön 2,783,650 frt 39 

kr. 7046 kötvenybeu, vagyis 10,349 frt 
I 26 krral kevesebb, mint az előző évben. 
I Jelzálog törlesztési kölcsön maradt az 1888.

évről 520,841 frt 71 kr. 552 kötvényben, 
a múlt évbeu kiadatott 6285 frt 89 kr, 
ez évben visszafizettetett és törlesztetett 
67,881 trt 71 ki., az év végéu maradt 284 
kötvényben 459,245 frt 86 kr. Értékpair 
volt a takarékpénztár birtokában az 1889. 
év végén 2,219,758 frt értékben, vagyis 
515,596 Írttal több, miut az előző évben.
Az iugatlanok értéke volt az 1889. év 
végén 63,540 frt 40 kr. A tartalék töke 
kitett az 1889. év végéu 166,185 frt 26 
krt, vagyis 12.194 fit 80 krral többet, miut 
az előző évbeu. Az igazgatóság jelentését 
a gyűlés belyeslöleg tudomásul vette és 
Bánffay Simon indítványára az igazgató
ságnak és a hivatalnoki karnak buzgó 
munkálkodásukért jegyzőkönyvi köszöue 
tét szavazott. Ezutáu az igazgatóság a 
liszta jövedelemnek fölosztási tervezetét 
terjeszté elő, melyet a közgyűlés egyhan
gúlag elfogadott. Euuek folyiau a 75,365 
trt 47 krajezár tiszta jövedelemből —  
mely a tavalyi liszta nyereség 5046 frt 
49 kr. hozzáadásával 80,411 trt 96 krra 
szaporodott föl — a hivatalnokok, löl- 
ügyelöség és igazgatóság l l Q/„ot kap
unk jutalékképeu, a 300 részvényes rész
vényenként 180 frt, összeseu 54,000 Irt 
jutalékban részesül, a tisztviselőknek kü
lön jutalomképcn 1200 frt adatik ki, jó 
tékony és közuiüvelödési czélokra 2375 frt 
jut, a tartalék-alapuak pedig 8000 frt s 
így az 1890. évre miut tiszta uyereség 
átvitetik 6546 frt 76 kr. Jólékonyczé- 
lókra az intézet —  ismert böke/üségével 
_ .  az idéu is szép összeget szentelt, melyet 
a közjó és a bumauismus szolgálatában 
álló intézméuyek nagy száma között ezél- 
szerüeu osztott el. Így például a Uudolti- 
ueumuak jut 200 trt, a szegényháznak 
100 frt, a jótékouy nöegyletuek s a gyer
mek kertnek 100— 100 Irt, szegény isko 
las gyermekek ruházására 200 frt, isko
lai ösztöndíjakra 275 frt, a házi szegé 
uyekuek 100 frt, tűzoltó fölszerelésre 200 
frt, a fögimu. segélyzö-egyletnck 50 trt, a 
reáliskolái segelyzö-egyletnek 50 frt, a 
jogakadémiai segélyzö-egyletnek 25 Irt, 
jogakadémiai olvasókörnek 25 frt, irgal
mas ueuekuek 25 frt, egyleti szolgák
nak 200 frt, kereskedelmi öuképzö egylet 
nek 25 frt, a szt istváu-iársulatuak 50 
frt, a szt. László-társulatnak 50 frt, a ka
posvári siketuémák intézetének 100 Irt, az 
orsovai magyaruyelv-terjesztő egyletuek 25 
frt, a vörös-kereszt egyletnek 25 frt, a 
Steláuia-gyermekkőrbuzuak 100 frt, atályai 
ev. templomnak, a temesvári nyelvter- 
jesztö egyletnek, a u.-becskereki templom
unk, a lülvidéki közmüv. egyesületnek 
25 — 25 trt, a tanítók arvahazi egyesüle
tének 50 frt, a budapesti hülyék iutéze 
téuek 100 Irt, az Eötvös-alapnak és az 
orsz magy. sziuészegyletuek 25— 25 frt. 
Összeseu 2375 toriul. A fölügyelö-bizott- 
ságba Dévényi Iváu helyett Piutér József 
választatott uieg.

H o h e n f e l s  S t e l la .  (Beígér 
báróné) a bécsi burgsziubáz elsőrendű mű
vésznője keddeu, tolyó évi márczius bó 
11 éu a „llattyu " teremben lelolvasast 
tart. Műsora: 1. Goldi Goldi. Elbeszélés 
Gaughler l.-töl. 2. Miért uemak a halak 
és a gyüugy miért jeleut köuuyct. Kege 
Devide Henritől. 3. Költemények: Berger 
A., Baumbach és Petőfi Sándortól stb. 4. 
Mire uem képes a szerelem. Kege Maize- 
roy-lól. 5. A liueska a mennyország kapuja 
előtt. Kege Stöckl 11.-tól. 6. A  veréb. E l
beszélés Leander K.-töl. Kezdete 8 óra
kor. Jegyek válthatók Eugel Lajos köu) v- 
és /.eiicniű-kereskedésébeu.

__ Ü d v ö s  b e a d v á n y .  Dr. Mcudl
Lajos, Barauyavarmegyo tiszti főorvosa a 
napokban egy igeu üdvös beadványt ter
jesztett a varmegye köztörvényhatósaga 
elé. A beadvány a himlö-ojtásröl szól Dr. 
Mcndl Lajos kárhoz at ja a dívó rossz 
szokást, a mely szerint a himlő ojtásuál 
egyik gyermekből kivették s a másikba 
átültették az oltó-anyagot. Szerinte az ál
tal sok családi bajt, vérbetegséget ültet 
nek át az egészséges gyermekekbe. Lég- 
tanácsosabb az oltó-anyagot üvegcsékbe 
meghozatni s ezt haszuálni. Ez egészséges 
állat-anyagból vau kivonva, az átültetés 
uem jur az egészséges test veszélyezteté
sével. Különben is sok kellemeilcnség merül 
föl az által, ba a beoltott gyermekeket 
liurczolják s kínozzák az oltó-anyag kivé
telével. Meudi kiszámította az oltó-anyag 
árát; gyermekeukint 6 krba kerül. Cse
kélység. A miut halijuk, hasonló beadványt 
terjeszt a város köztörvéuyhatósága elé 
dr. Koharics Károly tiszti főorvos

—  A  p é c s i  r a b s e g é ly z ö  e g y 
l e t  vasárnap tartotta évi közgyűlését 
Báutay Simon kir. tanácsos eluöklete alatt 
a törvényszéki épület polgári tanácstermé
ben. A fölolvasott jelentések szerint az 
egylet vagyoni állapota bevétel 433 
frt 40 kr, kiadás 65 frt, pénztári marad
vány 368 Irt 40 k r ; a tagok száma eddig 
96, ezek közt van 19 alapító, 18 pártoló 
és 59 rendes. A  közgyűlés ellogadta An
gyal Pál egyleti pénztáros és Porges Miksa 
dr. titkár lemoudását, kiknek helyébe 
pénztárossá Visy Pált, titkárrá Borsitzky 
Imrét választotta meg. Az egylet bnmánus 
czélját azzal valósítja meg, hogy u rabok 
erkölcsi növelésére törekszik. Zsolnay kir. 
ügyész s az egylet alelnöke az egylet meg
bízásából a múlt évben 25 írtért köny
veket vásárolt be, ezeukivül a fogház ká
polnájába részint közadakozásból, részint 
az egylet pénzén harmoniumot szerzett he.

—  S z ő lé s z e t i  e lő a d á s o k .  Dezső 
Miklós szölöszeti váudortauar f. hó 14-én 
iudul előadási kőrútjára. Helyesfán 14 én 
tart előadást, 15-én Német-Uröghön és 
Patacson, 17-én Szilágyon és Fazekas- 
Bodán, 20 án Siklóson és Harkányban,

21 és 22. én Dráva-Tamásiban és Kaalélyos-

Dombón, 24- és 25-én Karancson és Sep 
sén, 27-én Vázsnokou, 28-án Vernyók- 
pusztán, 29-én Nosztán-pnsztán, 30-án Ka 
posvárott. Fölhívjuk rá a szőlősgazdák 
figyelmét aunál inkább is, mert ez alka
lommal a jeles vándor tanár ur befogja 
mutatui a metszési és szőlő-ojtási módo
kat, valamint a nehezen gyökerező ameri
kai fajok ültetési módját.

— H alálozás. Klein Károly e bó 
4-én, 31 éves korában _elhunyt Pécsett 
(Józset-utcza 37 sz.) —  Ozv. Deutsch Fe- 
reuezué szül. Höschí Karolina e hó 4-én, 
74 éves korában elhunyt Pécsett (Makár- 
utcza 41. sz.) —  Horbster János, Scbaum 
burg-Lippe uralkodó berczeg uyug. ura 
dalmi lőerdöfelügyelője —  Szily Antal 
(az aligpáu fivére) kir. táblai bíró uejéuek 
édesatyja —  e hó 4 én, 74 éves korábau 
elhunyt Pécsett (Anua utcza 19. sz.) T e 
metése —  csütörtökön —  délután 2 óra
kor volt.

— A z  idei sorozás kedvező ered
mény nyel folyt le e hő 1-, 3- és 4-k uapjáu.
A  sorozás adatait a következőkben adjuk: 
Fölhiva volt az 1. korosztályban 178, a 
11 -ik korosztályban 120, a I l l  ik korosz
tályban 83, összeseu 363. Ezek közül: 
besoroz-tatott az ujoocz jutalékba —  a be
osztás föutartásával (vagyis a kik a had- 
jutalék végleges számba vétele alkalmával 
lesznek a jutalék arányábau a hadsereg 
és houvédség között) 94; közvetlen a 
honvédség ujoucz jutalékába 6 ;  a póttar
talékba : mint családföntartók 7, miut 
kevésbé alkalmasak 10, össszesen 117 
egyén ; visszahelyeztetett 98, fegyverképte • 
lennek nyilváníttatott 39, i’ölúlviszgálatra 
küldetett 7, testi fogyatkozásnak megvizs 
gálására korházba küldetett 1. Vagyis 262 
megvizsgált egyén közül bevált 117 egyén. 
Nem volt jeleu a sorozáson 101 egyéu.

—  „G a ré i népbank** ezég alatt 
öusegélyző szövetkezet alakult, melyuek 
székhelye Garé, működési területköre Garé 
és a szomszéd községek. Minden egyes 
törzbetét utau keteukiut: 10 kr. fizetendő. 
Tisztviselőkké megválasztattak: elnök: 
Kulcsár János r. k. plébános, aleluök: 
Nagy Ferencz garéi ref. lelkész, pénztá
ros: Sólyom András biró, ellenőr: Tóth 
Jáuos néptanító.

O rvtám adás a  gyüd i-zárda  fa la i  
közül.

Lgyhiszem jól emlékeznek még e lap 
olvasói azon famozus és mind eddig seuki 
által meg nem czáfolt esetre, melyet e 
lapok 7-ik száma „Furcsa temetés" czim 
alatt, a „Siklós és V idékéibő l átvéve 
uyilváuoBság elé hozott.

Alólirt, a gyüdi szerzeteseknek eme 
rcud, törvény és közegésség ellenes eljá
rása fölött, a nyomban következő lapok- 
bau véleményt nyilvánítani bátorkodtam, 
mert bát Dolmányos Dömötör uram sze
rint : „miutau minden embernek meg van 
engedni az étkezés," ú^yhiszem, hogy a 
szabad vélemény nyilváuitás is meg van 
eugedve minden embernek, habár ez Dol
mányos úrnak uem is tetszik talán.

Fenn említett neháuy sorból álló köz
leményem illetőleg nyílt levelem, ha semmi 
egyéb értékkel nem is, de legalább a tár
gyilagosság értékével mégis csak bírt ta- 
láu, s utoljára is az általam mondottakat 
egyenese i attól tettem tüggövé: „feltéve, 
ba a Siklós és vidékében telhozottak 
igazuk."

Es mégis, a gyüdi szerzetesek nagy
érdemű és tötisztelendö (?) töiiöke, a be 
lyett, hogy ügyének tisztázása s ezen reud 
Gyüdüu lakó tag|ai ellen emelt súlyos 
vádak alaptalanságáuak kiderítése czéljá 
hói, igazaival a nyilvánosság elé lépue; a 
helyett, hogy egy józan emberhez illő tár 
gyilagossággal, a részemről közzétett nyílt 
levél lelesleges voltát bebizonyítani igye
keznék, —  uiit éu ö benue csak becsülni 
tudtam volna, —  a helyett mondom, meg
támad engem orvai, a siklósi póstán fel
tett s hozzám intézett levélben, mely tel- 
vék ocsmánynál ocsmányabb sértegető 
kifejezésekkel, zűrzavaros szépitgetések és 
hazugságokkal, mely levél, írójának alan
tas niiveltségéröl s még alautosabb kép
zettségéről tesz hangosau szóló tauu- 
hizonyságot.

íme had álljon itt —  pro memória — 
nehány ékesebb paszszus a hozzám inté
zett drága levélből, még pedig ortográfiái 
és uyelvtani hibáival egyetemben :

„T . Ambrus Jósef Kálomista papnak 
Viszlón. Nem akarván a „Siklós és vidéke" 
lap féle lapocskával polemizálni, a hol 
Ambrus Jósef kálomista pap nyílt levél
ben a gyüdi barátokat gunyoros kevély 
kálomista ir modorával tunitgatja: hogy 
kereszteljenek; hogy temesseuek; hallgatni 
akartam, de társaim kérésére mégis tudo
mására hozom a leüt nevezett kálomista 
papnak a következőket:

„a ) 1890 január 1-én született —  azt 
mondják : Gózon pusztán; azt is ; Lulu- 
pusztau; de még azt is : Lajos pusztán; 
tehát három helyen: ezt a január 1-én 
született leánygyermet január 5 éu éppen 
ebéd alatt hozták megkeresztelésre Mária- 
G yüdre; miután minden embernek meg 
vau engedve az étkezés, mondva lett a 
komáknak; hogy menjenek melegedni a 
keresztelés mindjárt meglesz, a mint mégis 
lett, mert a s. lelkész nem is végezvéu be 
ebédjét ment és keresztelt; a szülök uem 
tartották meg a kath. auyaszentegyház 

I rendeletét, hogy születés ntán azonnal 
| vigyék a gyermeket keresztelésre; pedig

*) E rovat alatt megjelentekért nem vállal fe- 
| Illőséget a ezerk.

mi vártuk jan. 2-án 3-án 4-én és 5-én 
hoztak el."

„b ) Ez a jauár 1 cc született és ja 
nuár 5-én megkeresztelt gy ermek a halotti 
bizonyítvány szerint január 7-éu meghalt; 
e halottat a plébánia hivatalnál január 
9 éu délután félnégyóra után jöttek beje
lenteni ; a bejelentőnek mondva lett, hogy 
ma már késő volna a temetés, bauem jö j
jön a kocsi más nap reggel és meg lesz 
a temetés ; vártunk egész nap a kocsira 
de uem jö tt ;  és ügy lesz a nagy Refor- 
mátió."

Mindezekből egy betű sem igaz, mert 
igenis Siklósról fél tizenkét órakor érkez
tek a keresztszülök a kis gyermekkel 
Gyüdre s a keresztelésre azouual jelent
keztek, de azért a gyermek csak délután 
2 órakor lett megkeresztelve. —  Hát azt 
ki binué el, bogy ők 2-án, 3-án. 4 án 
rniudig vártak a kis gyermekre ? Hisz a 
szülök és keresztszülők semmi közösség
ben sem tudták magukat Gyüddel, sőt 
egyeneseu Siklósra vitték a gyermeket, 
miképen várhatták bát ezeu gyermeket a 
gyüdi szerzetesek keresztelésre ?

Az sem igaz, bogy a temetést illetőleg 
tél uégy óra itáu érkezett volua a kocsi 
Gyüdre, mert lél baromkor már ott volt 
s úgy uagyou elegeudő idő volt még az 
nap, a lél órányira eső Lajos pusztán a 
temetést elvégezui. —  Hanem a kocsit ott 
várakoztatták 4  óráig s akkor jelentették 
ki, hogy a temetés már későn ieune, jö j
jön tehát a kocsi másuap, mit az illetők 
nem várhattak, mert a hulla már szétesett, 
illetőleg teljes rothadasuak indult, s uem 
túlságos volt-e mar ennek a hullanak 3 
napig oly közös szobában tartása, melyben 
4— 5 családból álló uradalmi cselédség
nek vagyon lakozása ?

De olvassuk csak tovább a szerzetes 
főnöknek ékes haugú levelét:

„d) Ambrus Jóska kálomista pap, 
nyílt levelében a gyúdi barátok ir a k i já 
ról is tesz említést; talán szereti a trak- 
tá t: jöjjön bát hozzauk, akkor csapunk 
ám traktát, nyílt és ölelő karokkal vár
juk bogy vendég szeretetúuket véle meg 
oszthassunk: jöjjön el, jöjjön el itt iakuuk 
a hegy oldalán, kettős torony hisz látható; 
vas kapunk is tárva nyitva jöjjön Jóska 
a traktára."

„e ) de taláu édes kedves mézes ajkú 
kálomista pap uram érti is ? a trakta esi- 
uálást; uoh v iva t! hat csak jöjjön, álljon 
be a konyha személyzet közé hivatalunk- 
uak magyarán moudva kuktának és ké
szítsen uekúuk traktáskodó g )  üdi barátok
nak jó  pörezös pogácsát az aiu a jó — "

Kell c bozzá kommentár tisztelt ol
vasó ? Ugy-e bár szeuyuyes ? Ugy-e bar 
ritkítja párját a maga ncmébeu ez a vad 
fanatizmustól áthatott levél, mely irójáuak 
képét tárja elénk, ájtatos fölindulásábau, 
szent berzenkedésében sötét butaságában, 
tehát egész valójábau ! ?

Hat most éu is azt uioudom Dolmá
nyos Dömötör uram: „uoh v iva t!" pró
bálj uuk uiegalkudui a kuktaságra.

Nem lehet!
Lássa édes Dolmányos uram, egy prot. 

pap uem azért végzett gimnáziumi 8 osz
tályt s tett érettségi vizsgát, nem azért 
végzett 4 évi theologiát; nem azért alkot 
és él tisztességes családi él tét —  hogy 
társadalmi hivatásának e részben is eleget 
tegyeu —  hogy aztán szeretett övéit el
hagyva, a tiszta evangéliumi tan hirdeté
séről lemondva, a pastoralis prudeutiauak 
és társadalmi illemnek mindeu féle híjjá- 
val levő s e mellett tudatlau gyüdi bará
toknak kuktája legyeu.

Igaz, hogy Dolmányos úr levelének 
c ) alatti pontjában nagy emberuek tünteti 
fel magát, mert hát azzal dicsekedik, hogy 
ő 12 évig hittanár is volt Pécsett, majd 
3 évig Csáktornyán. — Tudjuk miből áll
hatott ez az ő tanársága, bizonyára leüti 
leveléből következtetve, leczke kihagyás
nál és felmondatásnál egyébből aligha ál
lott az, pedig ezt az olvasni megtauuit nép 
iskolás gyermek is könnyen megteheti —  
Jól tudom én, hogy Dolmányos ür az is
kola falain kívül, még hol és k ikiek  is 
tauitotta realiter a hitigazságokat ott a 
péesi hegy oldalon hajdanabau, bauem 
ezt most mellőzöm, de vigyázzon, hogy ki 
ne vakkant8am.

Sajnálom, hogy ennyire kellett mén 
nem, de hát kérem, az orvtámadás alap 
jául szolgált nyílt levelemben, —  tessék 
bárkiuek azt figyelemmel elolvasni —  én 
semmi féle sértegető személyi, aunál ke
vésbé felekezeti vonatkozással nem éltem. 
—  Sőt ki kell nyilvánítanom, hogy soha 
az életbeu, seukivel szemben, felekezeti 
merev álláspontra uem helyezkedtem 
És midőn, a róm. kath. egyháznak a ke 
resztség sacramentomára vonatkozó dog
mai álláspontját, a gyúdi barátoknak figy ■!- 
mébe ajánlottam, az által magamat kuk
taságra tettem méltóvá? 0  sanda sim- 
plicitas!

De nem fogyasztok már több tentát 
a gyüdi barátokra; úgyis tudom hogy 
hasztalan. —  Csak annyit jegyzek meg, 
hogy azt már mégsem hittem volna, hogy 
Dolmányos Dömötör uramnak műhelyéből 
csak oly komisz dolmány kerüljöu ki, miut 
a milyent hozzám küldött. —  Rendkívül 
hitvány tűvel s még htiványabb kóczmad 
zaggal van az összevarrva, s agy  latszik 
rendesen szamár bőrből dolgozik. —  Tud
tára adom hát Dolmáuyos Dömötör uram
nak, hogy éu szamár-bőrből készült dől 
mányt nem szoktam viselni.

Isten velúnk !
A a b r i i G i z t ,

ev. ref. lelkész.
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Köszönet-nyilvánítás.
Nem vagyunk azon kellemes 

belyzelben, bogy minden számos ba
rátainknak és ismerögeinknek, kik 
boldogult édes atyánk

Herbster János
elhalálozása alkalmával részvétnyil- 
vánitásaikkal felkerestek, egyenkint 
köszönetét mondani, miért is ezen utón 
adunk mélyen érzett bálánknak ki
fejezést.

A gyászoló család.

Bika eladás! ^
10  drb 2  é v e s , 5  drb 3  é v e s , 5
drb 1 é v e s  magyarfaju gulabeli te 
nyész bika eladó. Bővebb értesítés

Kovátsits Testvére nél

Anna-utcza 19. sz. alatti ház
azonnal eladó, esetleg május elsejétől 

bérbe adandó.

K iad ó  ház.
Egy teljesen jó  karban lévő jó 

anyagú

■  ■  V X  - » i

korcsma-helyiséggel és hentes-üzlettel, 
kerttel együtt eladó.

Felső-Malom-utcza 15. szám. Érte
kezhetni ugyanott.

Árverési hirdetmény.
A dárdai kir. járásbíróság mint telek

könyvi hatóság közhírré teszi, hogy kkru 
Bárján Ferencz, Burjáu György gyám da
rázsi lakos végrehajtatnak Szabó János 
darázsi lakós végrehajtást szenvedő elleni 
27 Irt 50 kr. tőkekövetelés és járulékai 
iráuti végrehajtási Ugyéban a dárdai kir. 
jaiásbiróság területén levő Daruz* község
ben fekvő a darázsi 252. sz. telek jegyző 
könyvben telvett 2098. hrsz. fekvüségre, 
182. »z. bazzai, neui leven a becsérlék 
200 írton lellli, egészben tehát a kiskorú 
Buriáu Ferencz es jutalékára is áz árve
rést ezennel 162 torint becsárbau mint 
ezeuuel megállapított kikiáltási arhan el 
rendelte, és bogy a íeuuebb megjelölt 
ingatlanok a/. 1890. é v i m ájus hu 29 ik 
napjait d é le lő tti 10 é rak o r Darázs 
kö/segbeu a je g y ző i irodábau megtar
tandó nyilvános árverésen a megállapított 
kikiáltási áron alól is eladatni Ingnak.

Árverezni szándékozók taitozuak az 
ingatlan becsar&nak 10* ,-at készpénz 
beu, vagy az 1881. évi LX . I. ez. 42. 
§ bau jelzett árfolyammal számított és 
1981. uov. bó 1-én 3333. sz a. kelt 
igazsagiigyuiiuiszteri rendelet 8. §-ábau 
kijelölt óvadékképes értékpapírban a ki
küldött kezéhez leteuui, avagy az 1881: 
LX . t. ez. 170. §-a értelmében a bánat 
péuzuek a bíróságnál előlegen elhelyezé
séről kiállított szabalyszertl elismervényt 
atszolgaltatui.

Kelt Dardáu a kir. járásbíróság mint 
telekkönyvi batóságuál 1890. évi febr. bó 
4-ik napjáu.

Fekete Gyula,
kir. nljbiró.

Kiadó bolthelyiség.
Minthogy Vogl J á n o s  kőfaragó 

ur a király-utezában lévő sirkő-raktárát 
a Hoppal féle képraktárba helyezi át, 
a megüresedő

bolthelyiség
f. évi május hó elsejétől kibérelhető a 
tulajdonosnál.

K itű n ő  minőségU

tüze lő ia
kapható a legjHiányosabb áron

Pintér Józsefnél

Árverési hirdetmény.
Alnlirt kiküldött végrehajtó az 1881. 

évi LX . t. ez. 102. §-a ér elmében ezen
nel közhírré teszi, bogy a péesi kir. járás- 
bíróság 259/1890. számú végzése által 
özv Szecsödy Istvánné végrehajtató javára 
Papp Ferencz pécsi lakós ellen 62 frt 
töke, és járulékai erejéig elrendelt kielé
gítési végrehajtás alkalmával biróilag le
foglalt és 316 frt 20 krra becsült kocsi, 
lovak és bútorból álló ingóságok nyilvános 
árverésen eladatnak.

Mely árverésnek a 1798/1890. sz. 
kikülde t rendelő végzés folytán a hely
színén, vagyis Pécsett a M ajlá th  téren 
(ú j  pia. z )  leendő eszközlésére  1890-ik 
év n in rr 'iiis  hó ló  ik  napjának d. e. 10 
órá ja  határidőül kitllzetik és ahhoz a 
venni szándékozók ezennel oly megjegy
zéssel hivatnak meg : bogy az érintett in
góságok ezen árverésen az 1881. évi LX. 
t. ez. 107. § a értelmében a legtöbbet 
Ígérőnek becsáron alól is eladatni fognak.

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

Kelt Pécsett, 1890. évi márcz. bó l-sö 
napján.

Vitályos Imre,
kir. bírósági végrehajtó.

F  Eddig még fölülmulhatlan 1  
a M Aa GEU W.-féle

V I I ló f i i  t i s z t I I

Csukamájolaj
MAAGER VILMOSTÓL BECSBEN.

Az orvosi tekintélyek altsl megvizsgáltatott és könnyen 
em észthetősége folytán gyermekeknek is ajálbató, mert a leg
tisztább, legjobbnak elismert szer: m ell- és tiid öhajok, g ö rv é ly , 

daganatok, kelések , bőrk iü tések, m ir ig yek , gyen geség stb. ellen — egy 
üveg ára 1 frt - kapható gyári raktárban : Bócsben, Heumarkt 3. sz. alatt, 
valamint az Osztrák-Magyar birodalom legtöbb s jobb nevű gyógyszertáraiban.

Pécsett kapható : Slpöcz István. Zsiga László, Erreth János <-a sz Irgalmasok 
gyógyszertárában; Reeh Vilmos. Spitzer fia és Koszt János kereskedésében

A pécsi ft. káptalan uradalom főkormányzósága részé- 
ról közhírré tétetik, miszerént a czimzetes uradalmát képező

tégrlSLvető  t e le p
5*/,, hold (1200 □ ö lével) Ráczvároson, Pécs mellett a rajta álló 2 lakházzal 
és égető kemenczével, örök áron el fog adatni;

a nyilvános árverés 1890. év márczius 11-en Pécsett 
káptalan-utcza 5. szám alatt .

délelőtt i i  órakor fog megtartatni; a venni szándékozók tisztelettel 
meghivatnak. , , , , ,

K áptalani fokormanyzósag-.

ZELESNY  K ÁR O LY  í
Ö cs. és k ir. Fensége József főherczeg u d v a r i fényképésze. ■„

Van szerencsém n nagyérdemű közönségnek e»ze< tiszteletteljesen tu- ■
...... hozni, hogy Pécsett, a  K irá ly -u tezában , a dr. S chw arcz- «
féle ház kertjében a látogatók kényelmére a leglokozottabb igényeknek 
is megfelelő " a

j f t g T  m á s o d i k  *a

F É N Y K É P É S Z E T I  M Ű T E R M E T  <
z

nyitottam.
Az újabb kori fényképészeti vivmáuv figyelmébe vételével épített és ■  

épp oly díszesen berendezett műteremben a felvételek tetszésszerinti nagy ságit %  
bán a délelőtti és délutáni órákban eszközöltetnek s a képeknek kifogastalak 
kidolgozásáért és kiállításáért —  lehetőleg olcsó árak mellett —  kezesked ■ 
alnlirt. ■

A  m űterem nek két u tczáró l v an  b e já ró ja  és pedig; a ,■  
K irá ly -u tczá ró l (d r. Sch w arcz -fé le  ház) 14. sz. és az Opósta- ^Z 
utczáró l 17. sz. alatt.

Számos pártfogásért és látogatásért esedezik

Z E L E S N Y  K A R O L Y .

L i t l t i l  
£1
3
a
:Jí
a

í t M i i i i u i m m í m . '

Árverési hirdetés.
H.-hetény községben ntiiiden év május hóra eső Fiúi ián utáui héttőn és 

szeptember bó szt kereszt hlmagasztalási napok előtti hétfőjén tartandó

o r s z á g o s  v á -sá-ro ln
aikalmava i helypénzszedóse 1H90. évi márczius 23-áu reggel 9 [órakor a község 
házánál nyilvános árverésen berheadatik 3 évre.

Hosszuhetény, 1890. márczius 6 án.
Ifj. K a to s  F e r e n c z ,

küssógi bíró. “

T .  e z .

//.ennél liecses tudomására juttatjuk, miszerint töUgyiiökségNnket

P é c s  é s  k ö rn y é k é re

| a „MATROS JÁNOS- czégnel
• j  adtuk át, mely mától kezdve az esedékes dljnyugták után a bevétel- zés-két j 
m  eszközli.

Egyúttal tudatjuk, hogy életbiztosítások szerzésével Sch lesinger Mór 
urat (deák-uteza 6. szám) bizlnk meg. 

iN  Budapest, 1890. márc/.ius 1

g

i -
t i

„ A n l c e i 1
es életjáradékbiztositó ti 

Magyaroreia|{i fövezetöset
£9

Szives tudomásul:
Társaságunknál haláleseteknél nyereményosztalékra biztosított lelek- 

nél a szabályok értelmében 24— 25"/0 évi jutalom van biztosítva, mint dij- 
nyeremény.

a^ 1 Gyermekbiztositásoknál szavatolt legkisebb töke és nyercményosztalék
^  mellett eddig a tökének körülbelül 30n/„-a mint dijnyeremény fizettetett ki.
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Konkolyozo

V  i •

t e

Lóhere toklászoló

Eli
Csöves tengeri daraló.

4 . 4

Cséplőgép

Kótvasű eke

V  - A . . -

1 : V.

6 R A E P E L  HUGÓ
f  í i  , .  

2  ..J
Cőzmozrrony.

C E P C Y A R O S

MARSHALL SOiiS & C°’!P LMTD
V E Z É R Ü C Y N Ö K E

V ., KÜLSŐ Y Á C Z I-U T  4 6 . B U D A P E S T E N  v „  KÜLSŐ Y Á C Z I-U T  4 6 .
(E ZEL Ő T T  BR OCLE J Ó Z S E F - F É L E  GYÁR).

Ajánl legkitűnőbb szerkezetű kon k o ly vá la sz tók a t ( Trieur)  és gabona tis z t ító  ros
táka t, úgyszintén legújabb rendszerű sorvetög épeket, könnyű fajit k é t vasit ekék-, 
csöves ten ge ri d a rá lók -, k u k o r icza  m orzsolok -, szecskavágók-, répavágókat, 
továbbá ló lie re -tok lá szo ló  készü léket, bármily gyártmányú cséplőgéphez, valamint 
ő r lő m a lm o k  éŝ m alom berendezési gépeket, nevezetesen: gabona tiszt itétk- 
(Karela), tarárok, utalom trieitrök. hengerszékek, lisztosztá/i/ozó hen

gerek. felhordok, dara tisztító
gépek és malom vasrészeket;
Lyukasztott ros ta lem ezek  és á lta 
lában  m in d e n n e m ű  gazdaság i gé
pek  és eszközöket legolcsóbb árakon 
és legkedvezőbb fizetési feltételek mellett.
«-*■té-' Árjegyzékek bérmentve küldetnek, (sy*—»

T  t p t  t r

C “  “

Lisztosztályozó hengei

Fecskendező.

E L V Á L L A L
m in d e n n e m ű  m a lo m  
f e l* : í v e léseke t b á rm  i ly  

e r ő  h a j t  ét sva.

m  s r
y j

- f - L .

Fükaszaiogep. V .. ratOgÓD.

Malomtrieur.

szí: is s z a  m i i  Éren. 
szerszámok és eszkö
zük gépészek, kovácsok 
és lakatosok számára.

Nyomatott Taiza József könyvnyomdájában.


