
VII. évfolyam. 42-ik szám.
E lő fize té si d í j :

P<*tín vagy Pécset házhoz 
b ültbe: eg«'>7. évre 'V ,1-'1-
iyre2 írt. 50 kr.. negyed évre 
! ft gr, kr. egyes szám 10 kr. 
Megjelenik m indeu  s z o m b a 
ton Egyes számok kaphatók 
fteidinger N . könyvkeresk. 

(Széchényi tér).

Hirdetések ára:
Egy öt-hasábos petit sor 

egyszeri megjelenéséért6 kr. 
3-szori 5 kr., 10 szerriért 4 kr. 
fizetendő. — M in d en  h ir
detés után 30 kr. bélyeg dij 
fizetendő. A nvilt tér 1 petit 
sora 10 kr. Á hirdetési dij 

előre fizetendő.

S z e r k e s z tő i  I r o d a :
Ferencziek ntezája 22.sz. I. emelet. 
Kéziratok vissza nem küldetnek

ap szellemi részét illető közlemények és előfizetések a szerkesztőséghez, a hirdetések pedig a kiadóhivatalhoz intézendők. Előfizethetni helyben: 
a iádé,hivatalban, Blanhorn Antal úr a városházi épületben, Lili János úr a budai külvárosban, Böhm C. F. úr a szigeti külvárosban lévő 
kereskedésében, és Feszti Károly úr könyvkötő üzletében, Király utca (nemzeti casinó épület), valamint a vidéken minden postahivatalnál.

H la d ó  h iv a ta l:
Taizs Mihály nyomdájában 

Majláth-tér 2. szám alatt.

Az autonomisták győzel
me az osztrák képviselő 

házban.
Ha az 1867-ik évi kiegyezés 

igazán alkotmányos állapotokat te
remtett volna a „monarchia két 
államában, a delegatiók általi kap
csolat következtében az egyik állam
ban létrejött többség — és kormány
változás mindenkép befolyással lett 
volna a másik állam kormányzatára, 
azonban a delegátiók intézménye 
magában kizárja az alkotmány tel
jességét és ennél fogva az osztrák 
kormány változás, valamint legújab
ban az autonomisták többségre ju
tása alig  képes nálunk aggályokat 
és még kevésbé reményeket éb
reszteni.

Egyszerűen tudomásul vesszük, 
hogy azon osztrák párt, mely ma
gát alkotmányhivnek nevezi, mely 
a hazánk egységét veszélyez
tető nemzetiségekkel szemben nem 
baiátunk. közgazdászai tekintetben 
pedigönző ellenségünk, kissebbségbe 
jött, de azért nem üdvözöljük a 
győztes pártot, vagy is inkább zagy
valékot sem, mert közgazdászatilag 
szinte oly önző, — közjogi tekin
tetben pedig nem árthat többet, mint 
ártottak az alkotmányhivek szövet
ségben saját kormányainkkal és azo
kat támogató többséggel.

Alkotmányos játékunkra e vál
tozás nem lesz befolyással, a magyar 
képviselőház többsége megszavazza 
a mit Tisza Kálmán akar, ez pedig 
azt akarja, a mit neki előírnak 
Bécsi en, igy volt ez eddig s úgy 
lesz ezután is addig, mig a közös
ügyes alkotmány sokfélekép össze
kuszált hináraiból ki nem bonta
kozunk.

A kissebbségbe jött alkotmány
hivek keményen fognak declamálni 
a hadsereg leszállítása mellett, de 
csak azért, hogy a közvélemény és 
választóik előtt reliábilitálják magu
kat. különben bizonyos leszavazta- 
tát-ukon nem igen fognak búsulni^

T h R 6  H A.
I l i i  e m lé k e k .

1.
Amióta embert terem tett az Isten,
E földguron soknak boljgni kell szüntelen;
Egyet Ínség nyomor, kerget ide s tova,
Mást a nagyravágyás ördöge sarkalja.
Az ott szerelmes lett, s nem talál nyugalmat.
Az édes tehertől majdnem összeroskad.
Ez itt megesalatva hiszi s érzi magát.
Maganyba megy. hogy ott elsírja bánatát. 
Itiktum-faktuni! mindnek van egy fontos oka,
Hogy az öreg Geát összekóborolja.
Én is ilyen vándor vagyok e világon;
Csak az az egy boszant, hogy nincs ki megszánjon . 
Nincs-e? Ezer villám! már hogy is ne volna. 
Elválásom most is százok szivét nyom ja. . .
Hej, te kedves Sámod, azzal a mosolygó 
S virágillatár közt délibábban ringó
Tájjal, beh e ltű n ő i!------- Vaj' ki tudja, mikor
Jő el a szép idő, hogy ajkam összeforr
Árnyas ligetedben zokogó Zephirnek
SzBz harmat-esókjával V! . . .  Ez idők nem térnek
Viasza soha tö b b é ! ------- No de -  canis mater:
Mért aggódnám? — tán csak nem örökre szált el . 
lTgy van, nem örökre! A múlt is visszatér 
A képzelet szárnyán; az legyen hát a bér,
Hogy tündérképeit öleljük újra át,
8 ürítsük fenékig emlékünk p o h arát.
Nos hát, urak, hölgyek ! történt egy vasárnap
-  Hej. ba ra gondolok, szemem köuybe lábad! 
Hogy szent egyházunknak összes presbitere.
Szerény lakocskámban látogatást teve.
Lehajtják mellökre őszülő fejőket,
8 rebegve kérdezők: mért hagyom el őket t 
Én szólni akartam, de elszorult szivein,
Meginondni a valót oly nagyon fajt nek*m.
-  „Tudjuk/ — szólt egyikök sokat jelentoleg. 
rA száraz ugaron örömök nem nőnek,
Nemde, rektor uram, a költöző madár
Oda száll, hol reá szebb élet üdve vár! . • •
Az egyszerű öreg belátott szivembe,
Némaságom okát tisztán megértette.
-  .Ig e n - .- fe le lte m é n , — „sorsom" menni késztet, 
He viszek magammal egy kedves emléket,
8 ez: hogy szerettetek! . . .  N e m  raondbitám  tovább,

ellenezni fogják a ta r tom ánygyülé-  
sek ha táskörének  tágítását, ez azon
ban nem lesz oly  mérvil, hogy  a 
központosító rendszernek nagyou 
ártson, mézes madzagul egy  pár 
kissebb jelentőségű concessio lesz 
az igazi autonom isták  nem i r ig y 
lendő v ívm ánya.

A re ichsratbi u rakházában is 
szervezkedik az ellenzék. — Sckmer- 
ling lovag ur konscribálta az al- 
ko tm ánybiveket és kem ény oppo- 
sitióra készül, már a m ily tőle k i 
telik. de kérdés valljon még odáig 
is, meddig a vezér m egy, meri-e 
követni őtet a hadsereg, az ily 
urakházbeli ellenzék nagyon á r 
tatlan valami, csak akkor mer győzni 
ellenfele felett, midőn azt néki fel
sőbb helyről megengedik.

Hlyeitek az alko tm ányos állapo
tok a L  ijtlián túl, hogy  nálunk még 
rosszabbak, azt bőven tudjuk, nem 
is változtat azokon semmiféle több
ség  vagy  korraáuyváltozás addig, 
mig hazáukbau a választók a füg
getlenségi pártot többségre nem 
ju tta tják , v ag y  elvégre be nem látják 
a döntő körök is ez állapotok tart-  
ha tlauságát és fenyegető veszélyeit.

— A z o s z t r á k  b i r o d a l m i  g y ű 
lés elnökéül a pirtok e tekintethető egy
értelműségével 341 szavazó közöl 338 
szavazattal megválasztatott Coronini Fe- 
rencz gróf. — A pártok közti mérkőzés 
az alelnükök választásánál történt meg, 
győzött pedig az autonomista párt az 
alkotmányhivek felett. — Első alelnök 
lett Dr. Smolka 180 szavazattal Klier 156 
szavazata ellen, — másod alelnökké vá 
lasztatott Gödéi Lauuay 174 szavazattal.
— Nürdliug az osztrák vasutak főfelügye
lője hivatalától elbocsájtatott és fizetése 
többé fel sem vétetik a költségvetésbe. — 
Az osztrák miniszteri kabinet kiegészíté
séről különböző hírek keringenek, legva
lószínűbb azonban, hogy addig várnak, 
mig az autonomista pártnak többsége in
kább szembetűnővé lesz, mert az alelnök 
választásnál 10 az alkotmányhivek párt
jához számi'ott képviselő hiányzott, és 
biztos számítás szerént az alkotmányhi- 
vekbez számított minisztereken kívül még 
bárom e pártbeli képviselőnek kellett sza
vazatát Smolkára adni. — Ebből azután 
kitűnik, hogy a reicbsratb urak közt is

Éreítem  a válás végeden fá jdalm át!
Sokáig siótlanul álltunk egymás mellett,
Végre egy fájó hang törte meg a csendet:
— .H a  megy" — szólt abiró, — „Istenhegyen véle ; 
Élni fog közöttünk sokáig emléke! . . .
He aggaszt valami, arcza olyan fahér!
Félek, hogy sírba száll, lia hull majd a levél". 
Fajó köny rezdült meg az öreg szemébe',
Hátra felé fordult, s titkon úgy torié le!
_ „Igen“ — ismételem — „sorsom menni késztet;
Ah. c falucskában bús napokat élek!
Jobb lesz a fecskével uj hazat keresni,
A hol sajgó szivem nem fog majd vérezni 1 
Ha sejtelmem nem csal, ez út hosszú leend, 
Kgészcn a sirig . . .  a sirig vezetend.
S ha Isten jövőre elhozza a tavaszt,
Síromon uj sugár virágokat fakaszt."
— „Nemugy“ — mondák többen „e szív nem porlikel 
Mig e föld zátonyán örömöt nem Ízlel!
Ha megtört is a test — erős még a lélek;
Nem száll ön a sírba, mint igaz hogy élek!*
Még sokat beszéltünk vége sem szakad tan.
Ha kocsi dörőgést nem hallunk az utczán.
Amint a kurátor az ablakra tekint,
Mint a kit álmában delejes kéz érint,
Úgy megrezzent szegény. „Ejnye", szólt sötéten. 
„ Itt van már a kocsi a nagy útra készen 1 
Mily gyors most a Joskó, eb ugassa lelkét t 
Vesztette volna ol mind a négy kerekét *
Alig végzé szavát, teltarnlt az ajtó,
_  Adj Isten jó napot!" köszönt be a Joskó. 
„Tisztelt rektor ura-n, adom hát tudtára.
Készén áll a kocsi kegyelmed számira!" 
Elhagytam lakomat, nem maradt hátra mis,
Bár tőrként sebezte szivem as elválás.
Mikor kezet fogtam velők utoljára,
Forró könycsepp csordult mindünk orcájára.
Még egy „isten-hozzád" — s megindult a fogat.
A kedves falucska örökre elmaradt.

II.
Micsoda hegy az ott. olyan rideg, kopár!
Oly bágyadtán rezeg rajta a napsugár.
Lenn a harsak között zokog a lanyha szél,
I,esóhajt az ágról a sárgult falevél.
Minden zizíen^s egy bús halotti ének,
Elszorult:* szűtök, ha megértenétek!------
Annak a vén hegynek sziklás oldalában.
Vitt engem a kocsi, sürü fák sorában.

van egynéhány, ki oda 411, hol a többség 
és hatalom.

— A Nem m íto s z é it  egyik leg
utóbbi teljes ülésében az elbocsátott fele
kezeti tanítóknak az illető hitközségek 
elleni igényeik érvényesítése tárgyában 
következő határozatot hozta: „Tmöár az 
1875. XXXII. t. c. értelmében a felekezeti 
tanítók hitközségeik elleni végkielégitte- 
tési igényeikkel a közigazgatási útra van 
nak utasítva, és az igy megállapított vég
kielégítési összeg közigazgatási utón is 
behajtható: mégis, tekintettel arra, hogy 
a birói igazságszolgáltatás meg nem tagad
ható oly egyénektől, kik törvényes igé
nyeiket a peres utón kiviil nem érvénye
síthetik — ba a végkielégítést követelő 
tanító közigazgatási utón elutasittatik kere
setével, vagy az igy elért kedvező Ítéletet 
nem hajthatja keresztül ez utón, fel van 
jogosítva igényeit birói peres utón is érvé
nyesíteni."

— A sziszek novii vasút nyom
jelzése erősen folyik úgy hogy már bos- 
nyákterületeu végezik a uyoiujelzést. Hanem 
hogy az építkezés mikor kezdődik meg, 
arról ma meg nem igen lehet szőlani, 
mert az attól függ, hogy a budapest zirno 
nyi vasút ügyei mikép alakuluak.

— A b.peat-zimonyi vasút kié 
pitésére Schwartz Ármin vasúti válla’kozó 
mint egy péuzerős konzorcium képviselője 
adta be ajánlatát a m. kir. közlekedési 
minisztériumhoz, késznek nyilatkozva egy, 
eset eg két millió forintot biztosítékképp 
azonnal letenni, mihelyt az alkudozásokra 
meghivatik.

— A külföldi szakértők mnn
kálatából a „Szegedi Napló" egyik barátja 
ki a parére t állítólag olvasta, következő 
részletet közöl idézett lappal: „A külföldi 
szakértők véleménye a tiszaszahályozási 
rendszerben hibáztatja azt, hogy a folya
mot ártereitől megfosztották s szűk tölté
sek közé szoriták. A folyamnak árterei 
részben visszaadandók s töltései a parttól 
kellő távolságra bátra áthelyezendők. A 
mi pedig a Dunaszabályozást illeti, azt 
teljesen elbibázottuak tekintik, s arra nézve 
gyökeres reformokat javasolnak azon irány
ban, melyet Mibálik, Hunfalvy János, Ste- 
fánovics és több jeles szakférfiak ajánlot
tak volt. Ha ez való, akkor érthető, hogy 
miért titkolja el a kormány a külföldi 
szakértők véleuiéuyét.

Országgyűlés,
A képviselőház október 10-iki ülésén 

a zárszámadási bizottság kétrendbeli je
lentését tárgyalta. Az 1877. évi zárszám 
adásokra vonatkozó jelentés vita nélkül

tudomásul vétetett, de anuál élénkebb vitát 
költött a második jelentés, mely a Magyar- 
és Horvát-Szlavonország között eszközölt 
1875. évi leszámolás eredményéről és az 
1873. és 1874. évekre vonatkozó leszá
molásokban történt tévedésekről szól. Sza- 
páry miniszter azon indítványa ellen, hogy 
mielőtt a ház ez ügyben határozatot hozna, 
ezen kérdés jelentés tétel végett a Hor- 
vát országgal kötött pénzügyi egyezmény 
újbóli megállapítása tárgyában kiküldött 
országos bizottságnak adassék ki, Szon- 
tágh Pál (gömöri), Irányi Dániel, Simonyi 
Ernő, Szilágyi Dezső és Pulszky -íígost 
szólalnak fel. Irányi és Simonyi kimutat
ják, hogy a kormány azon javaslata, hogy 
a zárszámadás elintézésébe a borvátország- 
gylilés tagjai is befolyjanak, — törvény- 
ellenes. A kormány összezavarja a kom- 
peteueziákat. Mert a zárszámadást előter
jeszti a közös országgyűlés elé, de ott oly 
indítványt tesz, mely felett csak a szllkebb, 
vagyis a tisztán magyar országgyűlés ha
tározhat. Mindezek daezára a többség a 
miniszter indítványát fogadta el. — Az 
ülés végén S/.ontag Pál (gömöri) kérdi a 
pénzügyminisztertől, hogy mikor fogja a 
10 évi zárszámadásokról szóló kimutatást 
a ház elé terjeszteni, mire Szapáry meg
ígéri, hogy azt még a f. évi költségvetés 
előtt beterjeszti.

Következik ezután a ház október havi 
költségvetése, mely a javaslat szerinti 
253.900 írtban megszavaztatik. — Végül 
Tisza K. indítványára elhatározza a ház, 
hogy október 23 ig érdemleges ülést nem 
fog tartani. Mindazáltal az elnök felhatal- 
maztatik, hogy ezen időig a törvényjavas 
latok benyujthatása, s ezeknek a bizott
ságokhoz utasítása czéljából ülést hívhat 
össze. Az elnök ezt határozatilag kimond
ván a gyűlést feloszlatja.

A képviselőház október 15-iki ülésé
nek tárgya a következő négy rendbeli 
törvényjavaslat benyújtása, felolvasása s 
az illető osztályokhozi utasítása volt, u. in.:

1. Törvényjavaslat, az 1880. évre ki
állítandó ujjoncz- és póttartaléki jutalék 
megajánlása tárgyában.

2. Törvényjavaslat Ilosnia és Her- 
czegovinának az 1878 évi julius hó 13 án 
kelt berlini szerződés által az osztrák ma 
gyár monarchiára átruházott közigazga
tása tekintetében szükséges intézkedésekről.

3. Törvényjavaslat, a királyi udvar
tartás költségeiről.

4. Uj-Szeged községének Szeged szab. 
kir. várossal való egyesítéséről szóló tör
vényjavaslat.

A főrendi ház is tart ülést időközön 
ként hogy megmutassa, mennyire haszon 
tálán factora ő a törvényhozásnak, a mos
tani alakjában. Október 15-én is megesett 
rajta, miszerint összegylllekezett a végett,

hogy meghallja miként ő felség; az ok
tóber 4 iki gratulatiót szívesen fogadta. 
Felsőbáz reformja, hol kése! a miniszteri 
asztal fiókban ?!

Külföld.
A fellázadt Kabul megfenyitésére kül

dött angol hadsereg elérte czéljáb R»b;rts 
tábornok az augol — atgbáu hadsereg 
élén september ll-én  már Kabul falai előtt 
állott. A lovasság 13 án vonult be Kabulba, 
s ott 72 ágyút foglalt el. A bevonulást 
megelőzőleg a felkelők levegőbe röpítették 
a puskaporgyárat és kiürítették az erős
séget. — A felkelők elmenekülésével a 
csend csakhamar helyre állt s 11 iberts tá
bornok az emirt visszahelyezte palotájába. 
S ezután a lázadás tetteseinek nyomozá
sához fogott. Az angol hadsereg ezen dia 
dala s az ítélet melylyel C ivagnari meg
gyilkoltatását emlékezetessé fogja tenui, 
nem aunyira az afghánokat, m iit inkább 
Oroszországot sújtja, mert itt Oroszország 
hajtogató politikája szenved vereséget és 
elitéltetést.

Angliának azonban hagyományos fel
adata Oroszország ármányai folytán ki
tört lázadásokat elnyomni. Még cg szén 
be sem fejezte az angol hadsereg a ka- 
buli lázadás lecsillapitáaát, már két más 
felkelés és háború van az ázsiai angol 
uralom ellen kitörőben. Birmia és Iudia 
közt minden kereskedelmi összeköttetés 
megszakadt s az angol követség nehogy 
Cavagnari és társai sorsára kerüljön, — 
elhagyta Birmia fővárosát Mandalayt. Az 
oroszok még Indiákra is kiterjesztik az iz
gatást, melynek a vége ismét bábom, vé
res háború lesz. A czivilizatió háborúja a 
barbarismus ellen ott, hol a czivilizatió 
hadereje aligha lesz képes kiáltani a foly
tonos háborúzás viszontagságait. Anglia 
végre majd befogja látni, azt, hogyha 
ázsiai birtokait békében akarja kormá
nyozni, először Európában kell megbéní
tania Oroszországot. N*e Kabulban tehát, 
hanem Sztpétervárott lépjenek fel az an
golok az orosz barbarismus ellen, s ha 
győzni fognak nem csak ázsiai birtokaikat 
védelmezik meg egyszer mindenkorra, ha
nem még erkölcsi jutalmul az egész mü
veit világ rokonszenvét és báláját fogják 
kiérdemelni.

Az éjszakamerikai egyesült államok 
ellen is fellázadt néhány indián törzs, ki
ket, mert guerilla csapatokban barczolnak 
mindeddig elnyomni nem sikerült.

Berlinből Október 14-ről az „Egyet
értés" leghitelesebb forrásból azon birt 
hozza, hogy Bécsben nem csak szóbeli, 
hanem ünnepélyes szerződés köttetett Né
met- és Ausztria-Magyarország között, s 
Vilmos császár, ki Muszka országgal a ha-

Ott vezetett utam . . . hej, nehéz ut volt ez 1 
Hogy ha rágondolok, szivem most is vérez. 
Búr merre tekintett könjrező két szemem, 
Műiden lehajló ág búsan intett nekem.
A hozótok között zengett a csalogány,
Fájón sóhajtva sirt tört lelkem hús dalán. 
Ágról-agra repült, de nem lelt nyughelyét . . .
Hej. tán ve’ern együtt uj hazát keresett! — — 
Messze . . . igen messze . . . egy hegy tetejében,
Régi vár tűn t elém az alkony tényében.
Fű-lepte udvarán nem hangzott harczi zaj.
Mének lépteitől rém rengett a talaj.
Sötét kom or falát benőtte a moha,
Minden kőn meglátszott az enyészet nyoma.
Ott fenn a nagy terem — melyben hajdanában 
A var ősz urának lánya é 't  vidáman —
Nem viszbangozta már a tündér kaczaját,
A hús emlékezet adott rá nyütt ruhát.
Igaz, hogy belseje most is fényben ragyog;
De elszálltak abból a régi szép napok 1. . .
Annak a vén hegynek egyik oldalában 
Vezetett az utam, kis házak sorában.
Egyszeresük hogy s hogynem, még má:g sem értem . 
Egyik kollegámnak szobájába léptem.
Megölelt s azt monda: „légy üdvöz, pályatárs!“ 
Ez volt ám csak aztán a szép fogadtatás! 
Kálomista ember volt az istenadta,
E sajátságos iz mégis érzett rajta! —
Tyhii! urak és hölgyek, a ki szedte-vette!
Egy kedves szende kép most ju t eszembe.
A legszebb menyecske; a tündér házinö,
Egy feslö bimbócska, minőt a rózsatő 
Száz évben egyszer a d ! . . .  Ah, édes Istenem, 
Hogyha rá gondolok, most is reszket szivem! . . . 
Bíbor ajkan varázs, szemében üdv honolt;
Éjsötét dús haja hóvállára omolt.
Termetre oly sugár, mint bérezi őzike . .  .
Egy szóval, uraim, a nők legszebbike! —
Midőn láng szemével szemembe tekintett,
És lil’jom karjával leülésre intett;
Midőn bíbor ajkán megcsendült a szép szó.
S kezet fogott velem e szép töldi Junó:
Bűvös inenyországbau képzeltem énemet,
Hol spliérák dalkara zsong méla éneket! — — 
Diktum-faktum 1 az lett az egésznek vége,
Hogy meginvitáltak esteli ebédre
Mert h á tj— mint mondták volt — van még idő elég;
Nem hidal Villánytól a gőzvonat előbb
Mint csak bájnál felé. Addig hát mulatunk 1

Hála az Istennek, termett elég borunk.
Most már hiába volt minden szabadkozás,
Cseppet sem tágított a derék pályatárs!
Ezalatt a neje, liliom karjával,
Megrakta az asztalt Siklós jó borával.
Volt leves, pecsenye és töltött káposzta,
Aminőt éltemben nem ettem még soha!
Szja, de beteg valék — óvakodnom kellett,
Bár kaszás módjára éltem mindamellett.
— „Tessék!" — mond ajő  nő, síelem nyujtáa tált.
— „Beteg vagyok" — nyögöm, — „nem eszem

káposztát!
Higyje meg, asszonyom, máj-bajban szenvedek; 
Érzem, hogy nem fogok átélni több telet . *
— „Ha-ha“ — szólt nevetve — „ugyan ne is mondja 1 
Ily sovány embernek hogy lenne máj baja!" — |
— „ügy van,“ — szólta rektor, — „ne is fecsegj erről ; 
Öleld meg a jelent — ne szólj a jövőről!
Egyél — cánis mater — e tölt káposztából, 
Esküszöm, kigyógjmlsz hipochondriádból!-'
Le voltam fülve; többet nem szólhattam.
E helyett egy pohárt fenékig hajtottam .
Órák múlva kedvünk felső fokra hágott,
Éltettük a hazát s a szép hölgyvilágot.
Halavány arezomon bazsa rózsa nyílt már,
Hej, mert kezünk között bujdosott a pohár! — 
Végre az éj leple szállt a város fölé,
Ajkam a búcsú szót fájón nyögdócselé.
Aztán által léptem a kedves küszöböt.
S az éj sürü fátyla kocsistul clfödött 
Könyezve váltam el . . . megőrzőm emlékük;
Áldja meg az Isten egész házanépűk' 1 — —
Most hogy itthon ülök csöndes szobácskámba'. 
Gyakran gondolok a — töltött káposztára.
S ha édes jó anyám készít olykor délre:
Mindig könvet ejtek a mnlt emlékére!

_____  Pasi Gyula.

Az igaznág érd ek éb en .
II.

A pákozdi ütközet után világos lett előt
tem, hogy a tiz első honvéd zászlóalj csak 
csirája a magyar honvéd hadseregnek, 
melynek nagyjés szép feladat jutott osztály
részül, bejelentém tehát a vallás'és közokt. 
minisztériumnak, hogy fentartással a hi
vatalból kilépek, az engedély megnyeré
sével nem késtem 1849. okt. 1-én maga

mat besoroztatni, beosztottak egyKomár im- 
ban alakuló 17-ik honvéd zászlóaljhoz, 
hová oct. 5-éu meg is érkeztem. — Ezen 
zászlóalj legénysége azonbau nyitra-tren- 
csénmegyei tótokból állott, kikkel egy szót 
sem tudtam beszélni, nagyon keserves lett 
a fegyvergyakorlat, ezt nem csak én untam 
meg, hanem vélem együtt még vagy 84-en, 
midőn tehát felolvasták a várpirancsnok- 
sági uapiparancsot. hogy jelentkezzék az, 
ki a tüzérséghez átlépni kivan, minden meg
gondolás nélkül, noha őrmester voltam és 
badnagygyá kinevezésem egy pár bét kér
dése volt, azonnal jelentkeztem, vélem sok 
tizedes is, inkább lettünk álgyusok, sem
mint a nékünk idegen ajkú tót legénye
ket gyakoroltassuk.

így kerültem én a tüzérséghez és ez 
1848. október közepe táján volt.

A honvéd tüzércsapatot akkor Komá
romban Krivátsy József — akkor száza
dos vezényletté. — Ezen csapat magva 
Pestről került oda és ott megszaporitatott. 
Az év végén a móori ütközetből Komárom 
felé menekült honvédek alkalmas része 
szintén a tüzérséghez soroztatváu be a lét
szám a szekerészekkel együtt 700-ra emel
kedett.

A honvédelmi bizottmány akkor, mi
dőn a schwechati ütközet után a vissza
vonulás bizonyos volt, kinevezte Kotny 
századost a cs. kir. vártüzérség parancs
nokát honvédtüzér őrnagygyá és reá bízta 
a komáromi honvédtttzérség parancsnok
ságát, a vártttzérséget feloszlatta, egy pár 
a honvédtüzérekhez lépett át, a többit el
vitték hadi fogságba.

Ez azonban nagyon nem tetszett Kri
vátsy századosunknak és a várparancs
nokság szabadságolása nélkül Pestre ment 
kie8zközlendő a szerinte feketesárga ér
zelmű és megbizhatlan Kotny őrnagy el
mozdítását, ki is eszközlötte ott a honvé
delmi bizottmánynál Kotny elmozdítását 
a parancsnokságtól, de azért ő nem lett 
a parancsnok, hanem Makk, ki akkor már 
alezredessé volt előléptetve, Krivátsy pe 
dig a szabad-ág nélküli eltávoz is m iati



rátságos viszonyt fenn kívánja tartan'\, 
csak a kölcsönös érdekek védelmére és 
erőltetve adta beleegyezését, s csak is ak
kor állott rá, midőn ezen szerződés köté
sének szükségéről meggyőződött, s ugyan
csak jó forrásból vett értesülés szerint 
Bismarck és Gorcsakoff tervezett össze
jövetele is végkép etmarad.

Francziaország ismét a béke és a sze
retet öröm napjait ünnepli. Az úgyne
vezett amncstia törvény folytán a franczia 
köztársaság kibékült a C'omune lázadásá
ban résztvett fiaival, s ezek most töme
gesen térnek vissza hazájuk földére, s a 
lakosság mindenütt nagy óvatiókkal fo
gatba őket. Okt bér Idén este érkeztek 
Pari <ba az utolsó megkegyelmezettek; az 
orleansi pályaudvaron több ezer ember 
volt jelen úgy, hogy a szomszédos utszá- 
kon meg volt akadályozva a közlekedés. 
A/, érkezőket Cíemenceau és több községi 
tanácsos fogadták; ruhát és péuzt már 
útközben kaptak. A rend sehol sem za
vartatott meg.

S/.tpétervárról azt Írják okt. 13-ról, 
hogy itt rendkívüli buzgalommal szerve
zik a muszka hadsereg felszerelését. A 
muszka hadügyminisztérium különféle gyá
rakban több, mintegy millió katonai egyen
ruhát rendelt meg és az arzenálokban éj* 
jel nappal hátultöltőkön dolgoznak.

Óarany a-megyei helynevek.
Összegyűjtő a lovászhetényi plébániában

B. E. S.
A helynév magyarázatokat összegyűj

tőül már 1833-ik évben elhatározta a M. 
Tud. T írsaság, de még eddig a gyűjte
mény uiuc.s kiadva. E részben a legszebb 
ada okát nem annyira a tudományos köny
vekből, mint a nép ajkáról vehetni. A 
mondák, regék alapján ezeu gyűjteményt 
összeállító is már több mint 5ÜŰO. helynév 
magyarázattal bír és jelenleg Baranya 
megyeiienjtett úti naplójából közli az alább 
a. b. e. rendben össze áütott magyaráza
tokat, hogy buzdítsa a községi lelkészeket 
tanítókat községi jegyzőket nem csak a főbb 
helynevek hanem a községek határaiban 
levő dűlők dombok és egyéb oly be’yek 
magyarázatának gyűjtésére, melyek a tel- 
jegyzésre érdemesek.

Aranyhegy, begy, Monostortól fogva 
Bodolyáig terjedő szölőűegy, latin nyelven 
.Mous aurens* nevezi-telt, mert szölleje 
arany sziuü nedvet adott.

Berkesd. falu a Pécs várad i járásban, 
uevét onnét kapta, mert begyek között 
igen szép es egykor erdővel övedzett berek
ben fekszik.

Csele patak. Kis patak Mohács mel
lett melyben 2-ik Lajos király bele veszett. 
Ezeulekcrvényes patak bozótok között csör
gedezvén csaló pataknak mások szerint 
Cseles pataknak neveztetett. (Magyar em
ber könyvtárában 3 ik kötet 324. lapon 
az adatik elő, hogy itt létezett Csele hely
ség ől, mely 1478-ban mező város volt, nyer
te nevét.

Dárda. Mező város, uevét azon erős
ségtől kapta, mely „az eszékvári hídnak 
előbástyájául szolgált, s melynek őrizetére 
dárdások voltak ki rendelve. (Haáz, Bara
nya megye leírásában bővebben ir e hely
ről) Darda küiömbeu török szó, felvigyázót 
jelent.

Egyházbér. Sváb falu. Bél M. szerint 
az egyház nevű helységek az egész ország
ban azon körülménytől nyerik, nevüket hogy 
első ízben csak egy ház volt építve azon 
helyre, mely később pusztává, faluvá, vagy 
várossá nőtte ki magát. Ezen helyen is 
állítólag egy ház állott, és attól is a 
lakója bért lizetetett; s igy lett neve egy
ház bér.

Fazekas Boda. Német falu. Egykori
a varparaucsuok (b. Majtbényi) által a 
porkolábhoz küldetett.

Midőn Kotny őrnagy átvette a tűzéri 
parancsnokságot egyre adta ki napi pa
rancsaiban a vár tűzéri felszerelése és vé
delmi állapotba tételére szolgáló intézke
déseit, a meglévő gyenge és elégtelen tü- 
zéri anyag akkor lett szétosztva, a vár
ágyúk ágyazata elkészítve, a fenyegetett 
pontokon fedett ütegek készítve sat. — 
Ami felett Kotny intézkedett, az megtör
tént, és azután — semmi. —

Makk kinevezésével Kotny maradt 
ugyan hon\édtüzér őrnagy, húzta fizetését, 
de minden szolgálattól menten.

A honvéd!üzérség ekkor már szét 
volt osztva az erősségekben, volt egy-egy 
osztály a csiilagertdben (bidfő,) azután a 
Nádor vonal 1. 3. és 4. számú erősségé
ben és a Yágvoualoii, a belvárban is ma 
radt egy osztály.

Makk átvéve a parancsnokságot ki
szemelte a felsőbb oskolákat végzett tiatal 
embereket, — voltak mint én végzett jo
gászok, mérnökök, technikusok és a sel- 
rneczi bánya akadémia végzett növendé
kei, mindannyi pedig tüzmesteri vagy ti- 
zedesi alkalmazásban, ezeket elvonta a 
legénységtől azon ürügy alatt, hogy a bel
várban őket „bombászkar-* elnevezése alatt, 
mint a legintelligensebb elemet rövid időn 
betanítsa a tüzérség teendőibe. — Adott 
is egy szép délután két órai leczkét, de 
mi alighanem nagyon hamar megtanul
tunk mindent, a miből ő proffeszszoros- 
kodui megígérte, vagy maga sem tudott 
többet, elég hozzá ez egy Icczkéuél többet 
nem kaptunk, másfél holnapig kelletlenül 
loptuk a napot, vártuk hasztalau a lecz
két, este pedig megunva a sok várakozást 
elmentünk a városba mulatni.

Azonban valami teendőnk még is volt, 
minden éjjel felváltva ketten-ketteu a re
form. templom tornyán fagyoskodtunk lesve 
a sötétben amúgy sem látható ellenséget, 
— nappali szolgálatra nélkülözhetlen táv
csövet sem adtak.

£  felett kellett mindennap reggel két-

telepese a földet agyagosnak találváu 
hogy abból hasznot merítsenek, fazék készí
téssel foglalkoztak és azon külöa is alakú 
fazekat „Boda“ néven nevezték. Hihetőbb 
hogy a vezetőjük neve volt Boda.

Gyüd. Siklós közelében helység; most 
Gyöd s Gyudaak is hivatik. Nevét a 
gyűlés, gyülekezés szótól nyeri. Ez igeu 
régi búcsujáró hely két toruyu templo
mával. II Géza idjében már nevezetes volt, 
1848-ik előtti években Bács, Pest, Tolna, 
Somogy és Baranya megyékből 40 —5J,0JJ 
zarándok látogatta meg a regényes tájon 
ősi kéz rakta szent helyet s házát.

Hidasd. n. f. Még ezeu helyhez akár 
egy akár más felöl akarunk is hozzá jutni 
patak ömléseken és ezekre épített hidakon 
kell az utat megtenni. Kő és fa bidj litől 
kapta nevét Misok szerint itt sertés hiz
lalók voltak, és azok ólaktól nevezték 
Hidasnak.

Jenő. magy, falu. Fényes E!ek sze
rint bazánkbau valameuuyi Jenő falu Kon
stan tin t áltol említett magyar nemzet
ségtől mely 6 ik volt és Gyenő nevet viselt, 
kapta. Monda szerint itt bor termő hely 
lévén, a zsidók annak vásárlói voltok, 
magok nyelven Jain és Jein nevezték; igy 
Boros Jenő is hasonló név származtatást 
kíván.

Kéménd község. Nevét azon körül
ménytől kapta, hogy itt tégla és szén égető 
kéményes kemenezék állottak, de mivel 
ezen üzlet nem sikerült, most a kéményes 
helyre telepített lakósok foldtniveléssel fog
lalkoznak.

Lovász Hetény. uéiu. falu. Azon uapló 
melyet a plébániában vezetnek, arról tanús
kodik, hogy a péesváradi apátság lovászai 
kiknek felügyelője Hetéuy volt, ezt a 
helyet szemelték ki a menés számára, és 
mert hosszan bejárták a vidéket, támadt 
egy másik közég is, melynek neve most 
is Hosszú Hetény (ezen könyvből adato
kat adott Szikszay Gyula plébános ur.)

Marok. Három kliiöuböző előnéven 
u: m: Püspök, Német és Herezeg Márok 
fordulnak elő községek Baranya Várme
gyében egykori telepesei csak auuyi fek- 
vőséget kívántak, meuuyit egy bét alatt 
marokkal fölmérni bírtak, álitólag a német
ség a legrövidebbet húzta ellenben a püs 
pök és berczeg telepesei ráadá-t kapván 
tökéletesen megnyugodtak, a nyert ado
mánnyal. Jelegleg Uerczeg Márok éppen 
annyi lakossal bir, mint Püspök és Német 
Márok összesen.

Nádasd. Német falu. A Megyés püspök 
nyaralójával, ezen hely a benép-sités elölt 
moesárus hely, és nádas lévén, ezen utóbbi 
körülménytől kapta nevét melyet a svá
bok is feutartottak.

Óbánya falu. Egykor itt kővágó bánya 
volt, s a nyitott üreg kapta a bánya nevet 
melyre később lakosság hozatván, azok 
az elavult bánya helyet óbánya névvel 
tisztelték meg.

Pécsvárad, mivel ezen mezőváros Pécs 
hez tartozott, és várral volt ellátva, mely 
ben Il ik Béla király is tartózkodott, fel
vette előnévül a főváros nevét, és ahoz 
mellékletül a Várad nevet. (Pécs nevéről 
bővebben, és külön fogunk értekezni.)

Báczmecske. Ném. Falu. Nádasd és 
Lovász Hetény között fekszik, s a monda 
szerint ezen rész egy ráczmenyecskéuek 
jutott, s a később bevándorlott németség 
rövidítve a nevét „Ráczmecske* nevezte 
el a falut.

Szederkény. Falu, hajdau selyem tenyész
tést akarván Űzni egykori földes ura gon
doskodott eper, vagy másként nevezve 
szederfákról. Nem sikerülvén a terve a 
szedres helyére falu épült, és a népe selyem 
tenyésztés helyett földrnivetéshez fogott. |

Újbánya pnszta, Sz.-Lászlótól éjszak
tönknek a nemleges jelentést szóval meg
tennünk az alezredes árnál, kinél akkor 
rendesen több főtiszt is jelen volt, ott ka 
lács és papratnorgó mellett megbeszéltet 
tek a vár védelme vagy feladásának kü 
lönböző konjuncturái, ott terjesztettek a 
kétségbeejtő hírek a magyar hadsereg 
vereségeiről, visszavonulásairól, ott — ben
nünket is megkínálva néha a kalács és 
papramorg ivat — lassankiut megák... tok 
puhítani, és a vár feladására alkalmas 
anyagot gyúrni belőlünk. — Ebben nagy 
része volt 8. hadbírónak is, ki minden 
hazug vész-hirt buzgón terjesztett és öröme 
volt, ha elhitték az.

A bombászkart azonban megpnhitani 
nem lehetett.

A reggeli rapportok alkalmával hal
lottak megbeszélésére volt elég időnk és 
a tanácskozásnak eredménye volt egy 
nyilatkozat, mely „a bombászkar" aláí
rásával a „Komáromi lapokéban meg is 
jelent.

Ezen nyilatkozat szövegét nem bírom, 
— mert azon lapokat, a hivatalos „Köz
lönyt" — „Kossuth lapját** s több effélét 
egy hozzám közel állott egyén tudtomon 
kívül és hon nem létem alkalmával el
égette, mert a Haynan idejebeli ostrom- 
állapot ,nem tréfált és a házmotozások 
napi renden voltok, azonban tartalmának 
lényege az volt, hogy tisztjeinknek és 
parancsnokunknak engedelmeskedünk ad
dig, mig árulást nem látnok, de akkor 
ellenük fordítjuk a fegyvert, a várat pedig 
teladni nem engedjük.

Ily tartolmn nyilatkozatnak nem le
hetett más eredménye, mint hadi törvény
szék elé állittotásunk, a mivel nem is 
késtek.

Egyenkint kihallgattak, oldal fegy
verünket elszedték, őrizet alá tettek, de 
az ismételt kihallgatásnak csak az volt 
eredménye, hogy ismételtük nyilatkozatun
kat és attól egy hajszálnyit sem tér
tünk el.

Késő éjjelig tanácskozott a hadi tör, 
vényszék Makk alezredes elnöklete alatt-

felé rengeteg hegy s félelmei völgyekben 
itt hnták és bánya telepek nyittattak, s
mivet már Ó hány1 néven volt egy köz 
ség, ezeu újabb telepet a b jváudorlók 
Újbányának nevezék el. Van kitUtiö hideg 
forrása, s magas begyeiről a kilát is él
vezetes.

Törökvár és Török lyuk. Szöllö hegy 
Mohács és Szekcső között, a török uralom 
alatt az egyikén vár állott, sánczokkal 
volt körül véve, és a bele jutás azon föld 
alatti üregen át történt, mely most Török 
lyuknak neveztetik. Elüzetvén a török bad 
és a két begy fentartotta nevüket és mert 
a szölleje most is veres bort ád, azt is 
törökvérnek nevezi a nép.

Várkony falu. Miután az országban 
sok ily nevű község van, Bartal szerint 
ezeket a Várkon nevű nép telepjeinek kell 
tartani. A Várkunok az Avarokkal együtt 
az erődök védnökei voltak, és róluk a 
benépesedett helyek „Várkony" nevet vet
tek fel. Rege szeriut a hol a Kunok garáz
dálkodtak ott ezekkel e szavakkal „Várj 
kún" támadták meg az idevaló népek.

Zsibrik. Német, magyar talu. Mátyás 
király idejében a rabló cseheket nevez
tek zsebrákoknak, mely szavak m i jelen
tősége a tót nyelvben „koldús". E helyen 
e féle zsebrák vagy zsibrik nép tanyázott. 
Jelenleg alig bir 400. lakossal.

IH eteoro log ia l tú lje g y z é se k
H .-L akon . (Baranyavár mellett.) 

1879.*)

mártius, junis és september hónapok nor- 
málfo'öttiek voltak. A csapadékra nézve 
tebruárius, április és május havak rend
kívül sok esőt hoztak, holott junius, au
gusztus és september igen szárazuk valá- 
nak. Az égibáboruk száma nagyobb volt

*) Kérjük a feljegyzések folytatólagos bekül 
désót, Szerk.

nehezen jöttek megállapodásra, — elvégre 
is nem mertek bántani, Ítéletet nem hoz
tak, hanem rögtön szétugrasztottak a kül 
erősségekbe elhelyezett tűzéri osztályokhoz, 
magamnak egyedül jutott a szerencse (?) 
a belvári legnagyobb osztályhoz vezető 
tűzmesterré beosztatni.

Alig hogy uj állomásomban elhelyez
kedtem — így szép nap reggelén uj pa
rancsnokom Arieitner akkor főhadnagy — 
később százados azon hírrel (lepett meg, 
„hogy ina virradóra Makk tüzéralezredes,
R. gyalogsági százados és még nébányau 
a vár elárulásának vádja alatt elfogattak."

A mint halottam az clfogottak az 
ellenséggel titkos levelezésben állottak a 
várnak az ellenség kezébe játszása czél- 
jából, és erre a bizonyítékok kézre ke
rültek, azt is hallottam, hogy a hadi tör
vényszék Makk alezredest és társait az 
árulásban vétkesnek és balálra Ítélte, azon
ban Kossuth túlságos kegyességgel meg
engedte a pernek megujjitását és ez volt 
oka annak, hogy Makk és társai a vár 
kapitulatiójáig fogságban maradtak.

Makk befogatása után ismét Krivátsy 
akkori százados lett parancsnoknak, a 
várnak árulás általi megszerzése nem si
kerülvén márczius 17-én hozzá fogtak az 
osztrákok az ostromhoz, mely tartott ap* 
ril 29 ig a teljes felmentésig.

Az ostrom alatt Krivátsy mint bátor 
katona, jó hazafi és szigora de azért hu
mánus parancsnok állta meg helyét, azon
ban a honvédelmi kormány Komáromot 
fegyverhelyé akarta tenni és egy oly pa
rancsnokot szemelt ki, ki értett a hadi 
felszerelés minden ágához és ez volt Jnng 
virth Károly akkor alezredes.

Azonban azt veszem észre, hogy noha 
czikkemnek szánt hely fogytán van, az 
emlékezet oly bőven adja az anyagot, 
hogy bár sokat mellőztem, azt még sem 
fejezhetem be ezúttal, hanem ezt egy har
madik közleményre kell hagynom.

Háksch Emil.

a rendesnél. Miután a hőmérséklet ét a 
csapadék september végeik m ír egy kis 
fölösleget matatnak föl, a míg kátraLvo 
évszakra rendes időjárást és inkább stá- 
raz és hideg, mint rendkívül meleg éj esős 
időt valószínűséggel várhatunk.

U í .. Ír

H e g y h á t  1379. okt. 8-án *)
A rósz termés és uzsora okozta iuség 

már az ősz kezdetén bemutatja jelenségeit 
j a megszaporodott tolvajságokban, balese- 
I tek és egyéb bünokozta szerencsétlensé

gek is nem maradnak el.
Kárászon a múlt héten egy piucze 

omlott össze, mely három embert temetett 
el. A közellevők mindjárt észrevették a 
szerencsétlenséget és hozzáfogtak a m in
téshez, de bár öt perez alatt elbányták 
róluk a földet, mire napvilágra kerültek, 
már mind halva voltok.

Csikós-Tőttősün egy ember kivezetett 
a rétre s épen a lovait készült rneguyü- 
gözni, midőn két ismeretlen e szavakkal: 
„Sobse vesződjék kend a uyügzéssel!" — 
kirántá kezéből a féket s mindegyikük 
fölvetvén magát egy-egy lóra, a gazda 
szemeláttára elvágtattak azokou.

Mocsoládon is elloptak Sztaukováuszky 
János földbirtokostól a kasznári lak udva 
rából két szép 3 éves muraközt fajú csi
kót, 8 még eddig semmi nyomuk. Való
színűleg ismerőseknek kellett azokat kézre 
játszani, mert az udtaruu éjszakázni szo
kott hatalmas komondor, melynek b t dühe 
nem, ugatása bizonyára meggátolta volna 
a tolvajlást, azon éjen át távol volt a 
háztól. Ismeretlen pedig nem lett volna 
képes onnan elcsalui.

Ugyancsak Mocsoládon ment végbe 
a következő furcsa törtéuet is. Egy íöid- 
mives azzal ámította el szomszédjának, 
fiatal leányát, hogy a vaszari erdő jen 
elrejtett kincs vau, rneiy körül egy elát
kozott leány bolyong mezitleuül, ki mihelyt 
ruhát kap magára, azonnal fólleli a kincset. 
S rábírta, hogy vegyen magához két öltő- 
ruhát és menjen vele reggel az erdőbe, 
hogy ott a föllelendő kincsből majd ők is 
kikapják a fölszabadító ruháért az illő 
honoráriumot. A leány el is ment vele s 
ott a brutális ember erőszakot tett rajta, 
s csak késő este bocsátá haza. Az odavitt 
ruhákkal az erdő sűrűjébe tüut el és mert 
a leány az egyik völgyből füstöt látott 
fölemelkedni, pásztor pedig arra nem jár, 
valószínű hogy a rablóknak adta át a 
szoknyákat álöitözetül. A leány elpauaszlá 
a dolgot atyjának, ki azt a falusi bíró elé 
vivén, a vétkessel kiegyezett, kapván tőle 
egy tehenet, 5 száz cserepet, 15 fkot és 
felszáutatván véle minden földjét. így nem 
került az ügy bíróság elé; pedig nem 
ártana a község szomszédságában táborzó 
rablók ez udvari liferánsát kissé kemé
nyebben is kérdőre vonni.

r. I.

*) Múlt heti számunkból tévedésből kima
radt. Szerk.

T ö r v én y sz ék i csarn ok .
Előadandó polgári ügyek

Udvardy Sándor — D.iezi Károly csőd
tömege ellen igény. Vb. Deczy Józsei esöd- 
perügyelője Doczy Józsefué elleu okirat 
megseminisités. Rabb Mihály Ribb József 
elleu ingatlan átadás. StaugI Ede Weisz 
meyer Lipot ellen elsőbbségi igény. Z irka 
Teréz Zarka Erzsébet elleti birtokba bocsa 
tás. Oberriter T. Raries Ivó elleu birtokba 
nocsátás. — Sáray Gábor Gorou Zsigmond 
és neje ellen tulajdon és haszonélvezeti 
jog iránti ujjitottp ;re. Miloser Stipán Miloser 
/ídám és t. ellen, tulajdonjog, Dorner Mar
git Neller Jakab elleu elválás. — Fleiscb- 
man Ede Tóbi Illés ellen 409 ír. ti kr. s 
járulékai iránt.

Előadandó büntető ügyek:
Cktober 21. ifjú Molnár János ellen 

sikkasztás végtárgyalás. Október 22. Szőke 
Lajos és t. elleni bűnügyben végt irgyalás. 
Kovács Mihályné ellen Curiai Ítélet hirdetés. 
Október 24 öreg Herke István és t. ellen 
halált okozó súlyos testi sértés miatt vég
tárgyalás. Október 25 Nagy János herendi 
lakós elleu emberölés miatt végtárgyalás 
Nagy József és t. ellen Curiai ítélet hirdetés.

Különfélék.
— A szüret e héten szebb időjárás 

mellett tömegesen folyt, a keddi nap 
gyönyörű verőfényes volt egy telhőcske 
nélkül meleg déli széllel, mely azonban 
szerdán délben nyugotról esőt hozott, a 
szél csakhamar éjszakra fordulván lett be
lőle viharos hideg esső, s az óta az idő 
folytonosan borult és kellemetlen hideg. 
Ezen időjárás felette boszantó és káros 
azon gazdáknak, kiknek szürete ekként 
félbe szakadt. — A must ára igen válto
zik 6—8—11 kr. literenként; a kik vár
hatnak, nem adják és jól is teszik, mert 
az ez évi jobb pécsi borok megérnek 16 
—20 krt. — Balaton mentéről Írják, hogy 
ott a must akóját 2—3 írton kínálják, a 
szegzárdi közönséges must akója 5—6 írt. 
Siklóson 4—5 —5 írt. Azonban ez árak 
mindig csak a nagy tömegű silányabb 
árura értendők, mert a jobb termést nem 
adják ily potom áron, mely a munkát 
sem téríti meg. — Mohácson az ottani 
lap tudósítása szerint a Serli-féle szőllőben 
mely küllőidről hozott gyökeres vesszők 
által inficziáltatott, a phylloxerát megta 
láltnk, a hivatalos vizsgálat kiderítette, 
hogy még egy pár szőllő kapott belőle on 
nan vett gyökeres vesszők segítségével. — 
Még csak ez keltenék az amúgy is fokozott

nyomorhoz, hogy népünk a t)0r helyen , 
liuka italra adja magát!

— A  mohácsi margitszigeti oé.inSa ■ 
sulat Dárday kormánybiztos elooklm*" ?r' 
f. hó 11-én Mohácson közo-vüló t̂ , a 
melyen felölvastatott a .pSttgym íJJJJ;
leirata melyben a királyi' biztoYt“ értTv 
hogy a védgáttársulat további 
működése czéljából felveendő kölcsönt k-*’
o  Ír i ir in - i  n \r  I r i i / i / o t i t a n í  L'a kormány közvetíteni. E tárgy fölött 
szas vita fejlődött ki, melyből vé-re a, 
megállapodás emelkedett érvényre h.
<i ir.íil irú f Iritrilándimh <.l .li t . t . * ^sya ------  w* * l/U
a védgát kérdésének elejtésével a kérd/ 
ses társulat sorsa is eldöntetett 9 j 
kölcsöu visszautasítandó anuál inkább * 
mivel az eddigi nagy mérvű költekezés'! 
az eredménynyel épen nem állnak arány 
bau. Szavazásra kerülvén a dolog a kai 
csőn elfogadása mellett 27-en, ellene pedt 
99-eu szavaztak. Az érdeklett urodalnuk 
képviselői a társulat fetosztatásáuak kérdé
sét is szavazásra akarták bocsátatni, az m
bán a kormánybiztos azon megjegyzésé,-, 
hogy a jelen közgyűlés tárgya csak »’ 
kölcsön kérdésének eldöntése volt, tnê e 
légedtek a társulat felosztása iránti óbamk 
jegyzőkönyvi kifejezésével, s Bilogh Károly 
képviselőnek a bellyei urodilmi képviselő 
által is támogatott azon indítványát, hô y 
a társulat felosztása iraut azonnal' hatá
rozzanak, s egy liquidálo bizottságot al&i 
kitsaaak, — leszavazták A gyűlés végén 
a kormánybiztos felhívása fdytan. Brand 
János számvizsgáló bizottsági tag kije
lenti hogy a számvizgáló bizottság mé» 
mindig uem tej zte be inüködésétés pedi“ 
azért mert a „Gründerek** eddigi műkö
dése lelett csak a jegyzőiöuyvuek bete
kintésével lehet alapos bírálatot mondani 
ezek pedig a r 
nem közöltettek

szauviziga o bizottsággal

— A pécsi ka'h. fogyot t muot „Ö théy- 
zőköre október hó 20-áu megalakulvau 
tötisz. V erbőozy István tanár ur elnöklete 
alatt, a tisztviselői állom isok a követke
zőleg töltettek he: aieinök: löeuiotrovicti 
V ladiuiér V i l i  oszt. tau. főjegyző : Por-es 
Miksa Vili oszt. tau. 1. aljegyző: Sehvarcz 
Imre Vili. oszt. tau. II. aljegyző. Budiy 
Kalmáu VII oszt. tan. 111. aljegyző: Takács 
Fabiáu VII oszt. tau. Titkár: Miltényt 
László Vlil. oszt. tan. I. segédtitkár Dole- 
uecz József V II. oszt. tau. 11. segéd-titkár 
Kerpuek Stmu V 11 oszt. tau. peuztáraok 
Lipovszky Lijos V ili. oszt. tau. Ellenőr 
Coarváth László Vil oszt. tanuló Ren luói: 
Molies Jóséi Vili oszt. tanuló.

— A mohácsi sókamara bezáratását 
rendelte el a pécsi kir. péuzügyt igazga
tóság. Pauaszok merültek fel, hogy a kir. 
sohivatal által áruit só hitvány és földdel 
kevert, uem emberi élvezetre való és ez 
volt oka a rendelkezésnek. — Azonban s 
mily tnegrovaudó eljárás az, hogy az ily 
sót a kir. sóhivatalokba árulás végett le
szállítanak, oly megfoghatlan, hogy az il- , 
lető mohácsi sóhivatal tőniikeazonnal oii- 
ga nem tette meg a jelentést a só élvez- 
hetlensége felől.

— Halálozások. Kaiser Antal mé
száros mester e hó lU-éu hunyt el élte 
63 ik évében hosszast) betegség után. — 
Oet. 1-én meghalt Teleki Antalon szül. 
Kengl Ida, Teleki Antal siklósi gyógysze
rész neje élte 22 ik évében. — Özv. Ni- 
ray Karolyué, szül. Kuezevits Julián-ii 
megyei szülésznő, e hó 16 án, hosszas b:- 
tegség után, élte 70 évében meghalt. — 
Béke hamvaikra !

— Szöllökiállitás Pécsett. F. évi októ
ber 5-én a Tomanek-féle vendéglőben tar
tott szőlőkiállitás általában sikerülteik 
mondható. A kiállítók egy három tagit 
bíráló bizottságot váiasztotak következő 
urakból: elnök Novotarski Autal híz. tag ik 
Ottiuger Lipót és L-auber Rezső. Jegyző
nek Kauf uaun Imre választatott meg. A 
bíráló bizottság a dijakat következőleg 
állapította meg: Díszoklevelet a kiállított 
l e g s z e b b  szőlőkért következő urak nyer
tek : Mendlik /ígostou ez. apát és belvárosi 
plébános. Schneider Károly és Kautmaun 
Jósef. A S e b  a p r i n g e r  Zsigmond úr 
által adományozott mustmérőt Novák József 
ur nyerte el. Diszoklevet a kiállított szép 
szőlőkért pedig következő urak nyertek: 
Mészáros Fereucz, Feszti Rajmár, Hilscher 
Ignátz, Köházi Jósef, Toinauek Jakab. A 
tcttye tulajdonosai és Orf Gáspár. Végre 
Kőbőr Antal urnák egy kiállítót gránát 
almataért a bizottság teljes elismerését 
fejezte ki. Az eredmény kihirdetésével a 
jegyző bizatott meg, ki a kihirdetést 
ugyanaz nap este a Toinauek vendéglőben 
jelen volt közönség előtt eszközölte is. A 
kihirdetés után a kiállított szőlők elárve- 
reztettek, mely árverezést Kaufmann Jósét 
ur volt szives eszközölni. Az árverezésből 
befolyt összesen 26 frt. 18 kr, ebből levonva 
az 5 ft kiadást, maradt tiszta jövedelem 
a helybeli Rudolfinum árvaház javára 21 
frt 18 kr, mely összeg Kaufmann Józset 
és Novotarski Autal urak által a polgár 
mester kezére letétetett. Végül nem mulaszt
hatja el a bizottság a jóczél iráuti tekin
tetből köszönetéit kifejezni tettes Ttrezka 
Antal tanárurnak három díszoklevél készí
téséért, Schapringer Zsigmond urait 
az ajándékozott mustmérőért, Kzut- 
mann Jósef urnák a kiállítás és árverezés 
körüli fáradozásáért s végül az összes 
kiállítóknak a szives részvételükért.

— Az idei rósz termés folytán beál
lón országos ínség előjelei nálnuk is mu
tatkoznak az élelmi czikkek ára a hely
beli piaczon mesésen emelkedik, és kttlö 
nősen a zöldséguemü czikkel ritkulnak és 
drágábbak, mint máskor tavasszal voltak- 
Szerencsés gazdaasszony ki éléskamrája: 
még idejekorán ellátta a szükségesekkel.

— Örömmel jegyezzük fel itt, hogy « 
pécs-baranyai általános kereskedelmi é!



jp»rtár9n'*t mait vasárnap megalakult.
Örömmel mondjuk, mert csak harmadfé!
éve múlott, hogy e terv először felmerült 
j e részvét hiánya miatt kivitelre nem volt 
emelhető, mig ellenben most ugyancsak 
élénk az é rd ek lő d és . Az alakulói közgyti-

I  léseit megielent kereskedők és iparosok 
gzáiua a százat íelíilmulta. A polgármester 
miután a jelenvoltakat üdvözölte előadta 
gzou indokokat, melyek őt e terv ujabbi 
felvételére s illetve a meghívás kibocsátá
sára indították s velős szavakkal rámu
tatott azon okokra, melyek a pées baranyai 
kereskedők és iparosoknak egy általános 
társulattá való egyesülését szükségessé 
teszik. Szavai általáuos tetszés és helyes
lésre találtak s a jelenvoltak azonnal ki
nyilatkoztatták, hogy az egyesülésre vo
natkozó indítványt elfogadják. Erre a 
gyűlés vezetésére s általában a végleges 
szervezkedésig ideiglenes elnökül a pol 
őrmestert kérték fel, jegyzőül pjdig Zi- 
rayt, ki is a már 1876 bán szerkesztett s 
a inÍDÍsterium által jóváhagyott alapsza
bályokat felolvasta. A jeieu voltak ezen 
alapszabályok értelmében mondták ki az 
egyesülést s tagokul mindjárt be is irat
koztak. Ezek. öchapringer J. Blanhorn A. 
Tibiasi J. Meiszner I. Simon János, Schwarz 
Vilmos, Böbm 0. F. Horváth l’ál, Riiufeld, 
Hartmann A. Engel Adolf és tiai, Habe
rényi Pál, Eizer J. Ráth M. Baranyai J 
Pichler J., Lőwy J„ Orf Gáspár, Reinwein 
J, 1 osselt R., Zsolnay Vilmos, Jankovits 
S„ Bors M., Spitzer S., Hochreiu J., Poscb 
A., Wertbeimer J., Kepes K., Asztalos N., 
Hesser G., Hüttner J., Vida K., Engel 
Józset fia, Böbm N. Kőházy J., Weilíer

K. J., Horváth J., Ujváry B„ IvicT., Zir- 
uer M.. Petrovics I . Taizs M„ Dohszay
X., Feszti K., Hillebrand J , Muldini I,., 
Xick K., Schwartz A., Obetkó Z s , Kleber
J. és Piacsek K urak. — A társulati 
tisztviselők megválasztása s egyéb teendők 
megallapitása czéljából a legközelebbi 
közgyűlés november hó 2-ik napjára (d. 
e. 10 óra) lett kitűzve. Addigra az alap
szabályok ki lesznek nyomatva s a bei- 
ratási ivekkel együtt a következő urak 
üzlethelyiségeiben letéve: Zsolnay Vilmos, 
Kizer János, Simon János, Blauboru Antal 
Bubin C. F., Tiglmann A., Bedő J., Lili 
János, Schwartz A ilmos és a kölcsönse- 
gélyző egyletben. Ez említett lielyekeu 
minden pécs-baranyai önáMó kereskedő és 
iparos beírhatja magát tagul és pedig 
október hó 26-ig ha a választásban részt 
venni akar, később a társulati jegyzőnél 
eszközölhetők a beiratások. Az alakuló 
gyűlésből felemlítjük még, hogy azon a 
pécsi reáliskola igazgatója Vész Albert 
a társulat által annak idején létesíteni 
szándékolt ipariskolának a reáliskolával 
való részbeni egyesítésére nézve igen czél- 
szerü javaslatot, melyet a jeleuvoltak 
tetszéssel és helyesléssel fogadtak s a pol
gármester (elkérte az igazgatót, hogy an
nak idején ez ügyet támogatni s a terv 
kivitelét szakismereteinek felajánlásával 
elősegíteni szíveskedjék. — Á társulat 
alapszabályait lapuukban közöljük s fel
hívjuk rá kereskedőink és iparosaink fi
gyelmét, megjegyezvén, hogy ezek csak 
általánosságban jelölik meg a táisulat 
tevékenységi körét. A tagdíj évi 6 írtban 
lett egyelőre megállapítva, mely összeg 
azonban a tagok számának növekedésével 
alább szállitlatni fog.

— Az éhhalál a felsővidéken. A  fel- 
vidékről azon megrendítő hirt jelentik, hogy 
az Ínség, melytől tartani annyi okunk volt 
•nár pusztitolag lép föl s a Gácsországgal 
határos megyékben az éhhalál több esetét 
konstatálták.

— Perezel Béla a tetemes adóssága 
miatt leköszönt orsz. képviselő, kiről múlt 
héten a lapok öngyilkosságot hireszteltek, 
nem lőtte főbe magát „Suevia" ihamburgi 
p08tagözös utasainak névjegyzéke szerint 
folyó hó 1-én „Perezel Béla Magyaror- 
szágból“ e hajóra szállt s Newyorkba uta- 
z°tt el. A hajó utasai közt kívüle még egy 
magyarországi egyén volt: Budai ; Béla.

— Potemkin falvai.A nyár folyamin 
az orosz császári irodába egy nap jelentés 
érkezik, melyben az anonym följelentő 
előadja, hogy a Wolhyniában állomásozó 
4 lovas ezred lóállománya, szerfölött hiá
nyos. A czár maga is tudomást vett a 
följelentésről s személyesen bizta meg a 
porosz születésű Werder tábornokot az 
ügy megvizsgálásával. A tábornok szeren
csésen el is érkezett Wolbyniába s meg
szállt az első ezred állomáshelyén. A tisz
tek szörnyű ovácziókkal fogadják, de 
Werder sürgeti a vizsgálatot s a vizsgálat 
megtörténik. A tábornok kénytelen meg- 
vallani, hogy az ezred lóállománya teljes,
* mének jól tartvák, egyszóval nem lehet 
semmi kifogása. Este ennek örömére nagy
szerű lakoma van s a tábornok csak más
nap reggel indul útnak a mintegy 8 óra 
járásnyira fekvő másik állomáshelyre. A 
lóállomány létszáma itt is teljes, a paripák 
itt is kitűnőek s oly nagyon hasonlítanak 
Wokhoz, a miket előtte való nap látott, 
nogy a tábornok urban gyanú támad. A 
harmadik állomáson a gyanú igazolást 
t^lál, ló, kozák, szerszám, az egész fényes 
fölszerelés ugyanaz, a mit már az elsőnél 
látott. Mig éjjel a vizsgáló tábornok lá
rm ázott és aludt, úgy hajtották át sorra 
az ezredes urak azt az egy lóállományt, 
melyet a 4 ezred számára közösen tar 
|°ttak, megtakarítván ezzel nemcsak 3 
lóállomány árát, de tartási költségét is, 
melyet az állampénztárból kivenni el nem 
mlejtettek. Werder tábornok a negyedik 
ezredet meg se tekintette s jelentést tett 
* császári irodáuak. És ezzel a történet
e k  vége. A kabinet-iroda iktatója egy 
•zámmal többet jegyzett be, de egy fia 
9*irv a i  ge szaporodott a  katonai ménes 

olhynia dúsfüvlt mezőin.

h i v a t a l o s .
/»7s 8z. Hirdetmény.

• Alulírott tanács részéről ezennel köz
hírre tétetik, hogy az 1878-ik évi házi 
pénztári zárszámadás f. é. october hó 15 tői 
számítandó 14 napra, vagy is octóber 

,a i" bezárólag összes okmányaival egyll't 
a jegyzői hivatalban közszemlére kitéte
tett, amely számadás bármely adózó pol
gár részéről a hivatalos órák alatt meg
tekinthető s a netán fennforgó észrevéte 
e. , október hó 26 áig ezen tanács

nál írásban benyújthatók.
Pécs 8z. kir. város tanácsának 1879 ik 

évi október hó 11-én tartott üléséből.
Pécs szab. kir. vá'os tanácsa nevében.

Színház és művészet,
í dvözöljük a magyar színészeket.
Itt vannak rair körünkben s újait 

erővel működnek régi színházunkban, amely 
világosságot és hangot ad nekik.

Csókával együtt a régi gárda nem 
egy fontosabb egyénisége, művésze és mű
vésznője köszönteit he ; azonban nem egy 
hiányzik, akit itt szeretnénk látni; s töb
ben jöttek, akik elmaradhattak volna.

Ne csodálkozzunk: igy van ez min
denben.

Elég az hozzája, hogy Csóka megint 
itt vau ; Vedress kompareált; a régi kar- 
nagy elfoglalta helyét a zenekarban; Tő
kés Emília ismét páratlanul áll és Vihari 
régi kedélylvel és elmésséggel szolgálja a 
közönséget.

Színészeink ezúttal a „KORNEVILLl 
HARANGOKKAL" foglalták el a színpa
dot s a közönség nagy számmal a néző
tért ; a viszontlátás örvendetes, őszinte és 
várakozással teljes volt.

Csalódtak , akik az uj emberektől 
semmitsem vártak, és csalódtak azok is, 
akik vérmcskedtek a várakozásban. Az 
aranyos középuton legbizonyosabban értek 
volna czélt, mert hát valóban itt tapint
hattak volna a viszonyok helyes mivoltára.

Planquette c kedves operettje egy
szerre annyira meghódította közönségün
ket, hogy mindenki a szöveg és zenéje 
feljes ismeretével ment a színházba, s mi 
több, élénk emlékező tehetséggel mélyedt 
a dalmű bírálatába, mert müveit eniber- 
uél, ha nem sziuértő is egészben, élvezet 
és bírálat, vagy bírálat és bosszaukodás 
karöltve jár. Azt hisszük, ez úttal is nyílt 
alkalom mindenikére. Jutott és maradt is. 
Ki kell nyilatkoztatni, hogy Hetényi tá
volléte nagyon érezhető volt: Alszeghy 
Ilon még szerencsésebb tulajdonok mellett 
sem bírta volna őt feledtetni s ezt annyi
val inkább állithatui, mivel Hetényi ép 
azokkal a sajátságokkal hatott, amelyek
ben Alszeghy tehetetlennek bizonyult. Az 
ő Szerpolettje tehát az egész előadásra 
nyomasztó befolyást gyakorolt pedig ez 
előadás nem tartozott a rosszak közé.

A marquis szerepét Várady játszta. 
(3 mindenesetre nyereségnek tekinthető. 
Hangja üde és érczes ; hangvéte'e biztos, 
szabatos; előadása dallamos és kifejező. 
Férfiasán szép tenor-baritonjával szintúgy 
mint előadásával még sokszor lesz dol
gunk, s egyelőre többet nem mondunk. A 
teuorszerepet Bérczy énekelte, aki egész
ben véve megfelelő G r e n i 8 ő volt. Zser- 
ment Némethié játszla, megnyerve a kö
zönség tetszését és tapsait miud énekével, 
mind játékaival. Vihary a jegyző szere
pében működött és szokása szerint mulat
ságosan, élénken árnyalt. Németh is kellő 
hangulatot tudóit ébreszteni a biró szere
pében. Úgy látszik azonban, hogy Toldy 
legkevésbbé sem tudta feledtetni B re z -  
n a y t az itt annyira kedvelt Gáspár apó 
szerepében.

A kiállítást illetőleg nem egy meg
jegyzésre szorítkozhatunk, melyeknek leg- 
fontosbika az, hogy a történeti hűségre 
több gondot kellene fordítani. Pórok és 
pórnők nem lehetnek ily minőségben di
vat hősök és szalonliö'gyek öltözetében a 
színre, s általában ne külsőség és czifra- 
ság hanem a tartalomhoz — s igazsághoz 
való bű ragaszkodás legyen irányadó az 
öltözködésben szintúgy mint a közönség 
előtt való megjelenésben s a csoportosu
lásban. Már is nem egy czélszerü válto
zásnak valánk tanúi ez első előadáson, s 
reméljük, hogy mások, s még lényegeseb
bek következni fognak.

Az énekkar szabatosabbau működött 
mint a múlt évadban; de még mindig 
nem azzal a finomsággal, mely az ének s 
zenekar közti helyes arányt teljesen biz
tosítaná. Mily szép például csak a lovag
teremben előforduló nagy vegyeskar. Menyi 
változatosság, mennyi mozgalom, mennyi 
élet nyilvánul benne ; de mindezt nem csak 
a zenének hanem az énekkarnak is ki kel
lene fejezni nagyobb halkalság, gazdagabb 
árnyalások és hatósabh fokozatokkal. Mert 
ez teszi az éneket.

A zenekart Znojeuiszky karnagy szo
kott nyugalommal és higgadtsággal igaz 
gáttá és az oroszlánrész bizonyára őt illeti. 
Derék színtársulatunk sehol sem részesül 
ezt illetőleg oly előnyben mint itt, és ör
vendetes jelenség, hogy a vasárnap elő
adott népsziumüben már oly egyöntetűséget, 
oly elevenséget és kerekdeséget fejtett ki, 
hogy valóban méltó volt a zenekarhoz. 
Tegyük hozzá, hogy ez utóbbi is nyert 
kifejezéseiben, erőben, hangszinezetben és 
igy igazi clvezetet nyújt, olyat, minőt vi
déken sebolsem találhatni. Nyilvánítsuk 
ki ezt az igazság érdekében valamint azok 
megnyugtatására, akik anyagi fentartásán 
fáradoznak és szellemi kapcsa felett is őr
ködnek.

Vasárnap a C s ó k a  t á r s a s a g

népszínművel, Csepregi „SÁRGA CSIKÓ
JÁVAL" állott elő, még pedig oly elő
adásban, mely zsúfolt házat érdemelt volna. 
Némethnét, ki azelőtt való nap mint Z s é r 
ni e n, a „Kornevillei harangokban" mű
ködött, uj oldalról tanu’tuk ismerni, mely 
úgy látszik, jóval jelentékenyebb mint az 
operetti. Nem állíthatjuk ugyan, hogy az 
operettben is nem voit volna helyén, ha
nem a népszínműben könnyebben, bizto
sabban mozgott, szóval otthon érezte ma
gát. Tiszta csengésű, dallamos hangját 
most teljesen kifejtvén, „Erzsiké" szere
pét életbüséggel állította elő, s vonzóvá 
tévé, mit előmozdított az, hogy oly társra 
akadt, mint Várady, aki „Laczit“ szemé- 
lyesité. Nem csak érdekes külalakjával 
hatott ez utóbbi, hanem szép hangjával, 
kellemes énekével, mely olvadékonysággal 
s erővel van párosulva. Ily szerencsés or- 
ganátnu énekes még nagyobb gondot for
díthatna hangjára, a mely akkor bizo
nyára nagy szabású dalművekben is ér
vényesülhetne. Nevezetesen, több fukarság
gal kell élnie, s a fedett hangok haszná
latában is jártasságot szereznie. Annyi 
széphangzat minden kíméletet s ápolást 
megérdemel. A közönség a legnagyobb 
élvezettel hallgatta a magyaros zamattal 
szabatosan s összevágó tűzzel előadott 
magán- s párdalokat, és mind Némethnét 
mindpedig Váradyt többszörös tapsokkal 
jutalmazta. Az előadás általában minden 
izében és részletében ki voit domborítva s 
egyike vala a legjobbaknak, amelyeket 
vidéken  ̂ csak láthatni. Közreműködtek 
benne Völgyi, Bakaj András szerepében ; 
Balázsi, Csorba Márton, egykissé — igaz, 
— halvány s tartózkodó játszásaival; 

Szirmayné Ágnesben ; Vedres a pnsztabiró 
remek ábrázolásával; Mátray Petiben;
1 ihary a zsidó életliii megtestesítésével; 
Kulcsár a csárdásban; Nagy és Toldy 
mint igazi betyárok ; Németh és Tolnay 
az éuekeskoldusok vastagszinezetü képé
ben ; Kócsy, Téréi és Báttkay a muzsi
kusok jól ellesett szerepében; s végül, 
támogatták a karok s ismét a zenekar.
A taps és kihívások javából mindnyájá
nak jutott; a társulat erkölcsi diadalát 
ünnepelhette.

Kedden három rövid darabot kaptunk: 
a „ .S z e re lm i v a r á z s i t a l  “-t, Müller 
egy felvouásos uj operettjét; „G r i u g o- 
i r e ‘ -t, B inville Tódor egy felvonásos 
vigjátékát; 8 végül „ S z é p  G á l á t -  
lie á t*  Souppée 1 felvouásos vig operett
jét. Az elsőben a társaság niélyhaugu éne
kese és butl'ója Bokor is beuiutatá magát 
Karczosi borbély szerepében és sziugazdag 
ábrázolásával már is egyik kedveueze lett 
a közönség iek.

A franczia vígjátékban Tőkés Emília 
és Csókáné töltötték be a női szerepeket; 
a czimszerepet sok ügyességgel és csín
nal Balázsi játszta.

Végül „Szép Galatheábau* a czim- 
szerepet Alszeghy Ilon sokkal nagyobb 
sikerrel ábrázolta mint Serpolettet a múlt
kor, és általános tetszést keltett. Említést 
érdemel Tharasszovics Margit, a ki Ga- 
nymedben igeu haszuavebető tagnak bi 
zonyult. Ízléssel énekelt és tetszetős kül
sejével valamint éléuk arcjátékával miu- 
denkép vonzóivá tudta tenni szerepét.

Szerdán „ A lfo n z  u r“-at láttuk. A 
ház üresen maradt, a szüret, úgy látszik 
uiég mindig elvonja a közönség ama ré
szét, a mely rendes időben oly örömest 
keresi föl a múzsák hajlékát. Az előadás 
összevágó s kerekded volt. A czimszerep 
személyesitőjében, Némethben igen sima 
modorú sziuészt tanultunk ismerni. Ez elő
nye ; de hátránya egyelőre, hogy egy 
kissé egykedvű. Alfonz már külsejében is 
több könnyelműséget árul el, mint a meny 
nyit Németh mutatott, s egész lényét any- 
nyira átlengi a szelesség, a könuyüvérü- 
s:g, hogy ezt az ábrázoló művészuek egy 
perezre sem lehet szem elől tévesztenie. 
Turcsányi Sarolta kedves Adriennét ál 
litott elő; N.z/rwayMémulatságosGuicbardué 
volt, aki jóizü modorával folytonos derűt 
keltett. Vedress ((Moutigliu) Vihary (a 
jegyző) és Tőkés Emília (Rayraonde) szo
kott módon töltötték be szerepüket.

Csütörtökön Lukácsi uj népszínműve : 
„ Á g n e s  a s s z o n y *  került színre. E 
művet, amelynek sem tulajdonképeni cse
lekménye,s következőleg b uiyodalma sincs, 
élvezetessé tette kitűnő előadása. Közre
működtek Tőkés Etnilia a ezimszerepben ; 
továbbá Tharasszovics Margit, Völgyi, 
Németh az együgyű parasztot remekül sze
mélyesítve ; Bokorné, Vedress, Vihary, 
Balázsi, Tolnay, Toldy. — Némethné és 
Várady tűzről pattant magyar népdalai 
gyujtólag hatottak, és miudkettőt valamint 
Balázsit cb Némethet szintúgy mint Bü
kömét is többször kitapsolták.

Az előadások eddigi sikere igazolja 
C s ó k a  igazgató fáradozását és biztos 
záloga annak, hogy a jelen évad egyike 
lesz a legszerencsésebbeknek. Úgy legyen.

Nemzeti % Színészet.
J Á  T Ű K R E  N D.

Szombat, okf 18. Giroflé Girofla, operette. 
Vasárnap, okt. 19. Piros bugyelláris, nép

színmű.
Hétfő, okt. 20 án s z ü n e t .
Kedden, okt. 21-én Kisasszony feleségem,

operette.
Szerdán, okt. 22-én Csók, Dóczy vigjátéka. 
Csütörtök, okt. 23-án Niniss, bohózat.
Péntek, okt. 24 én. s z ü n e t .
Szombat, okt. 25 éuTrapezondi herczegnő, 

operette.
Vasárnap, okt. 26 án Bányarém és Mátyás 

az igazságos király, népszínmű 
dalokkal.

I R O D A L O M .

== Előfizetési felhívás 80 válogatott ma
gyar népdalra. A tisztelettel alulirt — felbáto
rítva azon kedvező fogadtatás által, melylyel férfi
karra á tirt népdalai a „Pécsi Dalárda* által előadva 
mindenütt fogadtatnak egyrészről, másrészről en
gedve több mübarát és dalegylet fölszélitásának — 
eltökélte, miszerint gyűjteményét, mely úgy a régi 
mint az uj népdalok legkedveltebbjeit foglalja ma
gában, sajtó alá fogja bocsátani és ajalja azt a 
hazai dalegyletek és a népdal kedvelői pártfogá
sába. Nem azért adja ki gyűjteményét, mintha a 
férfikarra átirt népdalokban hiányt szenvednénk,

hisz ép az utóbbi idóben ezen irányban rend
kívüli sok történik; — hanem czélja volt, oly gyűj
teményt nyújtani a dalegyletek és daltkedvelök ré
szére, mely a szorgos kiválasztásban az eddig meg
jelenteket túlhaladja, oly gyűjteményt, mely a ma
gyar dalt jellemző vonásokat úgy a dallam szép- 
sége, mint Ízléses, berendezése által emelje és igy 
a dal megkedvelését és ápolását elősegítse. Népdal 
gyűjteményem dallamainak szerzőihez, kiknek ne
vei — a mennyiben előttem ismertek — föl lesz
nek említve, azon kérelemmel járulok: miként ezen 
vállalatomnál egyedül a czélt tekintsék, mert nem 
kívántain mást, mint hogy szép lelki termékeik a 
megfelelő alakban minden oly helyre, hol a dal 
művelte tik, legyen az komoly vagy kedélyes kör, 
bevezettessék. A népdalok partitúra-kiadványa — 
az egyes szólamok külön nyomatása ellen szól a 
gyakorlat — hibátlan és világos s valamint a ve
zénylő úgy az énekesek részéről is könnyen átte
kinthető lesz. Hogy ezen népdalgyüjteméuy vala
mint egyesek, úgy a dalegyletek által is könnyen 
megszerezhető legyen, füzetekben fog megjelenni, 
minden egyes füzet 10 népdalt fog magában fog
lalni. mely füzetek bavotikint jelennek meg úgy, 
hogy a 8 füzettel a mű teljesen be lesz fejezve! 
Az előfizetési ar füzetenkint 1 ft. o. é. és akként 
eszközöltetik, hogy a megrendeléssel — melynek 
legkésőbb határideje f, é. október vége — 1 frt. 
küldetik be, ép úgy minden füzet átvételénél is 1 
frt. fizetendő akként, hogy a 8. füzet vételénél már 
a fizetési kötelezettség megszűnik. A megrendelés 
alkalmával talán beküldendő ogész, vagy fél előfi
zetési ár (8 vagy 4 ft.) azonnal nyugtatványoztatui 
lóg, a megjelenendő füzetek pedig pontosan és 
bérmentve lesznek elküldve. Azon édes remény
ben. hogy hazánk dalegyletei, intézetei, zenészed 
testületéi, dalbirátai és mindazok, kiknek megada
tott azon szerencsés anyagi helyzet, hogy a hazai 
dalmüvészetet pártolhassák — minél számosabban 
megrendelik és a többször említett műre ideje-ko- 
ran előfizetnek és azt kegyes pártfogásukba fogad
ják, vagyok mély tisztelettel Pécsett, 1879. évi 
október 1-én. ŐVachaner Károly, a „Pécsi Dalárda" 
karnagya.

=  A „Képes családi lapok" beléptek a má
sodik évfolyamba és ez alkalommal szerkesztő ki
adójuk Melmer VUraos ismét megmutatta, hogy 
ebbeli vállalati folyvást emelni és a külföld hason
vállalataihoz egyenértékűvé tenni igyekszik. _ A
képek már is kiállják a versenyt s jobbára a ma
gyar nép életéből ábrázolnak jeleneteket — Ezen 
vállalat ezentúl a „Nővilíg* ezimü ingyenes di
vatmelléklettel lesz ellátva és hetenkint fog meg
jelenni két heti szá n képezvén egy-egy füzetet 
mikre előfizetni is lehet és pedig egy évre 6 itta  1 
félévre 3 frt., negyed évre 1 frt. 50 krral. A füze
tek azonban ezentúl is minden másod héten fog
nak szétküldené — A vett első füzet kiállítása 
oly csinos, tartalm a oly változatos, hogy önmagát 
ajánlja. Tartalma kővetkező: Utazás a pokol felé. 
Elbeszélés Margitay Dezsőtől. Uj temető. Költemény 
Pósa Lajostól. Lesz még csillagos az ég ! Beszélyke 
Hevesi Józseftől. Lakodalmi szokások némely m a
gyar vidékeken Németh Bélától. A bankár ur t i t 
kai Braddon E. regénye. Egy lexieon gyötrelmei. 
Xlonsclet rajza. Építkezések az ös Egyptombm. A 
népmonda. Képek az állatvilágból. A varjú. Dr. S.
I. Humor. A karmonálli eredete. Hutnsreszk Né
meth Bélától Szép Miczike. Fekete szerelmi h is
tória Adomák. Apró történetek. Ki ette vala meg 
a m ájat? — Alkalmas mód. Mozaik. Hasznos tu d 
nivalók. Talányok. Szerkesztői üzenetek. Utazás a 
pokol felé. Elbeszélés Margitay Dezsőtől. A szere
lem. Költemény Kis Aladártól. A harmadik fél- 
meszely. Elbeszélés Szokoly Lajostól. A világ leg- 
nagyobb cseppkő-barlangja. Lakodalmi szokások 
némely magyar vidékeken. Németh Bélától. A 
bankar ur titkai, Braddon E. regénye. Küzdelem 
élet-halálra. A kedves levele. A kis köszörüsné. 
Irta Daudet Alfonz. Néptnondák Dobsina vidékéről.
A fehér és a tekete nő. Humor. A karmonádli ere
dete. Iíumoreszk Németh Bélától. Árminyos ficzkó.
-  Megható fölirat. Mátyás király visszatérése a 

vadászatról Vajda-Hunyai várába. Mozaik. 0  rvosi 
tanácsadó. A fejfájás. H is tn n  tudnivalók. Talá
nyok. Szerkesztői üzenetek Képek: U| temető. 
I’usa L. költeményéhez. Építkezések az ős Egyip
tomban. A népmonda. Szép Miczike. Hat kép. A 
luray i csoppkő-banlang. Három kép. Küzdelem 
életre-halUra. A kedves levele. Árminyos ficzkó. 
Megható fölirat. Külön m elléklet: Mátyás király 
üsszaterése a vadászatról \ajda-Hunyad várába. 
Melléklap: A hét hírei. Kérdések és feleletek. 
Talányfejtések. E füzethez egyszersmind az okt. 
havi „Növilág* czimii melléklap és egy színezett 
divatkép van csatolva.

=  Az Abafl L ajos áltál kiváló gonddal szer
kesztett „Nemzeti könyvtár* 37, 38 és 39-ik fü
zete beküldetett szerkesztőségünkhöz. A füzetek 
Kármán József, Mikes Kelemen és Kazinczy Fe- 
rencz irodalmi dolgozatait tartalmazzák. Egy füzet 
ára 30 kr. Megrendelhető, minden hazai könyv
árusnál.

Naptárak u  1880-lkl uSköévre.
A „Franklin-Társulat* magy. irod. intézet 

által épen most küldöttek be szerkesztőségünknek 
a következő közkedveltségben részesülő csinosan 
kiállított, és a legnagyobb gonddal szerkesztett 
1880-ik évre kiadott naptárak. Valamennyien a 
feldmivelés-, ipar- és kereskedelemügyi m. kir. 
minisztériumian összeállított legújabb adatok nyo
mán szerkesztett országos vásárok kimutatásával 
vannak ellátva.

Nemzeti nagy képes naptár 1880. szokó- 
érre. Szépirodalmi és ismeretterjesztő tartalommal,

szerkeszti Aldor Imre. XII. évfolyam. „V. Károly 
bevonulása Antwerpenbe* nagy czimképpel Mackart 
festménye után) és számos a szöveg közé nyomott 
képpel, A magyar birodalom kormányzati, közigaz
gatási, törvénykezési s tiszti czimtárával, a leg
újabb hivatalos adatok nyoináu. Ára fűzve 1 frt.

István  bácsi nap iam  vagyis családos házi
gazdáknak és gazdaasszonyoknak, népnevelőknek 
helységi elüljáróknek, iparosoknak és földmivelök- 
nek való képes kalendárium 1880. szökőévre. Ala
pító és szerkeszti Majer István. XXV. évfolyam. 
Közleményekkel Sujánszky A., Vadász György, 
Bogisich Mihály, Vayand Géza. Kiss Rezső, Föld- 
vary István, Csonka Sándor s többektől. Ára fűzve 
50 kr. Tartalma: 1. Az erkölcsi v ilág .— 11. Gaz
dák naptára — III. Népnevelők naptára. — IV. 
Történetiek és népisme. — V. István bácsi a ha
zában és a nagy világban. — VI. A termé zet- és 
iparvilág — VII. Mulatva oktat ék és tréfák 
mezeje.

Protestáns uj képes naptár HSO-ik szökő
évre. Baráth Ferencz! Kinyvjs Tóth Kilmíu. Ki
rály Pál, Börzöli Gíbor, Farkas Géjza, Dapiy 
László, Bodon József közreműködésével szerkesztette 
Duzs Sándor tanár. XXVI. évfolyam Több arcz- 
képpel s a protestáns egvhíz tiszti uévtirával. Ára 
fűzve 50 kr.

Falusi gazda  n a p tá ra  1880. szökőévre. A 
magyar gazák. kertészek, lelkészek és tanít>k szá
mára. Erdélyi Károly M o'nír Lajos. Ébner Sándor, 
Pehartz Sándor, Kollmann Gyula, Diósieghy Sán
dor, Oroszi Miklós, lby Ferencz. Dömötör Lászlót 
Vallási Pál, Maurovich Fábián közreműköd is ível 
szerkesztette Sporzon Pál m. óvári gazd. akad. 
tanár. XVI. évfolyam. Számos ábrával. Ára fűzve 
80 kr.

B orászati n a p tá r  18-=0. siökőévre. Több 
szakember közreműködésével szerkesztette dr. Nyári 
Ferencz tanár. VII. évfolyam. Számos ábrával. Ara 
fűzve 80 kr. Tartalma: I. Természettudományi rész.

II. Szőlészeti rész. — III. Borászati rész. — 
IV. Kertészeti rész. — V. M ulattttó rész. — VI 
Borkercsolyák.

K ertészgazd  Iszati n a p tá r  ISSJ-ik szökő
évre. Szerkesztette dr. Farkas Mihály. Misoiik 
évfolyam. Számos ábrával s jegyzet!apókkal ellátva. 
Ára fűzve 80 kr. Tartalm i: Né ni tájékozásul jelen 
helyzetünkhez. — Néhány szó azokhoz, kik föld- 
iparunk felvirágoztatását a kormánytól várják. — 
Gabonafajok nemesítése, honosítása és allandósitá- 
sáról. — Honosítási és termelési kísérletek. — 
Csucsor-féléhez tartozó vete nények. — H áziorvos 
^g y is  gyógynövények ismertetése. — Valami a 
tehéntartásról. — Selymészet. — Virágos kert. — 
Közhasznú rövid közlemények. — Idöjóslat. — Havi 
teendők emlékeztetője, stb.

Magyar nők házi naptára 1880-ik szökő
évre. Szerkeszti Beaiezky Irma. XlT. évfolyam. Sok 
képpel s naplót jegyzetekkel ellátva. Ára fűzve 
60 kr.

Lidércz n ap tá r 1880 ik szökőévre. E lb‘íz 
lések, vadász- s úti k ilan l k gyűjteménye. XÍX. 
évfolyam. Számos képpel. Ára 60 kr.

Honvéd n ap tá r az 188)-ik szökőévre. [Egy- 
úttal katonai naptár.) A in így ír nép sz un ára 
szerkeszti Áldor Imre. XtU óviolyin. „H íg ra- 
katonák bevonulása Becsbe* m g /  czimképpel, s a 
szöveg közé nyomott sziinis kisebb képpel. Ára 
fűzve 60 kr.

Kossuth-naptár 1880-ik szökőévre.Szerkeszti 
Honfi Tihamér, X. évfolyam. „Koesiverseuv Ií >- 
mábau* nagy czimképpel [Wagner S festménye 
után] s több kisebb képpel. Ára 40 kr.

N ópzászlija  n ip tá ra  188). szökőévre. A 
magyar nép számira szerkeszti Áldor Imre. XII. 
évfolyam. „A királyi család* nagy czimképpel s 
sok kisebb képpel. Ára 40 kr.

A magyar nép naptara 1880. szökőévre. 
Képes kalendárium sok hasznes és m u'attito ol
vasmánynyal ellátva. Szerkeszti ifj. Tatár Péter. 
XXV. évfolyam. Sok képpel. Ára fűzve 3 ) k r .

Nevessünk mulattató n ap tá r a gyönyörűsé
ges 1880-iki esztendőre, megcsinálta vala egy 
Asztromókus. Számos illustratiókkal. Ára fűzve 
40 kr.

Uj fali n ap tá r 1881. szökőévre. Egy egész 
iv ára 20 kr.

Uj könyvek.
A „Franklin-Társulat* kiadásában Budipesten 

újabbm megjelentek: Olcsó könyvtár szerkeszti 
Gyulai Pál 79 —88 füzet. Tartalmuk :

79. füzet. Shakespeare és müvei. Irta Boden- 
stedt Frigyes. Németből torditot a W. L. Ára 
fűzve 30 kr.

80. füzet. Colomba. Beszély. Irta  Meriméc 
Prosper. Fraucziából fordította Szenvey József. Ára 
fűzve 40 kr.

81. füzet. Berzsenyi Dániel versei. Hatodik 
kiadás. Ára fűzve 50 kr.

82. füzet. Csalódások Vígjáték négy felvon n- 
ban. Irta Kisfaludy Károly. Ára fűzve 20 kr.

83. füzet. Az ördög naplója. Vígjáték háro n 
felvonásban, énekkel. Írták Arago és Vermonl. 
Fraucziából fordította Egressy Benjámin. Ára fűzve 
20 kr.

84. füzet. Sand György. Irta  D Haassonville 
fraucziából fordította P. E. Ára fűzve 30 kr.

85. füzet. Kegyencz. Szomornjáték öt felvo
násban. I r ta  Teleki László gróf. Ára 40 kr.

86. füzet. A grófi kastélyban. Beszély. Irta  
Heyse Pál. Németből fordította Halasi Aladár. Ára 
fűzve 20 kr.

87. füzet. Ne fogadj fel soha semmit. Víg
játék három felvonásban. Irta  Musset Alfréd. 
Francziából fordította Paulay Ede. Ára fűzve 
20 kr.

88. füzet. Jean csillaga. Beszély. Irta  Uchard 
Mario. Francziából fordította Fáy J. Béla. Ára 
fűzve 40 kr.

Közigazgatási döntvénytár. A kormány és kir 
curia elvi jelentőségű határozatai és szabályrende
letei. Szerkeszti Dr. Dárday Sándor. V. folyam.
Ára fűzve 2 frt.

K Ö Z G A Z D A S Á G .

A „Magyar iparosok Lapjáéból.
Lábbeliek épentartása, Ha nem hasz- 

nált czipőb és csizmák nedves helyre tétel-



nek, penésszel vonódnak át, mi a bőrt meg
rontja, inig száraz helyen a lábbeliek be
száradnak és kemények lesznek. Ezen ket
tős kellemetlenség azáltal kerülhető el, 
hogy egy posztó- vagy szövet-rongyra 
kevés teipentiolajat esepegtetünk és a ezi- 
pöket ezzel bekenjük. A terpentinolaj elő- 
nyüeen hat a bőr épentartására és az ege
reket és patkányokat — mik a bőrt gyak
ran megrágják — is távol tartja. Ezen 
szer más bőrnemhez való használatra is 
ajánlható.

Puskacsöveket barnára festeni. A tisz
tára fényezett csövek salétromeztlst olda
tával (1:500) háromszor bemáznltatnak 
és minden hemázolás után a levegőnek 
és napnak kitétetnek. Nagy 2 gramm 
antimouhalvagot lOcsepp faolajjal keve
rünk, e keverékkel az előbb megmelegi- 
tett vasat bedörzsöljük és a levegőre ki
tesszük. Mindkét esetben a csöveket végre 
viasszal bedörzsöljük és azután fényezzük.

Gtycerin csizmafény máz. A következő 
készítési mód nagyon dicsértfranczia szer: 
10 kilogramnyi ’/« rész füstölgő sósav és 
’/4 tömény kénsavban feoldott csontszénre 
veszünk 5 kilogramm nyers glycerint, */, 
kilogramm zezamoiajt és 1 kilogramm 
vezetet. Ez alkatrészek jól ö-szekevertetnek. 
E lény máz gyorsan és könynyen fényesül 
és a bőrt nagyon meggyengiti. A zezam 
olaj helyet talán lehet halzsirt is venni.

Vizeüenes enyv. Egy liter rektifkált 
alkoholra veszünk 60 gramm szandarakot 
és ugyanannyi masztixot, mihez még 60 
gramm fehér terpcntinolajat teszünk. Ezu
tán erős cnyvoldatot készítünk, mihez 
egyenlő mennyis gü vizahólyagot adunk, 
az aikohololdatot melegítjük és midőn 
(ormi kezd lassacskán hozzátesszük az 
eiébb folmelegitett enyvoblatot mig egy 
hig kásás tömeg támad, melyet ócska 
\á-znon nx'g át lehet szűrni. Használat 
elölt az oldat föimelegittetik és mint 
közönséges enyv jő alkalmazásba. Az 
ily enyv vei összeragasztott tárgy hideg 
vízben nem válik szét és meleg víznek is 
jó soká kép es ellcutállni.

GABONA ÁRAK
f. é. okt. hó 11-én tartott heti vásáron.

I. oszt. II. oszt. III. oszt.
Búza 100 klg. ft. 12.— ft. 11.60 ft. 11.—
Kétszeres „ „ .  9.60 .  9.40 „
Rozs „ „ .  8-20 .  8.0 .  —. -
Árpa „ „ .  7-40 „ 7.00 „ - . -
Zab „ , „ 6.70 ,  6.50 ,  - . -
Kukoricza .  7-80 „ 6 80 .  - . -

Hajdina 100 klg. ft. 0.00 
Széna „ „ „ 2.80
Szalma ,  „ „ 1.30

NAÜV FF.KENO
laptulajdono9.

IIA K S (' II KM II, KIS J ÓZ s K F
felelői szerkesztő. Szerkesztő tnrs

Iroda-nyitás.
Tisztelettel adom tndtul hogy Pécsett, 
Király (fő) ntcea 36 az. (Edhoffir 

léle házban)

ügyvédi irodát
nyitottam.

Feszti György.
jogtudor, köz- és váltó ügyvéd.

Ügyvédi irodámatOt/
« kis-tér 5. sz.

alatti A'agy féle házból f. Október hó 1- 
től a ki-» tér 2  ik számit W eid iiig e r  
té lé  h á zb a  tettem át.

Tisztelettel 
G rn b cr  J ó z se f ,  

h. köz- és váltóilgyvéd.
208. (3—3)

A pécsi

múívji- és gspgyár-r
1879. évi október 31 én délelőtt 10 órakor Pécsett saját 

helyiségében

rendes közgyűlést
tart. melyre a t. ez. részvényesek, figyelmeztetéssel az alapszabá

lyok 24 § ára*), ezennel meghivatnak.

T Á R G Y A K  :
iészvényátiratások.

Igazgatósági jelentés.
Felügyelő bizottság jelentése a számadás felett. 
Esetleges osztalék megállapítása. 
Igazgatósági jelentés a vasliámori és gépgyári 

megvétele irán t beérkezett ajánlat lelett. 
(5. Netáni indítványok tárgyalása.

Kelt a pécsi kőszénbánya és gépgyárrész vény társulat iga/.-

1. R

4. 
ő .

ingóságok

gatosaga
a

részéről 1879. évi október 12-én tartott üléséből.
KoN7.itm .Szilárd, titkár. 

*) 24. §. Minden részvényes, ki szavazati jogával élni akar, 
részvényeit a társulat titkárjánál 24 órával a közgyűlés határideje 
előtt, téritvény mellett letenni tartozik.

219. (2—1)
I J
V

UNGER ANTAL és fiai
vask eresk eiléae

B.pesten, Dunasor, Petőti-tér, (G örög-épület),
ajánlják legnagyobb raktárukat

v a s k á l y h á k b a n
l a .  b ő s z é n  én e o a k s  l i i t é s r e  alkalmazva. K a t l a 
n o k a t  kö.-zöiült, c is/nit ''sjfm z t ’marványlapokkal. —
Főraktára a szabadalmazott Blazicek Brecska télé lég- 
vonatu tömkálybáknak, a Swadlo Ferencz féle gyár ké
szítménye, a mai korig a legalkalmasabb kályhák, és 
eddig minden kísérlett fűtésnél a legalkalmasabbnak is
mertettek cl;ilynemű kályhákban a legegyszerűbbektől 
a legfinomabb kiáititásuakig mindig nagy készlet van.

Ugyszinte használtatnak régi és uj cserépkályhák 
betétéül, továbbá légvonat készletül és azt sikerezik, hogy 
a füst elégetése által a tüzelő anyagnál 50°/# takaritatik.

Takaréktüzhelyek szén- ás eoaks- fűtésre al
kalmazva Swadlo szabadalmazott redöi, tüzelési készü
lékek tolózár rendezéssel vagy anélkül, miáltal a tüzelési 
anyagban 60°/0 takarittatik.

A kályhák pontos rajza valamint árjegyzékek kívánatra ingyen küldetnek, —  Vidéki 
megrendelések pontosan eszközöltetnek. 222 (6 — 1)

P é c se tt

A „MAGYAR KORONA'1
vendégfogadót díszesen és kényelmesen 
berendezvén ajálja a nagyérdemű t. ez. 
közönség figyelmébe és számos látogatást 

kér mély tisztelettel
D ü r n b a c h e r  M ih á ly  

vendéglős.
_________ 200 (2— 1)

T. ez.
Van szerencsém ezennel a mélyen 

tisztelt közönséggel tudatni, —- miszerint 
október 1 tői Pécsett, a S zéch en yi té 
ren 1 1 . szá m  a la t t — R ib a y  k á véh á za  
m elle tt —

I I

Van szerencsénk a 
l II

u t ó  és diszi
m egnyitottam .

A bel- és külföld nagyobb városai
ban több évi tartózkodásom alkalmat 
nyújtott, magam üzletemben kiképezni s 
minden e szakmához tartozó kivánatokuak 
legnagyobb pontossággal megfelelni.

Kü'önösen bátorkodom a mélyen tisz 
telt közönségnek, minden franczia modorú 
bútort s díszítést ajánlani.

Kérem a nagyérdemű közönséget 
engem gyakori megrendeléssel szerencsél
tetni, s ezennel maradok kész szolgája 

Pécs, 1879. évi október 1 jén.
H eh l G u sz tá v ,

207. (3—3) kárpitos.______
215. (3—2)

A Himesbázi határban
igen jó karban 
vízzel biró:

-2SSS

nsniM gi, ss
é. közönsé, 

II !
tudomására hozni,

mely több év óta Király utcza MA VER féle házban létezett, az átellenes 
46. szám alatt létező sóját házunk l»a.

mely utóbbit dúsan berendezve, helyeztük á% és egyszersmind a dohány 
és szivar különlegességek árusításával migbizvt levétik. " a g

A midőn a n. é. közönségnek immár eddiggi bizalmáért köszöne- gfe 
tünket nyilvánítjuk, kérnők ezt továbbá is számunkra fentartani, minden sas 
törekvésünk oda fog batui, hogy igen tiszteit vevőink igényeinek leké- 
tőleg minden tekintben megfelelhessünk mély tisztelettel

Alt és Böhm.
“S £ S S § £  i i ü l H I f f i y V i

egy egykerekű felülcsapó 
lévő és egész éven át bő

malom
szabad kézből kedvező föltételek mellett 
ela d ó . Értekezhetni Pécsett belvárosi <>r 

szagát 18. sz. alatt a tulajdonossal.

Epilepsia
(eskór) levelezés utján gyógyit- 

_ tutik I>r. Klllitsch által 
'(Drezda Xeustadt) ki 11,000 be

tegségi eset kezeléséből a legbővebb gya
korlottságot megszerző. 221 (3—1)

Aldlirott tiszt: 
s c h i e n c r  legjobb

Kreiner József Pécsett
(azelőtt J. W. Trenscliiener)

Király (tö) utcza Rabéi féle 3 számú házban.
ettel bátorkodom köztadomásra hozni, hogy ,1. XV. T r e n -  
biruévben álló

DIVATÁRU KERESKEDÉSÉT
átvettem és ezt újra felszerelve a le g if ja b b  d i v a t - e z i k k e k k e l  miudeu 
évadra, — tovább vezetni fogom.

Mdy alkalommal bátorkod > n aj'miaui dmvi! isztéku legifjabb 
\  Ö I  i t  U I I  A K  K L  II É  I t i  E  T

a legnagyobb választékban ú ;y  a c h a s i u i r  és T e r m i  kelméket, továbbá miu-
deutéle női csikkeket, bundákat, j ipáikat és nagykeu löket, a legjobb birnevü 
gyárból került vászon én asztnlfcritéli készletemet, valódi rumliurgi
zsebkendőket, vásznakat, lep'dőket és sz ilvDákat stíl. ssóvil miu 1 ;a e szak
mába vágó czikkeket a lejjutányosb áron. E r i  é s  n ő i in g  • a lea 
választékban, úgy szinte úri és női ingayakak, mikre a t. ez. kö«ö.: 
figyelmét bátorkodom felhívni.

Mintákkal kivánatra, vagy levélbeli megkeresésre ingyen szolgálok.

iguagyobb 
Heg beeses

Minek folytán még egyszer kérem a t. ez. közönséget, 
ezéghez tauusitott nagyra becsült bizalmival engem is m 
veskedjék. Mély tisztelettel

____________________ÜO—7)__________________ Kreiner József.

b >gy az előöbeui 
igajándékozni szi-

(0 -4 ) T1E SI1QER MMiCL COMP. HEf-IOM,
A VILÁG LEGNAGYOBB VARRÓGÉP GYÁRA.

Az eredeti Nlnger varrógépek
fölUlmulbatlanok jóságuk, czélszerü alkalmazható
ságuk, és tartósságuk által, s ezen előnyeiknél fogva 
minden más fajta s ulánzott gépeknél kedveltebbek ; 
mint azt az évenként emelkedő mennyiség is mu- 
atja, mely most több mint (elét teszi ki az ösz- 

szes amerikai gyártmánynak.
Az eredeti Singer varrógépek 

legtöbb sokoldalúsággal hirnak, s a legtökélete
sebb segédkészülékkel látvák el, s a legkülönle
gesebb czélokra rendezvék be : családi használatul 
kéz vagy lábbal hajthatók, s a kézműipar minden 
szakának, u. m. í-zabok, czipészek, kárpitosok, 
szíjgyártók, könyvkötők, kalapgyárosok stb. meg

felelnek.

Az eredeti Singer varrógépek
az egyedüliek, melyek egyszerű czélirányoss köny 
nyen megtanulható szerkezettel bírnak, melyről 
nemcsak a számos kiérdemelt legnagyobb kiállítási 
dijak tanúskodnak, hanem azon körülmény is, hogy 
azok majd minden varrógép gyárosuak mintaké

pül szolgálnak.
Az eredeti Singer varrógépek

gyári áron s részlet összeg
minden árföl- W  melleti is adat
emelés nélkül I  nakel, hogy ez
havoi kén i le- |  |  |  által a kevésbé
fizetés és pedig: vagyonos ősz
tálynak is megkönnyittessék egy ilyen kereseti 

forrásul szolgáló eszköz beszerzése.

P  (léke

Az eredeti Singer varrógépek
c s a k  ú g y  v a ló d ia k ,  ha az itt látható gyári jegyet, valamiül a gép karján a „Tiie Singer Manufacturing Co* föl
iratot viselik, s egy G. Neidliuger aláírásommal ellátott igazolvánnyal (jótállási iv) ellátvák; tökéletes jótállás mellett

adatnak el s kaphatók kizárólag egyedül:
N E 1 D L 1 N G E R  G .

A „Tiie Singer Manufacturing Coinp. New Yorku főügynöke.
FID KR AKT A  R: Pécs és vi- Q R p " i f  ^ Q  f( urnái, ki egyszersmind ajánlja a n. é. közönségnek a városházi bol-

számára föutcza 1 ■ti helyiségében újonnan 
“ I

berendezett norinbergi és diszmü-kereskedését.

Keskeny
útifű - mellczukorkák,

a tüdő és mellbnjok, köhögés, fojtóköhögés, 
rekedtség és tiidöliuriit biztos gyógyszerei.

A term észet által a szenvedő említ 
javára terem tett m egbegscQthetlen keskeny útifű 
azon métf eddig fel nem derített titkot fogla lja  
m agában, miszerint a gége légcső  rendszer 
gyulladt nyakhártyájára való azonnali gyors 
és enyhítő hatás gyakorlásával az illet • beteg  
szervek gyógyulását minden tekintetben lébe- 
tő leg  e lő seg íti.

Miután gyárm ányun-  ------------- . . .  _ _
knál a c/u k or és  keskeny / ' / ‘V  •  / /
útifilbőli f -/fa  veg y ü l.-  * '  r  /  r é t  « /<•/»*■ •+ y f
Wr. t kezeskedünk, különös
flgyeleinl e ajánljuk hato-ágilag  bejegyzett vé 
lev.i aláírásunkat, mert c«ak ezek igazoljak

'vünket su dobo 
ak valódiságát.

Schmidt Vi:tor & fiai,
cs. k. fz.ilia.ial gyárosok Itées, Wieden, AHfgasse 48.

Raktár: Sipőcz István gyógyszerész, Lili János,

206. (6 -3Karikás Lajos
férfi divat áru és fehérnemű raktára

Budapest, Dorottya utcza 3 sz.
a tisztelt közönségnek figyelmébe ajánlja alant felsorolt legjobb minőségű és legfino

mabb kiállítású áruit, nevezetesen:
ő darab ing fehér vagy színes rávarrott gallér és kézelővel
G darab alsó n a d r á g ..............................................

12 darab zsebkendő fehér vagy színes s z é lű ..........................
12 pár harisnya fehér vagy c s i k ó s ..........................................
Ugyan ezen áruk a tulajdon kiállításban de jobb minőségben össze«en 41 ft. 50 qr.

Ezen felette jutányos árakat — szemben a felsorolt áruezikkek kifogástalan jó 
minőségével egyedül a kilátásban álló nagyobb forgalom reményében vagyok ké
pes a tisztelt közönségnek felajánlani mély tisztelettel

K a r i k á s  L a jo s .
fl̂ F" M egren delésekn él a z  ingekre c su p á n  a  n yakh őség  szü kségelte tik .

Valódi franczia férfi és női k e z ty ü k  p á r j a  9 0  k r .

Összesen 

29 frt. 75 kr.

214. (6 -2 )

leg ú ja b b  ta lá lm á n y it

d a r á l ó -  é s ö r l ő - m a l m a
gőz-, lóerőre és kézihajtásra

nagy fontossággal szeszgyárakra, hizlaló-intézetek és gazdászatra,
Meglepő nagy munkaképesség, olcsó Ar és csekély hajtóerő a főelőnyei ezen malmoknak.

____  Működésben látható:

I L T i c l x o l s o t n .  T * 7 \  3T - ű l 1 5 p  gépgyárában, BUDAPESTEN, Gyár-utcza 48. szám alatt.
K é p e s  á rjeg yzék ek  m in d e n  g a z d a s á g i g épekrő l in g yen  és bérm entve.

»
MyomatoU Tai&s Miüályuál i eeae t 187 3,




