
VII. évfolyam

Elöttüetéul d íj:
Postán vagy Pécsett -házhoz 
küldve: egész évre o tt., 1.1- 
ívre 2 frt. 50 kr., negyed évre
[ ft.25hr. egyes szám 10 kr. 
Mooielenik minden gzomba-  
; l ^ > S e s  számok kaphatók 

*• Wnyvk«r«k. 
(Széchényi tér).

Pécs, 1879. deczember 20-án. 51-ik szám-

H irdetések ára:
Egy öt-hasábos petit sor 

egyszeri megjelenéséért ti kr. 
3-szori 5 kr., 10 szeriért 4kr. 
fizetendő. — M i n d e n  hir
detés után 30 kr. bélyeg dij 
fizetendő A nyilt tér 1 petit 
sora 10 kr. A hirdetési dij 

előre fizetendő.

S zerkesztői Iroda:
Ferencziek atezája 22.sz.I- emelet. 
Kéziratok vissza nem küldetnek

A lap szellemi részét illető közlemények és előfizetések a szerkesztőséghez, a hirdetések pedig a kiad-.hivatalno.; intézendők. Előfizethetni helyben: 
a kiadóhivatalban, Blauhorn Antal úr a városházi épületben, Lili János úr a budai külvárosban, Rohm 0. F. úr a szigeti külvárosban lévő 
kereskedésében, és feszti Károly úr könyvkötő üzletében, Király utca (nemzeti casinó épület), valamint a vidéken minden postahivatalnak

K iadó hivatal:
Taizs Mihály nyomdájában 

Majláth-tér 2. szám alatt. *

a P é c s i  F i g y e l ő  politikai, 
gazdászati, közm űvelődési és tá rs a 

dalmi  hetilapra .
Uj évvel lapunk  n y o lc z u d ik  

é \ i  fo lyam át kezdi meg. P a rá n y i 
lánczözem az idd eg y m ásu tán ján a  
hosszú lánczolatában , de elég idd arra. 
hogy e? y  ' ’idék i heti lap élet k ép es
ségét és h e ly i szükségességét bebi
zonyítsa. Mi a te ljesíte tt hazafiui 
kötelesség m egnyugtató  érzetével 
m ondhatjuk el, hogy lapunk a lefolyt 
hét év alat t  nem csak  h ián y t potolt, 
hanem városunk  és m egyénk közön
ségének nélkiilözhetlen közlönye lett.

L ap  .nk m últja g aran tiro zza  jövő
jét; miér t  is e lá lluuk  a hangzatos 
szavakba burkolt a ján lga tások tó l, 
m elyre o ly  v á lla la t, m ely hét éven 
keresztü l minden k ö rü lm ények  közt 
bebizonyíto tta é letképességét, s meg 
állta he lyé t, — úgy  sem szoru lt reá.

L eszünk  a k ik  v o ltu n k : a  sza 
b a d e lv i i s é g  e vidékeni zászlóvivői 
s a nép fel v ilágositó i, s valam int 
eddig felem elt fővel mondhat juk,  
hogy soha sem  t ámad t uk  meg az 
i g a z s á g o t ,  a b e c s ü l e t e s s é g e t ,  
a s z o r g a l m a t ,  és az á r t a t l a n 
s á g o t ,  és s o h a s e m  védelm eztük  a
b ű n t ,  az á r u l á s t ,  a c s a l á s t ,  á n n -
t ást s egyéb a közélet porondján 
sajnos, gyakran feltünedező a l j a s 
s á g o t  : — úgy ezután is csak meg
győződésünk fog vezérelni utunkon, 
melynek egy czélja van: s z e r e t e t t  
h a z á n k ,  M a g y a r o r s z á g  »oi-
l o g s á g a :
Morzsát vigyünk csak s töltsünk hézagot 

íuk morzsa dombbá, domb begygyé leszen 
S'agygyá magassá mint a Tát' abércz .

Mi, ha lha ta tlan  Vörös m arty n k  e 
jeles m ondása sze rin t e m orzsát 
akarjuk le rakn i ism ét a haza o ta 
rára. midőn fe lvá lla lt kö telességünk  
teljesítésére tovább haladunk  utun
kon. azon rem én) ben, hogy közön
ségünk sa já t é rdeke és a czél i ránt i  
tekintetből, fá rad o zásu n k at m ár mú l 
túnk által és k iérdem elt kellő tám o
gatásban részesítendő  .

Lapunk beosz tása  is az eddigi
marad A l e g r é s z l e t e s e b b  tudó
sítást fog hozni a m e g y e i  s v 
rosi  élet minden mozzanatáról, s

t á r g y a .
Karácsony elölt.

Közel a karáesony szent nagy ünnepe, 
Örömökkel telve ezrek kebele.
Ki most kérve iordul 
A kis Jézushoz.
Annak ö sok minden 
Ajándékot hoz.

Kérik is am sokan és ö oly kegyes, 
Megajándékozza mind, ki érdemes,
Kinek enni valót.
Kinek ruhát ad,
Kinek hahat bábot.
Dohot trombitát.

Mig kicsike voltam nekem is hozott 
Képet, kocsit, lovat, trombitát, dohot;
S hogy a fejem lágya 
Kissé már benőtt,
A zsebembe egy pár 
Ezüst penegőt

Most baka beérem pusztán semmivel,
Nem is kérek semmit : — kérnék, de mive 
A mit én szeretnék.
Tudom, úgy se á d ;
Tizenhat esztendős 
Eleven bábát.

Ha pedig ezt nem ád , nem kell más egyéb, 
Se trombita, se dob, se kiföstött kép,
Se szekér, se hintó,
Se báb, se fa-ló —
Baka gyereknek csak :
Szerető való ! V e ti-

Szegény leány . • •
Szegény leány a kedvesem,
De azért én lión szeretem, 
ő  is szeret forrón, híven,
Meg is áldja a jó Isten.

figyelemmel fogja kisérni a neveze
tesebb o r s z á g o s é i  vi lágnaozgal -  
ma k a t , h ü  tolmácsolója lesz a köz
véleménynek, hogy azok is kik csak 
vasár- és ünnepnap érnek rá lapot 
olvasni mindenről mi a uagy világ
ban történik, rövid leírásban része
süljenek. Sziutugy fi ryelemmel kisé- 
rendjük azországos pol it  ik  ai, t á r 
s ada l mi ,  k ö z g á z t ! á s z a t i ,  köz
mű velődé si, szíp művésze t i ,  i r o 
da Imi, t udom á u y o s  m o z z a n a 
t oka t ,  s azoknak lehető rövid és 
még is világos s érthető kivonatban 
hu képét fogjuk adui. Városunk és 
megyénk s z e l l e m i  és a n y a g i é r 
d e k e i t  készséggel védjük e Óiéi
ból bárkinek szívesen tért adunk 
lapunkban.Tárczánk tudom áuyos tör
ténelmi és szépirodalmi közleménye
ket fog hozni.

Közönségünk támogatásában he 
lyezett bizalommal folytatjuk a kö
zönség érdekébeni fáradozásunkat, 
s kérjük lapunk tisztelt előfizetőit s a
n. érdemű közönséget, hogy ezentúl 
is, mint eddig szellemi és anyagi t ámo
gatásuk által t ‘gyék lehetővé lapunk 
által a közjó érdekében vitt sikeres 
küzdésünket.

Kérjük az előfizetések mielőbbi 
szives raegujjitását s lapunk szives 
terjesztését annál inkább is, mert ré
szünkről nem kímélünk semmi fárad
ságot és áldozatot, hogy lapunkat 
minél érdekesebbé csat .  olvasó előtt 
kedvesebbé tegyük.

Előfizetési di jak:
A Pacsi Figyelő helyben házhoz 

hordva, vagy vidékrepóstán küldve: 
Egész évre: . . 5 ft
Félévre: . . . 2 ft 50 kr.
Negyedévre: . . 1 ft 25 kr.

A „P é c s i  F ig y e lő "  s z e r k e s í l ő s é g e .

Uzsorások, bor- és szesz- 
hamisitók.

A társadalom e fekélyei egy pár 
évtized óta annyira erőt vettek rajta, 
hogy a gyógyításnak ugyancsak 
utolsó órája ütött, mert ha ezt is 
elmulasztják azok, kikuek kezeibe 
letétetvék a gyógyszerek és alkal
mazásuk joga, akkor egy az összts 
fenáltó társadalmi állapotokat meg-

A büszke nép maró nyelve 
Azt hány-veti a szememre:
Mért hajoltam le a porba 
Öt emelni a karomba.
Hejh emberek, rósz emberek 
Ne járjon el a nyelvetek; —
Ki nem veszi porból is fel,
Hogy lm igaz gyémántot lel?!

Peri.

T é li* d a l.

Hova tűnt el a szép virág . . . ?
Hová lett a madárdal . . . ?

Miért kopár a füzfaag ?
Mely úgy zöldült tavaszsza! . .  . ?

Hová szállt a pieziny fecske . - • •
Kicsiny fészke m Irt üres . . . ? 

Mórt nem szállong már a lepke . . .  ?
És nektárt mért nem keres . . • ?

Kihallt már a berek, erdő ;
S oly elhagyott a l ig e t :

Nem lengi á t játszi szellő
Oly magányos, néma lett.

Eljött a tél, a természet,
Megöszült és elbervadt:

De ha eljön a kikelet 
Ifjúságot újra ad.

ü jra  virul mező liget,
Újra harsog madárdal : 

ü jra  ébred a természet
Smaragdzöld virányival.

De ha éltem szép viráuya'
Az ifjúság hervad el 

Oh a tavasz napsugara
Többé nem éleszti fel.

Wloter József.

renditő véres forradalom elkerül- 
betlen.

A kormányok innen és a Ltj- 
thán túl is felismerték úgy látszik, 
a veszedelmet, habár nem is oly 
mértékben, melyben már tettleg 
benne vagyunk, mert ha jól ismer
nék, akkor a drága időt nem vesz
tegetnék oly hosszassan törvényja
vaslatok készitgetésével és átvizs
gálásával, hanem erős szakavatott 
kézzel sietnének a fekélyeket le
metszeni a beteg testről.

Kormányunktól és az alsóházi 
többségtől azonban ezt kívánni va
lóban szerénytelenség volna, mert 
végre maguknak is meg kell arról 
győződni, hogy a meddig a hata
lom szálait kezükben tartják, öu- 
fentartá8Í ösztönük sem engedi, hogy 
erélyeaeu hozzálássanak a fekélyek 
kiirtásához.

Hogy látszassanak valamit tenni, 
nagy lassan előkészítik az uzsora 
törvényjavaslatot, tesznek valamit a 
borhamisítások ügyében is, mert ez 
a külföldön nagy port vert fel, de 
a meddig a jelen hatóságok, a jelen 
bíróságok kezeiben lesz a vizsgálat 
és intézkedés, a fenyítés joga, ad
dig nincs ahhoz bizodalmunk, hogy 
az uzsora, a bor- és szeszhamisitás 
fekélye kiirtva legyen.

Ha a közigazgatási tisztviselő, 
a vizsgáló és Ítélő biró a közvád- 
lóval egyetemben feladatának öntu
datával bir és nem hajolva mellék- 
tekintetekre, lelkiismeretesen és buz
gón kivált magas hivatásának meg
felelni, — ha kötelességének telje
sítése közben nem czélozza fárado
zásának külön megjutal mazás Át , 
vagy éppen meg nem engedett elő
nyöket nem hajhász, ellenkezőleg, 
ha tudja és meg van arról győződve, 
hogy lelkiismeretes buzgalma elis
merésre talál és a kormánytól vagy 
választótól, mint az erre egyedül 
illetékes helyekről, — előmenetele 
által kapja a megéruemlett jutalmat, 
akkor az eddig feliálló és érvényes 
törvények is elegendők a ragály 
megfékezésére, e nélkül a legrész- 
letessebb Írott törvények sem fognak 
használni.

„Pilis valet favor in judice, — 
quam lex in codice.** — Régi igaz-

Szól a kakas . . .

Szót a kakas virradóra,
Négyet ver a toronyóra,
Pirul \ i  ég, a nap támad . . . 
Elhagyom a nyoszolyámat.

Fürge vagyok, azt beszélik . . .
Hiszen csak nem alszom délig! 
Legfőképen ha őt várom,
Ki édesebb, mint az álom . . .

Az én rózsám erre tér el 
Minden hajnal érkeztével . .
(Rövidebb a másik útja,
Mégis erre hajt a kútra !]

Kiállók a kapu elé,
Átnézek az akol fe lé ;
De nem látom a rózsámat —
Én Istenem, beh megvárat !

Lelkem lelke, gulyásbojtár 1 
Az este is merre voltai ?
Talán bizony másra veszett 
Az a nótás, csalfa eszed 1 ? . .

Jön a rózsám fütyörészve —
— Új nóta mint veszem észre — 
Széles válán czifra suba,
Úgy áll meg a kiskapuba.

Betakar a subájába,
Mint a fészket a fa ága.
Csókolgat a piros ajka,
Egész ezukros bolt van rajta!

Hogy ba itt a suba alatt 
Élhetnék át telet-nyarat, —
A királynak sorsa végett 
Nem táplálnék irigységet —

Kulcsár József

ság ez, de soha sem volt annyira 
igaz, mint napjainkban.

Ki ne ismerte volna városunkban, 
hogy tovább ne menjünk, ama Me- 
phisto alakú uzsorást, ki majdnem 
éhen halt meg, noha százezreket 
meghaladó be nem szedhető köve
telésekről az okmányokat Őrizte 
szekrényeiben. — 0  soha sem ér
tette azt a mesterséget, hogy meg
nyerje a bírák kedvezményeit, de 
ellenkezőleg modora által, mellyel 
a törvényre hivatkozva az igazság
szolgáltatást nem kérte, hauem kö
vetelte, ellenséges hangulatba hozta, 
volt is annyi faggatásnak kitéve 
mindéit oldalról, hogy legtöbb eset
ben sikerült a hálójába került áldo
zatoknak abból mindenféle utou-mó- 
don kimenekülni. - Ez pedig a 
törvényileg megengedett uzsora 
féiiy(?)korábdii esett meg rajta.

De ki ne ismerte volna ama 
még sokkal förtelmesebb uzsorás 
Jebuzeust és annak utó Iáit, kinek 
ügyeit már egy önérzetes ügyvéd 
sem vállalja el, ki személyesen je
lent meg a sommás bíróságok előtt, 
ott töltötte el a tárgyalási napokat 
és elterpeszkedve a pamlagou, várta 
megnyuzandó rabjait, kinek tanúi 
— mindig ugyanazok — úgy val
lottak, mintha parancsolták volna, 
és az elleukérdésekre reudesen azzal 
válaszoltak, hogy arra már nem 
emlékeznek, — ki ne tudná, hogy 
ha alperese ügyvédet vallott, ennek 
ugyancsak résen kellett lenni, ne
hogy egy felesleges póttárgyalást, 
vagy éppen tanúkihallgatást el ne 
mulasszon, mert ő a legtöbb esetben 
pernyertes lett és lesz, hasztalan 
özöuleuek reá a bíróságtól eltávozó 
szerencsétlen alpereseknek az igaz
ságos Istent segítségül hivó átkai, 
sok község földművesei görnyedez- 
nek zsarnok karmai alatt és nincs 
ki megvédje őket.

Ez nem követelte, hanem kérte 
és kéri a törvényszolgáltatást és 
ha egyebet nem tesz is, modorával 
a bitóban nem gerjeszt ellenszenvet.

így vagyunk a borhamisítás az 
italra kimért szesz megmérgezése 
kérdésével is.

A lelkiismeretlen méregkeverö 
borkereskedő azonnal kész mentsé-

Apróság.
Hogy az Ínséges eszteudő nyomorából 

ne hiányozzék semmi, el jöít a kemény 
zord lé!. Erős l'agygyal dermesztő hideg
gel félöles hóvai beszorít minden földi te
remtményt a hajlékba, s onnan nézi egyik 
bodor füst felleg közül, hogy hordja a 
szél a fagyos havat, a másik arczán meg 
fagy a legördülő köuyuycsepp, nincs fa, 
nincs kenyér, nincs kereset.

Az Ínség jaj szava felhatott a piros 
bársony székig, s lett egy kis szóváltás 
az országháziján; „bámulj magyar!!“ gond
viselőd nem alszik, már utalványozza a 
kölcsönt a megyehatóságoknak, megment 
az éhség és nyomorúság vasigájából, s 
hogy jobban elérje czélját, hát, kiviszi, 
hogy néhány ezer katona szabadságoltas 
sék, hadd segítse otthon a kenyeret pusz
títani tavaszig..........

Milyen szomorú satyra is az a mi az 
országházban folyik. Szegények vagyunk 
mint a templom egere, nyikorguak, mint a 
kenyetlen tót szekér, s ott meg csak úgy 
dobálódzanak a milliókkal, udvartartásra, 
palotaépitésekre, s oh! boldog korszaka 
az ínségnek még adóemelés is történik 
mert hát gondoskodni kell a népről.

Nyugodjál békében te szenvedő óriás, 
a te földi sorsod a szenvedés, igavonás, 
tied az izzadság, másé a jutalom, tied az 
éhség, szomjúság, másé a lakoma és a 
tokaji. — így volt ez akkor is, mikor ős 
apánk a csöbröt hordozta. Majd ha látják, 
hogy már nem bírod a terhet, peusionál 
nak valamelyik múzeumba, s fellttuek „ne- 
mes8é“ és lesz predicatumod „uébai.“ — 
Hej! csak a te sorsod ne legyen ez, én 
kedves magyar népem.

gével, hogy nem 8, hanem a ter
melő, kitől Ő vette, mérgezte meg 
a bort, a termelőt kitudni nem le
het, mert ő a borokat sok embertől 
vette és összekeverte, most már nem 
tudhatja kié volt megmérgezve, kié 
nem ?

A buzgó és eszé’yes vizsgáló 
bírónak lesz módjában az igazat 
kisütni, a bizonyítékokat előáüitaui, 
— hogy ha nem akarja vagy nem 
ért hozzá, akkor — no akkor majd 
az alanyi tényálladék meg nem ál
lapítható, a kereskedő felmentetik s 
nem lesz egyéb büntetése, minthogy 
elkobzott mérgezett borát kifolyat
ják. —

Miért nem tett a kormány eddig 
semmit a fővárosi borgyártók tele
peinek megvizsgálása és ellenőrzése 
tekintetében?

A főváros fogyasztási adó vonal
lal van körülzárolva. a városban 
termelt borzagyvalék, a szeszből 
méregszerekkel felszap oritva és sok 
vízzel vegyítve csinált pálinka nem 
fizet sem fogyasztási adót, sem vá
rosi re>Tólét, tudva van, hogy a 
bőrgyártás által maga az államkincs
tár évenkint százezreket veszt a 
fogyasztási adónál, de azért a kor
mány szembehunyva azt állítja, hogy 
nincs bőrgyártás!

Hozhatnak törvényeket mázsa 
számra, ha azok foganatosítása nem 
tétetik erélyes és lelkiismeretes, 
buzgó tisztviselők és bírák kezébe, 
a fekély tovább fog terjedni, addig 
mig az önsegély ideje bekövetke- 
zeud. —

A tisztviselők és bírák felülről 
veszik a példát, a kormány mely
nek főemberei elvesztették a nem
zet bizodalmát annyi botrány után, 
mik az utóbbi rövid idókőzbeu is 
napfényre derültek, nem arra való, 
hogy jó példát adjon.

Szigorú erkölcsű kormányt és a 
tisztviselők és bírák epuratióját 
kérjük. ____

— A m a g y a r  d e l e g á c i ó k  c s ü 
törtöki ülésében voitak a javaslatok elő- 
terjesztendők. Ezen javaslatokat pénteken 
a bizottságokban, szombaton a delegáczió- 
han tárgyalják. A indemnitási tvjavaslat 
aligha fog hosszas és heves vitákra alkal
mat szolgáltatni, és tekintettel az ellen
zéki képviselők csekély számára, annak

Sok a hiány, erről jut eszembe, ho?y 
a „Mohács** czimü lapban J. E. ur „Hi
ányaink'* czim alatt 4 számban hosszú 
czikket közöl, elő sorolva Mohács város 
qualiticálhatlan hanyagságát. Nem tudom 
lesz-e reá viszhang, nem gyepesedett e he 
egészen a kolomposok érző tehetsége, de 
annyi bizonyos, hogy a 13 ezer lakosságú 
Mohács állapota nevelés, oktatás terén 
szégyen, műveltségi viszonyai alant járók. 
De mit csudái kozunk rajta, hisz másként 
R. képviselőt D. semmi uton-módon le nem 
győzhette volna.

•

A sok keserves dolgok közül meg
emlékezem a dicséretesről. — Üdvözölve 
légy derék, hivatásodat ismerő pécsvárosi 
közönség, te tudod, mi a mostani léha 
korszak orvosa „dologház** s te azt fel
állítani czélba vetted, igen jó, igen helyes. 
Hadd íoggyauak a csaló férgek, a do- 
logtalan ravaszok száma. — Bár követné 
példádat a többi hatóság is, becsesebb 
lenne a munka a talpnyalásnil, csúszás- 
mászásnál, elvtagadásnál.

*
De ugyan lehetne e olyan nagy do

logházat állítani, hova be sétáltatnánk 
nemzetüuk testén rágódó, minden undok 
férget? Igen is lehetne. De ezt a társada
lom építse fel saját kebelében; ezen do
logház fundamentoma a tiszta erköics, a 
szigorún ítélő jellem, a hófehér-tisztaságú 
becsület, a lelkiismeretes igazság legyen. 
Ez a dologház gyógyítaná meg a nemzet 
sírásóit. Ez tisztítaná meg a bűzös léget, 
ez söpörné ki az Angias istállóját. S a mi 
fő, ez viráguztatná fel a mi édes hazánkat. 
Kis Jézns! hozd karácsonyi ajándékul e 
társadalmi njjáalakulást .Magyarországnak.

____  Lajos.



elfogadása, kétséget nem is szenvedhet. 
Az indemnitási törvényjavas'at megszava
zása után a delegácziók elnapolják ülései
ket februárig, a mikor a közös költség- 
vetés tárgyalása kerül napirendre. Orczy 
br és Tisza Kálmán Bécsbe érkezett.

— A m int látásik a magyar  
igazságszolgáltatás még nincs eléggé meg
rontva és a szabadalmazott uzsorások kénye 
alá hajtva, mert úgy hallatszik, hogy Cse- 
megi Károly az egyik legfőbb itélőszéki 
büntetőtanács elnöke egész tavaszig sza
badságot kapott, és pedig azért hogy miu 
den idejét a büntető perrendtartás kidol
gozására fordítsa. így Bónis elhalálozása 
folytán a legfőbb itélőszék mindkét bilu- 
tetö tanácsa elnök nélkül van, s a kúrián 
elterjedt bir szerint, az igazságügyminisz 
tér ennek daczára nem is gondol Bóms 
helyének aznnali betöltésére, amint azt a 
telsőbb igazságszolgáltatás érdekekei meg
kívánnák.

—  András} Oróf, némely ol
dalról jövő állítások szerint nem fog reszt
venni a delegációk külügyi vitájában. Csak 
a közös költségvetés tárgyalásánál togna 
felszólalni.

— A „Budapesti Közlönyt köz
li a királyi kéziratot, melylyel Ivacskovics 
szerb patriárcha ezen állásától felmente
tik s neki a Lipótrend nagykeresztje ado- 
máuyoztatik: 6  Felsége egyszersmind 
Angelics Germán g. k. püspököt a kar- 
loviezi metropolia adminisztrátorává ne
vezi ki. .

— A* „E * '  szerint ő  Felsege,
a többszörösen ismétlődő botrányok foly 
tán, — melyek szoros összefüggésben vau 
uak a Tisza kabiuettel és bizalmas em
bereivel, a konzervatív párt több előkelő 
egyéniségeivel érintkezésbe lépett, a kor- 
máuy átvétele végett. Az eredmény égé 
szén attól függ, hogy a külpolitikában az 
udvar politikája a konzervativek által 
feltétlenül, vagy feltételesen elfogadtatik eV

— Ivacskovics szerb patri-  
archáboz felhívást intéz a szerb kongresz 
szus néhány kiváló tagja a ,,/asztava 
bau; felszólítva őt, hogy maradjon meg 
állomáson s védje továbbra is kitartással 
a legújabb törvények és a kiváltságok 
által biztosított autonómiát, amely külön
ben sem engedi meg, hogy a pátriái Pilá
tusban az autonomikus tényezők mellőzé
sével eszközöltessék változás. Mint távira
tilag jelzik, ezen nyilatkozat nagy feltű
nést okoz.

—  Ivacskovics szerb patria**
cha folyamodott a királyhoz, hogy a 
szerb-g-k. egyházi kormányzatban coadju 
tort kapjon. A király Angyelics bácsi 
püspököt nevezte ki coaujutoruak. Ezeket 
az újvidéki „Zaztava“ a szerb autonómia 
ellen iutézett példátlan merényletnek (7 ! ) 
tartja, azt mondva még, hogy a patriareha 
maga is árulást követett el, ba beegyezett 
Angyelicsnek kineveztetésébe, végül fenye
get uagy haugon, hogy a szerb nép tudni 
fog szavainak érvényt szerezui.

—  Az agrár kérdésben Szara
jevóban a főkormányzó elnöklete alatt 
ülésező bizottság Dessewffy gróf Egyed 
kerü'eti főkapitány indítványa folytán a 
magyar korona országaiban touállott ui- 
béri viszonynál alkalmazott kárpótlást fo
gadta el alapelvül.

Schinerling és Tisza.
Szatyrának nagyon komoly dolog tör

ténelmi momentumnak azonban nagyon ne
vetséges az a história, ami a véderő tör
vény ügyében ebben ami paragrafusokkal 
összefoltozott közösügyes öszmonarchi- 
ánkbau történik. Pedig hát a történelem 
elé tartozik. Klio leszen hivatva feljegyezni, 
hogy a magyarországgylilés többsége, 
mely egy ezer éves alkotmány — egyet
len példa akotineuseu! — sáuczaiba állva 
küzdhet az alkotmány elleues hatalom 
erőszakoskodásai ellen, alkotmányos érzii 
let tekintetében az itjabb, mond hatni az 
alkotmányos élet világában még csak szó 
pós testvér Ausztria által legyőzetett.

A véderőről szóló lörvény, .mely a 
hatvanheted 1 ki egyezményt ujabbi 10 évre 
behozza, s melyet a minden politikai ér
zékből kivetkezett magyar mamclukk se
reg bű odaadással szavazott meg az or 
szág nagy kárára és Tisza Kálmán kí
vánságára, — az osztrák rajxráíhban má
sodszor is megbukott. Megbukott pedig 
annak daczára, hoey Tisza Kálmán tul- 
parti kollegája Taaffe gróf a koronát is 
lehívta olympnsi magaslatáról a pártmoz
galomba. — De a császári szó daczára 
az osztrák liberálisok meg maradtak egy
szer már kinyilvánított meggyőződésük 
mellett.

Ezért azután nagy a zavar nem any 
nyira Bécsben, mint Budapesten.

A bécsi miniszteriam, mert törvéuyja 
vaslata megbukott le fog mondani, s ez 
nem rendkívüli s nem is uj dolog, sőt na 
gyón természetes. Hanem az azután még 
is furcsa, hogy mit fog Tisza ezek után 
cselekedni.

Az elvitázhatlau tény, hogy folyó hó 
17-én az osztrák rajxrath a magyar mi
niszter elnök sorsa fölött is szavazott, sőtt 
mint egy távirat mondja Schmerling lovag 
a javaslatot azzal védelmezte, hogy ha az 
a rajxratban keresztül nem megy Tisza 
Kálmán meg fog bukni ! I

Schmerling és Tisza egy utón egy 
czél felé a g’sammt monarchia centralisa- 
tiója utján. Ler extremes se touchent. A 
végletek találkoznak.

Az alkotmányvesztés hírhedt lovagja 
és az ellenzékből lett miniszterelnök egy 
hajóban eveznek, mert azt mondanunk seiu 
kell, hogy Schmerling Tisza Kálmánban 
yem a magyar miniszterelnököt, hanem a

cenfralUatiolegkipróbáltabb v an ’luVP félti.
A rajsrarií mi (deci. 2Jáa)  harmad- 

szór fog szavazni az ominosus törvényiv 
vaslat felett. Az első és második szava
zás közti sz imkülönb-tég, ill ;tve elleuzéki 
szavazatok apadása odamutat, hogy sike 
rttlend a lajthántuli kormánynak keresztül 
erőszakolni a javaslatot, a mód azonban, 
melylyel az osztrák kormány e javaslat tör- 
vénynyé emelése körül eljárt, elszedte aló 
la az alapot. Bukása bizouyos, valamint 
az is, hogy e bukás nagy változásokat 
jelez a birodalomban. Hogy hazáukra s 
különösen alkotmányos életünkre nézve jó 
hatású lesz e e változás az attól függ & 
nemzettest miként fogja magát viselui az 
eseményekkel szemben. Az országgyűléstől, 
melynek többsége szolgaibb a Tudorok 
alatti angol parlamenti többségnél, többé 
jót nem várhatunk. Pedig a válság nem 
közönséges lesz Köröskörü! zúg a reak- 
czio áramlata Európa száraz földjén. A 
jog megszorítása s a központi hatalom 
kiterjesztése vau n ipireudeu iniudeute.e. 
A reactio fekete madarai aprónként, de 
következetes koaoksággai csipkedik cson
kítják a véres küzdelmek árán szerzett 
alkotmányokat. A német szövetségtauács 
épen azon a napon, melyen az osztrák 
képviselőház ellenzéke oly férhasan <‘!'e 
nállt a korona kívánságának, megszavazta 
Bismarknak azt a javaslatá', mely a német 
torvézy hozás időtartamút oc^y s a hü 
ségvetéai időszakot két évre nyújtja ki, 
ami pedig nem egyéb és nem kevesebb 
mint a választó polgárság akaratnyilva- 
nitásáuak az eddiginél hoszabb időre való 
kontiskálása, a kormány feleletre vonása 
alkalm ának csökkentése, a nemzet s a 
nemzet gyűlése által eddig gyakorolt va 
lasztói 8 ellenőrzési jog megszorítása.

A centrálisától megcsoutosodott lovag
jainak gyakori szereplése a mostam köz 
jogi állapot mulhatian megváltozásának 
kiáltó jelensége! lráuyado téttiak belátták, 
hogy az oecupatio folytán a dualismusból 
trialismussá vált helyzet naponként oly 
kérdéseket hoz szőnyegre, miket a polyg- 
loít birodalom különböző iráuyba gravi- 
taló sokféle nemzetiségei szája ize szerint 
eliutézui nem lehet. A állam test két tő 
faktora a történeti jogokon álló Magyar- 
ország és az észak uyugotou hatalmas ál
lammá tömörült Németország télé kacsin
gató osztrák németség közt mindinkább 
tágul a mélység, melyre 67 iki állam íér- 
liaink a „közös ügyes'* hidat építették.-— 
A kettős birodalom sorsát intéző matado
rok már érzik, hogy e hibás számításit 
építmény, az események árja kimosván 
alapját, önmagától tog az alatta tátongó 
örvénybe zuhanni. S mert a magasabb 
régiókban a múlttal szakítani nem tudnak, 
vagy nem akarnak, felhasználva az elő
nyös helyzetet, mely az elvtagadó minisz
tereinek pórázán vezetett magyar parla 
menti többség által uyujlatik, visszaállít
ják régi uralmukat, a centrálisátiót. Ezért 
szerepel újra ennek főmatadora Schrner- 
liug, és ezért korteskedett az oszt rá-; par
lamentben a ceutralisatio nagymestere 
Tisza Kálmán mellett!

Nevetnénk rajta, ha oly nagyon szo
morú nem volna.

A képviseiöház deezcmher 11 iki ülésén 
a hadmentességi dij adóról szóló törvény- 
javaslat részletes tárgyalását befejezte, s 
a ház többsébe a javaslatot lényeges nióslo 
sitás nélkül elfogadta.

A deczember 12-iki illésen a kérvé
nyek elintézése után Kemény b. minister 
telel Molnár Aladár által a philloxcra 
ügyben és Aponyi Albert grót által a 
Németországgal! kereskedelmi szerződésre 
vonatkozólag hozzá iutézett interpellatioára, 
s a ministeri választ mindkét esetheu az 
interpellálok és a ház tudomásul vette.

Miklós István a tliggetlenségi párt e 
szép készültségit lialal tagja szépen indo
kolt beszédében az egyesületi jog meg
sértése tárgyában a kormány elnökhöz 
intézett interpellatiojára adott ministeri 
választ nem vette tudomásul, s kérte a 
házat interpellatióját tárgyalás alá venni; 
a többség azonban a miniszteri választ 
tudomásul vette. Péchy miniszter is felel 
b. Bánbidinek a körösvülgyi áradások ügyé
ben tett interpellatiójára, illetve elősorolja 
azon sajnos sz inoru dolgokat, miket ezen 
pusztításokból úgy is tudtak. A válasz 
egyhangúlag tudomásul vétetik. Pauler 
igazságyminiszter a közforgalom tárgyát 
képező értékpapírok megsemmisítése tár
gyában Halász Bálint által hozzá intézett 
interpellatiora azt feleli, hogy a törvény- 
javaslat elkészítése tárgyában egy bizott
ságot alakított, minthogy ez ügy nagy 
óvatosságot kíván, s rajta lesz hogy a 
javaslat mielőbb elkészíttetvén azt a ház 
asztalára tehesse. Tudomásul vétetett. — 
Az ülés végén Gullner Gyula az uj pesti 
kikötő ügyében intézett egyerélyes hangú 
interpellatiot a pénzügyminiszterhez.

Deczember 12-én a főrendiház is tar
tott ülést, melyen a szentesített törvények 
hirdetettek ki, s az ülés végén gróf Keg- 
levich István a garamvölgyi vasút tárgyá 
bán intézett interpcllatiót az elnök és a 
közlekedési miuisterekhez.

Deczember 13-án tartotta a képvi- 
selőház a karácsonyi szünetek előtti utolsó 
ülését melyen György Endre interpellálta 
valószínűen a miniszter tdnök meghagyásá
ból, a miniszterelnököt a kisbirtokosok föld
hitelintézete ügyében, melyre ezután Tisza 
Kálmán felelvén, ismert ügyességével, mint 
már anynyiszor, bebizonyította, hogy meny
nyire képes ő óranegyedekig elbeszélni 
és semmit sem mondani. A választ a ház 
többsége az egyesült ellenzékkel együtt

tudomása’ vatte. Tisza in leán y ára  
közelebbi ülés január 2)-ri hiávtz ‘ '<•

Külföld.
Oroszországban feuakadtak a közügyei, 

szünetei minden csak a rendőrségi appa
rátus működik, hogy a ezár ellem mereuy- 
let tetteseit kipuhatolja, s egy tudósítás 
szerint a szaglászok már nyomon is voU 
nának. A 37. számú bérkocsis úgy ints azt 
vallotta a rendőrségnél, hogy azon liazba, 
honnan a merénylet iutéztetetc többször 
vitt egyéneket, kikre a ház előtt várako
zott. A bérkocsis személy leírása nyomán több 
egyént elfogott, a rendőrség, kikről a kocsis
határozottan állítja, hogy felismerte okét.
A kérdéses ház előöbeni tulajdonosa azon
ban az elfogottak egyikében sem ismeri 
tel a vevőt. A moszkvai kormányzóságban 
eddig k é t  e z e r  emh r fogatott el, K öztük  
egy titkos tanácsos s két tábornok, a tie- 
fogottak legnagyobb részét azonban sza
badon bocsátották. Az oroszországi tarso 
dal mi helyzet most már csakugyan tart
hatatlanná vált. A börtönök telve becsüle
tes emberekkel, s a szabadon járók biz 
touságát a közbiztonság őrei veszélyezte
tik. A I •guagyobl) hatalom, a imudeuluto 
ozat- lélekben és testben megtörölt az ese
mények súlya alatt. A teuevadbol feténk 
uyul lett. Félelme oly nagy, hogy a nap 
legnagyobb részét imával tölti és mindun
talan tudakozódik , váljon az elővigyázati 
rendszabályok minden eshetőség ellen tueg- 
tétettek-e. Nemcsak hogy a császárt pa 
lotát zsaudárok és kémek veszik körűi, es 
hogy hálószobája előtt gárdák vanuak fel
állítva, hanem még bent hálószobájában 
is egész éjjel rendesen hat gárdatiszt áll 
őrt. Ezen elővigyázati rendszer a borzasztó 
hatalommá nőtt nihilismnst meg nem fogja 
akadályozni terve kivitelében. Először azt 
akarták hogy az elnyomó folytonos rétté 
gé8ben éljen, s miután ezt már nagyou is 
elérték, egy legújabban nyomtatásban meg
jelent proklamacziúban halálitéletét közük, 
melynek végrehajtására bizonyára bor
zasztó eszközöket fognak választani. Már 
a nihilismussal nem tartó muszkák is két 
pártra szakadtak, az egyik kívánja a czár 
leköszönését, a régi absolut rendszer elha
gyását és alkotmány behozatalát, a kisebb 
párt pedig azt tartja, hogy a ezárnak most 
nem szabad elhagyni trónját, mert ezt 
előtte válságos időben egy ezár sem tette.

A másik sötét pont Európa láthata 
rán Gusinje, az a nyomorult városka és 
területe, melyet a berlini kongressus böl
csessége jónak látott Albánia testéből ki
vágni, s mint konezot Montenegrónak ki
osztani. A lezajlott török-orosz háború ki
törését a messzebb fekvő történeti okokon 
kiviil, egy nyomorult montenegrói sáríé- 
szek Podgorieza, illetve a mouteuegiói 
kecskepásztorok itteni verekedése okozta. 
— Gusiuje épen ilyen podgoriczai szerepre 
látszik készülni.

A porta megtett mindent, hogy a né
pet rábírja az engedelmességre s most egy 
körjegyzékben elutasít magától minden 
vádat a bekövetkezhetőkért, ha Monte
negró fegyveresen fogja a terület átenge
désért megtámadni az albánokat. Orosz
ország azon indítványát, hogy a berlini 
szerződést aláirt hatalmak biztosokat küld 
jenek ki, hogy azok foganatosítsák Gusiuje 
átadását, minden oldalról, mint keresztül- 
vihetetleu tervet elvetették, — s igy Gu 
sínjéből második Podgorieza lehet a 
keíeti háború fészke. —

Roberts tábornok az augol afgháu 
hadsereg fővezére szorongatott helyzetbe 
jutott At’ganistánban. Az orosz izgatások 
folytán ott a leikelés nagy mérvet öltött 
s az angol hadvezér 30 ezer jól fegy
verzett felkelővel áll szemben. Mint Ázsiá
im’ érkezett távirat mondja az angol sereg 
ki is szorittatott Kabulból.

Kabulban f. hó elején egy angol mű
szaki tiszt az erődítési munkák közben 
titkos okmánygyü jteménye akadt, mely
ben legérdekesebbek az orosz kormány 
utasításai a középázsiábau működő muszka 
emissáriusok szamara. Ez okmányok sze
rint Oroszország már az 1*73. év óta fon- 
dorkodik Afgliánnisztánban Anglia ellen. 
Jakul) klián Laboréba érke ett, hol egye
lőre felügyelet alatt áil. Utazás közben 
ama óhajtásának adott kifejezést, hogy 
Angliába vigyék s ott élltesen.

Az igazság szolgáltatás.
Annyi e részben a panasz, mint a ten

gerben a föveny és mennél nagyobb az 
elégedetlenség annál inkább bonyolítja azt 
a törvényhozás, mintha készakarva oly 
cliaost akarna teremteni, melyből nincs 
más menekvés, mint tabula rasat csinálni.

Ezúttal egy illetékes szózatot adunk 
a kereskedelmi és ipar világból, a soproni 
kereskedelmi és iparkamrának 1879 nct. 
29 tartott ülése jegyzőkönyvéből.

A napirend III. tárgya.
168/1870. Ugyanazon bizottság jegy

zőkönyve, kamarai tag, Seltenhofer Frigyes 
urnák az igazságszolgáltatás teréni reform 
tárgyában tett indítványa iránt.

Az indítványnak teljes szövegébeni 
felolvasása után a bizottság következőleg 
nyilatkozik :

„Nagyon is ismeretes és sajnos tény, 
hogy az igazságszolgáltatás Magyarorszá
gon felette lassú, késedelmes és költséges, 
hogy tehát a követelményeknek semmi 
irányban meg nem felel. Nem kívántatik 
ezzel a bírói személyzetnek kötelesség
mulasztás szemére vettetni, hanem inkább 
arra utaltatni, hogy az eléggé nem saj
nálható bajok törvényeinknek részbeni 
hiányossága s hézagossága, a hosszas 
eljárási módozat és nem csekély részben

az io-azságszolgiltatás tarén uralkti),  
főltg pádig v kezelési s z e m é ly ^ !  hely
telenül a lt ilmazort takarékosig  által

okoztatna ^  ^ hagyatéki eljárásra kívá
nunk utálat. Vannak esetek, hogy a sztt 
löknek uaiala után 8 — 10 év múlva sincs 
a hagyatéki tárgyalás befejezve, minek 
következtében nagy számú csalad teteme
sen károsodik."

Oly esetekben, hol egyszerűen az 
enyém" és „tied" forog szóban, a hol 

minden jogi fogalom szerint minden perei 
kizárva kellene lennie, a feles gyakran 
pénzükhöz nem juthatnak, mivel a legalap
talanabb ellenvetés az ügynek beláthattam 
elhalasztására elégséges."

,Nagy tőkék bírói letétben hevernek 
melyek I  °/0-al kamatoztatnak, a felette 
lassú eljárás következtében a jogos tulaj
donos, legyen az Uzletegyén, vagy gazda 
kiszámithatlan kárt szenved, miután gyak
ran kénytelen saját üzletének folytatá
sára 8, 10—15°/0 kamat mellett pénzt 
fölvenni. Az ily viszonyok okvetlenül az 
ország elszegényedését idézik elő, mivel a 
forgalomra a legkárosabo hatást gyako
rolják, és az idegen tőkét, melyre az or
szágnak oly nagy szüksége v an, elriasztják."

„Legyen a bizottságnak megeugedve 
különleg a kisebb polgári peresügyekbeni 
eljárást és a telekkönyvi ügykezelést uéui- 
ieg behatóbban tárgyalni."

„Múlt évi októb :r k i 30-áu sz. a. 
kelt felterjesztésében a k a mr a  az 1877. 
évi XXH. t. ez. (kisebb peresügyekbeni 
eljárás) hiányait tüzetesen raegvitatvau, 
auuak oly irányi) mi módosításit hozta 
javaslatba: miszerint a bejegyzett ezégü 
üzletegyének főkönyvi kivonatai és szám
lái, melyek a vevőknek az áru átadása
kor azon záradékkal: „fizetendő helyben 
— kébesittetuek, oly okmányokul tekin
tessenek, melyek alapj iu a kereset felpe
resnek illetékes béke vagy közsógbirája 
előtt megindítható."

„Az okot, mely a kamarát azon javas
lat tevésénél vezette, a hivatkozott törvény 
36. § 8* szolgáltatta, mely szeriül a kép 
viselet folytán felmerült költségek alperes 
ellen meg nem Ítélhetők, minek következ
tében az üzletegyének kényszerítve van
nak, a vidéken lakó adósaiknál kinulevő 
követeléseik behajtásáról, a mennyiben eza 
béke vagy községi biró illetékessége alá esik 
teljesen lemondani, ekként annak lévén kité
ve, hogy ezen követeléseiket végkép elvesz
tik, mert ezek miatt sem utat netn tehetnek 
sem képviselőt nem állíthatnak, mivel a 
felszaporodó költség a beperlendő köve
teléseket túlhaladja és auuak megtérítésre 
netn számíthatnak."

„Ezen felterjesztés következtében mi 
sem történt; a viszonyok ugyanazok marad
tak és mindinkább súlyosabban nehezed
nek az üzletvilágra."

„Hogy pedig az ily állapotok csak 
erkölcsteleuitőleg hatnak, mivel beuuük a 
rósz fizetők közvetlen támaszt lelnek, és 
hogy ennek folytán az idegen tőke min 
dinkábh elriasztatik, — az nyilvánvaló."

„A kisebb polgári peres Ugyekbeni 
eljárásról szóló törvény alapeszméje jó, 
de kivitele el van hibázva. Ezen törvény, 
ha a kamara által kijelölt irányban módo- 
sittatik, és ha egyfelől a bíráskodásra — 
hiányzó képzettségüknél lógva — több 
nyíre alkalmatlan községi bírák iiletékes- 
sege lucgszoriiiaiik, másfelől pedig a 
békehírük illetékessége kiterjesztetik, az 
országra Icgjótékouyab > hatást gyako 
rolh iftiá.

„Hogy a telekkönyvi ügykezelés az 
országban hiányos, hogy a legtöbb telek
könyvi hivatalnál, különösen p*‘dig a já- 
rasliiroságokuoz kihelyezetteknél, a hát 
alakok (/.erekre szaporodnak : az általá
nosan ismeretes ; hogy ezen bajok a bitéire, 
lz anyagi jólétre és a fekvőségek forgal- 
uára a lcirkárosabl befolyást gyakorol

bírja az országba csalogatni: az bizonyí
tékot nem kíván."

„A kamara a soproni takarék- és köl- 
csönegyletnek panasza következtében f. é. 
april 28 án 831. sz. a. e tekintetben is 
a magas minisztériumhoz felterjesztést in
tézett, ebbeu a késedelmes törvénykezési 
eljárásnak legrikitóbb eseteit, — melyek 
többnyire, vagy talán mind a telekköny
vek lassú ügykezelésére vezethetők vissza 
— felsorolva; de ez irányban sem éretett 
el semmi eredmény “

„A bizottság azon véleményből kiin
dulva, hogy az igazságszolgáltatás Ma
gyarországon, az állami közjóiét alapját 
képező élénk és üdvös forgalom igényé
nek meg nem felel, indítványozni bátorko
dik : hogy a kamara ismételt s tüzetes 
felterjesztésben a magas minisztériumhoz 
fordulva, a törvénykezésünkben uralkodó 
bajoknak orvosoltatását kérje."

„Úgy hiszi a bizottság, miszerint a 
kamara ezzel számos megbízóinak kivan 
sága szerint cselekedne és hogy inditvá 
nyozó ur ezélzatának is ekként legjobban 
megfelelne."

Ezen előterjesztés Kugler alelnök ur 
álta javastatba hozott azon toldattal: hogy 
miután a polgári Ugyekbeni igazságszol
gáltatásnak alapja, a polgári törvénykönyv 
hiányzik, mi a bíráskodásban különféle 
véleményeket és zavarokat szül, ily tör
vénynek mielőobi alkotása sürgölcndő, —- 
határozati erőre emeltetett.

A falusi nép rákfenéje,
Mondják, hogy nem jó a darázsfé

szekbe nyului, kivált mikor az oly hatalmas 
darazsakkal van benépesítve, minők a mos
tani uzsorások Magyarországon. Nem a 
zsidók iránti gyűlöletből szóltatok fel, mert 
van szerencsém több zsidót ismerni, kik

több bectülé?! és tisztelete* é-ltuH vA ,
mint sok közhivatali)ia álló kereste ji/.  
mindazáltal bátorkom a tisztelt olvas > u 
gyeimét egy általános bajra felhívni, mely 
lassan ugyan, de biztosan, falusi népinket 
koldusbotra juttatja.

1848 előtt ritka faluban volt egy-egy 
boltos, azóta pedig nincsen oly kis falu, 
vagy csak házcsoport is, hol legalább egy 
beSne fészkelte volna magát. Egv kis bu
gyorral a hátán, telve másoktól hitelre 
vett aprósógokkal, letelepe lik oda és 
egy-két év múlva már kitar egy gazdát 
hajlékából, kiusk házit, földjeit poton 
árou megveszi. Egyes esetek szót sem 
érdemelnének, de a baj már oly általános, 
ho-’-y a hatóságoknak, a kormánynak és 
minden igazi hazafinak óvszerekről kell 
gondoskodni.

A bugyoros meguyitja boltját (?) 
Apró-cseprő portékáját nem igen szeren 
pénzért adni, inkább vesz — ki.ált gye
rekektől leány iktól, szegényektől — pénz 
helyett bármi termesztméuyt, egy kraj- 
czár helyett öt-hat eső kukonc/.át, egy 
kötéuyuyel gabonát, három-négy tojást, 
stb. Az oskolás gyerekeket mindenféle 
ezukorkákkal, a serdülő leáuyokat piro- 
sitóvai, csillogó pántlikákkal, az iskolát 
elhagyott fiukat krajezáros pipákkal, gyu
fával, doháuynyal kiuálgatja és ue.u is 
kér érte pénzt, esik hozzon néhány eső 
knkoriezát „hiszen, úgymond, vau apád
nak elég, észre sem veszi" és tavaszra az 
uzsorás, kinek holtja mindenestül busz 
forintot sem ér, eiád száz méter-mázsa 
kukoriczát és isten tudja mennyi gabo
nát, diót stb.

Más ily nadáíy meg befogja hitvány 
gebéjét egy rozzant kocába, ebbe egy kis 
állványt heiyez, azt tele aggatja pántliká
val czéruával és egyéb!) apróságg il, azután 
jár vele faluról falura, estére p: lig vissza 
tér odújába, kocsiját mindenféle termeszt- 
mennyel megrakva, és nagy eső Imák 
kell törtéuui, ha ez öt év múlva fa
lujában, fiz év múlva pedig a varme
gyében virilista nem lesz.

Az ugyan nem volna haj, hogy a 
pióczákból virilisták lesznek, mert ezen iu 
tézmény agy is a miudeu féle vallásu, 
állású és fajú vérszopók számára találtatod 
fel; hanem az a baj, hogy a leendő vi- 
riiis ák az ifjúságnak erkölcsroutói, — a 
meglett virilisták pedig a felnőttek és a 
gazdák tönkretevői.

E bajon pedig nehéz segíteni, mert 
ha a tanító az oskolában a gyereket, a 
pap a szószéken az öregeket ezen üzel- 
rnekre és azok káros és erkölcsrontó kö
vetkezményeire figyelmeztné, akkor a baj 
még nagyobb lenne, mert a fajgyűlölet 
magvait szórná el, mely rövid idő alatt 
a romániai jeleneteket vallási és nemze
tiségi tekintetben majdnem a büuösségig 
türelmes hazánk téréin ismételné.

Nézetem szerint ha a törvényhozás 
képtelen ezen a magyar nemzet testén 
élődő rákfene ellen hathatós törvényt hozni, 
mert a törvényhozók legnagyobb része az 
uzsorások zseoébeu vau, akkor hozhata me
gyei közgyűlés szabályrendeletet legalább 
arró l: hogy sem korcsm áros, sem boltos 
gyerekeknek (k iskorunknak) semmi szín 
a la tt hitelezni, vagy  áru ikat termesztmények 
ért cserébe adn i n c merészeljen és hogy 
a kocsivau h ázalás tilos, — s végre, hogy 
ezen szabályrendelet ne csuk a papiroson 
maradjon, hanem auuak szigorú keresz
tülvitelével a községi elöljárók felelőség 
terhe mellett megbizaudók lennének. *)

Baranyavár 1879. deczember lő.
G areisz József.

Egy helyreigazítás,
A „P. F." 49-ik számában megjelent 

közleményem adatáról a t. szerkesztő Ur 
meggyőződött, hogy az 1862 évi novem
ber 27-iki 4771 számú telekkönyvi igazi- 
tási kérelem más 1863 évi febr. 6-áuúgy 
iutéztetett el, hogy folyamodó perre uta- 
sittatotf, mely határozat neki mart 15-én 
kézbesittetett. Elhiszem hogy ez tény! de 
tény az is mit éu irtain, nem  s z o k t a m 
Í r n i  m i r ő l  t ö k é l e t e s s e n  m e g g y ő 
z ő d v e  nem v a g y o k .  Mikor a kérdé
ses czikket irtául, előttem feküdt a Keői 
521 számú telekjegyzőkönyv „ h i t e l e s  
m á s o l a t a "  melynek végén szórni szóra 
az áll.

„Szélenjegyzés
4771/861 Makk János és Czigler Antal 

laskafalui lakosok Schlapp János elleu a 
tulajdonjognak a keői 521 sz. tjkben tel
vett szőllőknek nevükre leendő bekebele
zése iránt.

Pécsett 1800 hetvenkileuezedik évi 
november hó második uapjáu."

E két tényből az következik hogy 
1*63-bau a telekkönyvi hivatal vétkes 
mulasztást követett el, mert az azon évi 
február 6 áu hozott törvényszéki végzést 
nem foganatosította, illetőleg nem vezette 
he a telekjegyzőköuyvbe, és hogy későb
ben is csak felületesen kezeltetett a telek
könyv, mert 1870 ik évben egy hason’ó 
kérvény elintézése bevezettetett e telek- 
jegyzőkönyvbe, továbbá a telekkönyv a 
keői határ úrbéri szabályozása követkéz 
télien átalakíttatott és a teuntjelzett „hite
les másolat" a telekjegyzőkköuyről kia
datott a nélkül, hogy valaki a szarvas 
hibát észrevette volua ; — pedigjogilag neui 
mindegy, ha az vau bejegyezve hogy: 
modó a per útra utasittatott," azért mos 
is bátran kérdezhetem: mire való a telek
könyv?

Baranyavár 1879 évi deczember 15-en.
GareisJózef,

mérnök.

*) Úgy ám, de hát ha a megye és U a s^ 1 
elöljáróság is Abrahám zsebéből kaQ’üiw*1 • .gS6Tl«



T ö r v é n y s z é k i c s a r n o k .
Előadott polgári ügyek:

Láncunk község úrbéri telkes gizdái 
u a község zsellérei ellen legelő elkülön- 
zés — Kupi János, Kis Lajos ellen egyes- 
*iLr érvénytelenítés. — Kozma Ferenc/ és 
t 'iizv. Tóth Józsefné ellen örökösödés.— 
Kovács Katalin, Gyúró Fereucz ellen örö
kösödés. — Mtrko Ferenc/, Goocs Gyula 
ellen 305 frt. 75 kr. — Bogary Gyuláué, 
Keiter Károlyné ellen 670 írt. — Piskur 
István és társa Piskur András és társa 
ellen talajdonjog, s Jankovits András és 
társa Piskur István és társa ellen, be
avatkozás. — Veber Konrádné s t. özv. 
Hofman Jánosné ellen 400 írt. — Gáspár 
Ferencz, özv. Vinezen Györgyné ellen in 
„atiasok iránt. — ilock János, Hoelirein 
József és t. ellen 735 írt. — Koustanczi 
Kata és t. ifjú Pavkovits Ivó ellen bir
tokba bocsátás.

Előadandó bünteti*) ügyek: 
Deczember 23. Hausz ;r István ellen 

életveszélyes fenyegetés miatt, végtárgya
lás. Hofuiann Boldizsár elleui emberölést 
bűnügyben kir. táblai ítélet. Jarnovits 
Márton elleni emberölési bűnügyben vég
tárgyalás. Horváth József és t. ellen kir. 
táblai Ítélet. Deczember 2f. S lile J.inos 
elleni emberölési bűnügybe i végtárgyalás. 
Káli József elleni szülői bántalmaz isi bűn
ügyben kir. táblai Ítélet. Deczember 30. 
Varga József és t. elleui kir. táblai Ítélet 
hirdetés. Misetics János elleui büuügybeu 
curiai ítélet. Fekete László elleni bűnügy
be:! kir. táblai Ítélet. Deczember 31. B!a- 
zseíovszky Károly sikkasztási bűnügyéit m 
kir. táblai ítélet. Sztipanovica József sik
kasztási bűnügyében kir. táblai ítélet.

Kérelem
az uj évi tisztelgések iránt 

Közelegvén az uj év, alulirt választ
mány tisztelet és bizalomteljesen kéri fel 
szab! kir. Pécs város emberszerető s min- 
denrendü lakóit, az újévi tisztelgéseknek 
jótékony adományok általi megváltására. — 
Az ekép begyülendő összeg a városi sze
gények között, kik a szükség által legin
kább a téli időszakban szorongattatnak, 
leend kiosztva. A jótevők nevei adomá
nyaik megjelölésével 1880 év vizkereszt- 
napján kibocsátandó jegyzékben közöltetni 
fognak. Pécsett, 1879. évi Deczember hó 
11-éu. —

.4 szegények intézetének 
v á la s z tm á n y a .

A kegyes adományokat a „Pécsi 
Figyelő* szerkesztősége is elfogadja.

L apu n k  múlt heti szám ti -
bau „Egy apa* aláírással jelzett czikkre 
vonatkozólag \\ arga Ferencz belvárosi 
igazgató-tanitó úr egy hosszabb helyre- 
igazitástélét küldött be hozzánk, mely 
azonban az érdemre nézve csak annyit tar
talmaz, hogy tévedésből történt az, tuisze 
riut az mondatott a beiratások alkalmával, 
hogy az egész tanító- és tanárság felmen
tetett a beirat ági pénz fizetése alól, mert 
az iskolaszék csak egy tanítóra nézve 
mondta ki ennek kérvényére a mentessé
get. — Hiszen hogy tévedés volt, azt 
cz ikk link  Írója is elismerte, de hogy e 
tévedést a tévesztőnek még idejében, még 
mielőtt a hatósági fizetési megintés bekö 
vetkezett, kellett volna eloszlatni, az éji 
oly bizonyos. — A uii a beiratási pénz 
szedés nek megszüntetését, uj iskola épü
let emelését, és a közegészségügyi óvin
tézkedéseket illeti, igazgató-tanító úrnak 
sorait annál kevésbé adhatjuk, miután 
saját legjobb meggyőződésünk szerint az 
érdemek mériegezésében egészen más ered
ményre jövünk, mert mi nem a külsziu 
után szoktunk Ítélni, hanem mindig tekin
tetbe vesszük és pedig lélektanilag az 
igazán elhatározó indokokat, mert ismerjük 
azon rugókat is, melyek nem mutatkoznak 
a uyilváuosság előtt. — Városunk már 
évek óta oiy kedvező pénzügyi helyzetben 
van, de még inkább lehetne, mely köz
műveltségi haladását fokozná, de jelem 
igazgatása alatt bizony csak igen kevés 
történik a tehetséghez képest. Yárosuá- 
zunkon nagyrészt is csak azt tartják, 
hogy „tantuni faciamus, ut ne mereamur 
pelli.“ _____

Különfélék.
Lapunk jövő heti és ez évben utolsó 
a a karácsonyt szent ünnepek m att 
ynapon deczember 38-án fog megje 
Szives olvasóinknak egyúttal boldog 
plést, bö kriszkindlit és barátságos 
I szobát kívánunk.

A pécsi jótékony nőegylet karácsony
it adakoztak: Cseh Mária o 9 * 
i-Kövér Anna 5 irtot, 11 felöltőt 
sák burgonyát, Cseh Marianna
t, CzirerCseh Stepbame 3 inget,
> Bésán Dunaszekcsőről 20 irtot, 
i székesegyházi urod. 6 meter b 
Zsinko István kanonok egy ö a , 
th Teréz 5 frtotésegy vég barchent-et, 
ihorn Teréz, Ratkovics Mari, Jobst Jo- 
, Angyal Tekla, Czvetkovits Joseta,

Katalin, Kováesics Teréz, Bohm Ka- 
i egyenkint 2 Irtot, Haksch Lmilne, 
uone Ágoston egvenkint 3 Irtot, ttai- 
ker Anna 1 irtot és egy nőt inget, 
idl Mathild egy inget, Billicz
inget és egy pár czipőt, Sziranjn a*

u, Schmurek Karolin, Pongracz Mara, 
mann Ludorika egyenkint 1 irtot, 
lián Károlyné 1 frt 50 kr, — ra 
szky bárónő, Erreth Károly, JKormay 
lovica egyenkint 3 Irtot, Krasznay 
ri 2 frtot, — Mendlik Ágoston, »ipö<» 
fa, Skerlecz bárónő, és Szeitritz 
ouok egyenkint 5 frtot, — Engl • nna

két kocsival ttlzi fát, — Stein Helen egy 
kocsi tűzi fát, — Blauhorn Júlia czakrot, 
Krauze N. egy vég barchenf-et. M^'y 
kegyes adományokért meleg köszönetét 
nyilváu'fja a választmány.

— Az árvízkárosult és Szegediek ré
szére városunkban befolyt adományok ki
mutatásából kimaradt: Mérey Pál 3 frtot 
és Weiller N. János gyűjteménye 87 frtal, 
a mi ezzel kiegészíttetik.

— A farsang első fecskéje. A pécsi 
jog és államtudományi kar polgárai a 
»jogász segélyegylet" javára 1880. évi 
január hó 10-én a „Casino és Hattyú-* 
egyesitett helyiségeiben zártkörű] táucz- 
vigalmat rendeznek, melyre védasszouyul 
Donászy Miklósné ő nagyságát nyerték 
meg. Jegyek a meghívó előmu atása mel
lett január hó 8 és 9 én d. e. 10—12 ig, 
d. u 3—5 ig, a bálnapjáu d. e. 9-től 
esti 6 óráig a „jogász segélyegylet*1 iro
dájában (Lyceum 2 ik emelet utolsó ajtó 
balra) s este a pénztárnál váltha*ók. Sze
mélyjegy 3 frt. Családjegy 2 személyre 
5 frt, több személyi- 7 frt. Felülfizetések 
köszönettel vétetnek és kirlapilap nyugtat- 
tatnak-

— Ily mén Bihari Benő dárdai ügy
véd eljegyezte magának Bock Antónia 
urhölgyet Kácsfaluból. Sok boldogságot 
kívánunk az itjn párna*.

— Bosnia áldozata. Szakváry Ká
roly m. k. postafogalmazó gyakornok a 
magyar történelemben hírhedté vált bos- 
uiai hadjárat alkalmával Parisból, hol 
mint az osztrák-magyar kiállítási bizott
ság titkára volt alkalmazva, hazahivatott 
s az okkupátióban miut egy éves önkény- 
tes nagy önkénytelentil résztvenui kény
szerült. Barátai és ismerősei elcsodálkoz
tak, hogy az ifjú, ki Parisból az élvek 
világvárosából piros pozsgás arczczal vi
ruló egészséget hozott haza, Bosuia vado- 
nai közül teljesen megtörve, szétdult egész
séggel tért vissza. Rohamos sorvadásba 
esett, s nagyobb szerencsétlenségére kato
nai kórházba került, hol az orvosok baját 
fel nem ismervén mell hártyagyulladás
éden gyógyították, minek folytán beteg
sége annyira erőt vett rajta, hogy daczára 
orvosa (Pasitzky) minden erőlködésének 
megmenteni többé nem lehetett, s rokonai 
barátai és ismerősei őszinte fájdalmára 
élte 26 ik évében f. hó 14-én bevégezte 
szép reményekre jogosító pályáját, s 16-án 
a borzasztó hideg daezára díszes számú 
közönség kisérte a jobb sorsra érdemes 
ifjút sirjáha. Béke poraira!

— .4 helybeli székes káptalant f. hó 
15 én súlyos vesztesség érte. Egyik legje
lesebb s közszeretetben álló tagja, Anker 
Hugó prépost-kau inuk, székesegyházi plé
bános, volt országgyűlési képvisel') szív 
szélhüdés következtében életének ;>4-ik 
évében elhunyt. Egész váratlanul bekövet
kezett halála, nem csak az egyházi fér
fiak közt, hanem a közönség körében is 
mély megdöbbenést keltett. Az egyház hu 
fiát, a társodalum jeles tagját s szenvedő 
emberiség könyörületes szí ü jóltevőjét 
siratja benne. Szerdán nagy közönség 
mély részvéttel kisérte az életerős férfiú 
bilit tetemeit sírjába. Legyen áldott em-
ékezete!

Halá'ozás. Özvegy Pintér Já- 
ssefné szül. Cuachinovits Terézia t. hó I l 
in élete 69 évében elhunyt.

— Borvizsgálat Pécsett. A svájezi 
apók azon vádjára, melylye! azok Engel 
J. fia péc-ú borkereskedő ezéget borhami- 
fitássai vádolták, mozgalmat indított meg 
i pécsi keresk. és ipartársulat, hogy a 
baranyai bortermelés jó hírét megóvandó, 
ezen vád tisztáztassék A miért is a hely 
b li borkereskedő* e czélböl a legutóbbi 
vái. gyűlésre megbivattak, kik is akkor 
boraiknak a társulat által kiküldendő bi
zalmi- és szakférliak által való megvizs- 
gáltatását kérték, hogy kitndassék, mi 
való a vádban s mi nem és hogy talán 
más c/.ég is űz ilyen „borszépitési** tízei
met. Vizsgálat alá vétettek decz. 19 ig 
Engel József, Szeifricz A., Littke L., Jan- 
kovics H., Weszelszky J., Weiller N. J. 
és Wertheimer J., Böbm C. F. és Poscli 
Adrás pécsi borkereskedők borai. Rátli 
M., Vogl J. és Záray K. bizalmi férfiak 
az előbb felsorolt borkereskedők pinezéi- 
ben váratlanul jelentek meg, a pinezék 
minden részeiben megfordultak és maguk 
jelölték ki azon hordókat melyekből a vegyi 
vizsgálatra szánt mustrák vetettek. A ve
gyi vizsgálatot eszközölték Skoff Ferencz 
a pécsi reáliskolánál a vegytan tanára, 
Szegedy Fülöp pécsi gynmasiuuii tanár, 
Schapringer Zsigmond vegyész. A vegyi 
vizsgálatkor a szakférfiak mindig jelen vol 
tak. A vizsgálat eredménye mint illetékes 
helyről halijuk Engel József fia borkereskedő 
ezégre nagyon furcsa s az ellene legújab
ban támasztott gyanúval megegyező dol
gokat tüntet te). 29 megvizsgált üveg bor 
között 15 tartalmazott kisebb nagyobb 
mennyiségű fuxint. A többi 8 pécsi borke
reskedőtől vett bormustrákon eszközölt 
vegyi vizsgálat nagyon örvendetes ered
ményű: a borok mind fuxinmenteseknek 
és tisztáknak találtattak. Wertheimer J. 
borkereskedőnél 18 vörösbor mustra közül 
egy találtatott, melyben fuxin volt, olyan 
kevés mennyiségben azonban, hogy való 
szinü, miszerint ezen festés nem közvetlen 
hozzátétel, hanem egy infieiált hordótól 
eredhetett. Közöltük ezen kiváló fontosságú 
Ügyet úgy a mint arról jelenleg városunk
ban beszélnek s igy tartózkodunk is min 
den részletesebb hozzászólástól, mig a 
pécsi kereskedelmi és ipartársulattól a 
hitelesített jegyzőkönyvek és szakértői 
nyilatkozatok másolatát megkapjuk. A 
társulat holnap d. u. 3 órakor ezen ügy
ben gyűlést tart 8 a toval,bl teendőket is 
megállapítja. Az ez ügyben megindult 
mozgalom folytán a rendőrség is megtette

kötelességét, a dolog komolyságához mért 
szigora vizsgáin'o* i.idito!*, melynek rész
leteit ózonban, meri a rendőri intézkedé
sek si kerét koczkáztatni nem akarjuk, 
jövő számunkban mondjuk el.

— A borfestésre lelkiismeretlen brr 
kufárok és a tudatlau nép által használatba 
vett anilin (fuctisiu) festék, mely lu lva- 
lévőleg erős mérget tartalmaz kereskedé
seinkben minden óvszabályok és megszo
rítás nélkül árultatik. Bortermelő paraszt- 
népünk mérges alkatrészeiről mit sem tud 
és ennélfogva épen nem volua lehetetlen, 
hogy azt borfestésre használják. — Egye
lőre arra figyelmeztetjük a hatóságo
kat, h gy az anilin festékek árulását 
ugyanazon megszorítások alá vessék, me 
lyek már a méreg tartalmú árukra nézve 
fenállanak. Ez annál szükségesebb, mi
után már arról is értesültünk, hogy ta
lálkoznak — talán nem épen helyben 
— ezukrászok is, kik e szép és mi 
reájuk nézve fő, igen olcsó festéket hasz
nálják készítményeik díszítésére. Az anilin 
kikémlésének módja, melyet e rovatban 
közlünk, igen biztos, általa rövid utón le 
hét arról meggyőződést szerezni, azonban 
a hatóság és a vizsgáló biró vegyi elem
zést és vizsgálatot kivan, mely az egyszerű 
felismerés után azonnal eszközölhető.

— A vörösbor anilinmli festése és 
annak igen egyszerű felfedezése. Sajnos 
hogy némely magyar bortermelő aniiint, 
mint ismeretes mérges szert használ, vilá
gos vörös szinti borát sötétebbre festeni, 
s azt küldi külországi vásárra. Hlyen 
esetben az anilint igen könnyen két biz
tos mód szerint találhatjuk fel; ha a kér
déses borból körülbelül egy kávés kanál 
nyira valót a tenyérre öntuek, azt egy 
kis vártat, után leöntjük, vagy össze dór 
göljiik, anitán tiszta vízzel lemossuk, az 
anilin tartalmú bor vörös foltot hagy 
vissza, holott a tiszta vörösbor tisztán 
lemosódik. A második mód szerint, egy 
tiszta edénybe, legjobb egy porcellán find- 
zsába, egy pár kanál vörös bort öntünk, 
ahoz egy kávés kanálnyira való reszelt 
stcariu savat, tehát finom steariu gyertyá
ból azt meginelegitjük még a steariu elol
vadt, összekeverés után meghűlni hagyjuk, 
azon esetben ha a megszilárdult stearinsav 
vörös szint nyert, anilintól származott, 
minthogy a tiszta vörösbortól a stearinsav 
teher marad.

— Iparosok figyelmébe. Az év végén 
felhívjuk művelt és közügyeik iránt ér
deklődő iparosaink figyelmét a „Magyar 
Iparosok Lapja* ra. E kitünően szerkesz
tett iparlap eddig a legjobb e nemű szak
lapok közé tartozik és kiváló gondot tor 
dit az összes iparügyi érdekeknek a sajtó 
utján való előmozdítására. Az iparosokat 
nemcsak folyton tájékoztatja a legújabb, 
hasznos és utánzásra méltó mozgalmak 
iránt, de az iparágak gyakorlati fejlődé 
sere is gondot fordít, amennyiben uj eljá
rási módokat, találmányokat, stb. ismertet 
szövegben és a szükséghez képest rajzban 
is. A „M. Iparosok Lapja** szerkesztősége 
központja a vidéki iparosok kérelmének, 
amennyiben minden újabb vagy régibb 
dologra nézve szívesen nyújt felvilágosítá
sokat, útba igazításokat stb. A lapot Ge
léri Mór szerkeszti, ki egy évtized óta fá 
radozik a hazai iparszakirodalom fejlesz 
lésén és a „Magyar Iparosok Lapját", 
számos elsőrendű iró és a legkitűnőbb 
ip irosszakferfiak támogatása mellett, oly 
magas fokra emelte, hogy bátran állítható 
a külföld legjelesebb iparszaklapjai mellé. 
Ily szaklapot minden értemes iparosnak 
kötelessége volna pártolni. Melegen ajánl
juk figyelmükbe. A minden héten egy nagy 
ivén, díszes kiállításban megjelenő lap ára 
egy negyedévre csak 1 frt. 50 kr Az elő
fizetési pénzek a kiadóhivatalba, Budapest, 
sugárút 60. bz. alá küldendők. Á kaszinók, 
olvasókörök és kávéházak figyelmét fel
hívjuk e hézagpótló lapra.

— Az mar más! A képviselőház üze
nt tét fa petroleumadó letárgyalásáröl) 
báró Mednyánszky Hrpád képviselőházi 
jegyző, a függetlenségi párt e derék fiatal 
tagja vitte át a főrendek házába. Midőn 
az üzenetet átadta, Haynald érsek oda 
megy az egyik gyorsíróhoz s azt kérdi 
tőle: Ki ez a derek ember?" — „Med 
nyánszky yírpád báró1*, volt a félele1, — 
„Melyik párthoz tartozik?** kérdé uir.a az 
érsek. — A függetlenségi párthoz, ott is 
a legszélsőbbekhez. — „Ej, heh kár érte,“ 
jegyzé meg Haynald ur. „Ugyan melyik 
Mednyánszky-ak közül v i l ‘>?‘ — „0 a 
szahadságharezban kivégzett vértanúnak, 
Mednyánszky Lászlónak a lia.“ — Ah 
úgy, az már más; akkor az Isten éltesse 
sokáig!“ tévé hozzá a kenetes érsek

— A delegációkat dec. lti-ra össze
lövő s Haymerle báróhoz és Tiszához, s 
illetőleg Taaffe grófhoz intézett legfelsőbb 
kéziratokat a budapesti és bécsi higatalos 
lapok dec. 14-iki száma közli.

— József föherczeg az árvizterületen. 
József föherczeg az aradmegyei árvízve
szély ide;én, az „Alföld* szerint f. hó 6- 
tól kezdve, kiséretével együtt el volt zárva 
Kisjenőn. Reggeli 5 órakor már felkelt és 
kiment a töltésekre, buzdítva, sőt szemé 
lyesen is dolgozva a fenyegetett helyeken. 
Bátran elmondhatni, hogy Kisjenőt ő fen
sége menté meg az elöntéstől, mert ha egy 
helyen a bajt észre nem veszi és rögtön 
í em orvosolja, Kisjenö most romokban be
verne. Miután az ut Nadab és Erdőhegy, 
valamint Kisjenő és Nagy-Zerind között 
el volt árasztva és a hatalmas, vastagra 
fagyott jégtábláikkal borítva, ő fensége a 
szomszéa megyebeli községekből rendelt 
emberekkel, kiket ő látott el borral, pá
linkával stb. napokon át vágatta a jeget, 
hogy az ut használható legyen. Végre va
sárnap e hó 14 én kocsira lehetett ülni s 
ekkor őfensége Nyári b. Ormós alispán és

Szkaia tiszttartó kíséretében útra kelt, hogy 
az elöntött községeket meglátogassa. Azon
ban az útnak nagyrészét gyalog kellett 
mennie. így értek Nag-Zerindre. Ő fensége 
körüljárta az egész községet, megvizsgálva 
mindent. Miután pedig a házakba a föld
ből szivárgott fel a víz, azonnal elrendelte 
a lakosság kiköltöztetését. Megnézte a Kö 
rösgátakat s azokat nem találta kielégí
tőknek. Azután a községházára ment, hol 
egyelőre első segélyül 1000 frtot adott át 
a károsultak közt leendő kiosztás végett. 
Hasonlóul 1000 frtot adott az ezután meg
látogatott Fekete-Gyarmatunk, Bél Zerind- 
uek pedig 200, Vadászunk sziutéu 200 
frtot adott. — Á feuuebbi pénzadományo
kon kívül már előbb 50 hektoliter lisztet 
és mintegy 800 írt. értékű kenyeret és sza 
lonnát küldött az elárasztott községek la
kosainak. Hétfőn hagyta ei Kisjeuőt; a 
lehetőség szerint mindent elkövetett Ta- 
bajdy főispáu ur, Ormós alispán ur, vala
mint" Nyáry Adolf b. kíséretében, lelkére 
kötvén tiszttartójának, hogy ha uetalán 
gyors olvadás jönne, azonnal táviratozzon 
neki, mert jelen akar lenni az esetleges 
újabb veszély elhárítása körüli teendőknél.

— „Ország-Világ* ezim alatt uj képes 
lap indul meg jövő év elején a magyar 
művelt közönség számára Rautman Fri
gyes kiadásában és Somogyi Ede szer
kesztése mellett. Minden két hétben meg
jelenik belőleegy-egy füzet s minden hóban 
ad egy-egy jutalomképet. A mutatvany- 
füzet, igen díszes kiállításban, három nagy 
negyedrétü íven és boritékbau jelent meg, 
számos szép képpel. Mellékelve vau hozzá 
az első hóra eső jutalomkép is „Romeo és 
Júlia* sikerült fénykép másolat Díváid 
miiintézetéből. E lüzct kiállítása pazarnak 
mondható. A számos illustráció nagyobo 
része ugyan külföldről való, d: a kiadó 
annak a meggyőződésének ád kifejezést, 
hogy a közönség szives támogatása mel
lett lassankint tökéletesen eredeti magyar 
képes házi és családi lapot adhat, s lehe
tővé lesz téve kizárólag eredeti illusztrá- 
cziókat közölni. A mutatvány füzet közli 
Arany János egy 1851-iki levelének kézi
ratmását ; Goíthard Gergely székely regélő 
képét, s a még a következő nagyobb képe
ket : a kassai székesegyház; a kedveuez 
déli á lma; az erdők királya, a malom, 
rókavadászat, a két ellenség, a tél, az 
alkony, (Greguss János képe után.) Tehát 
összesen -nyolc/, illusztrációt. A szöveget 
teszik: „Három sziv“, elbeszélés Boros- 
Troli Irmától, „Elégia** Komócsy József
től, Baki díványából (költemény törökből) 
Erődi Bélától. Gotthard Gergely, a szé
kely regélő I)ux Adolftól. Gyászterek Bosz
niában, Sasváry Ármintól. Szellemi köz
pontok a vidéken György Aladártól. A 
majolika egy mestere Frecskey Jáuosíól.
A hazai művészet érdekében, Herényi Lász
lótól. Házaság kényszerűségből, F. K.-tól. 
Az első látogatás ezim alatt Balázs Sán
dor az „Ország Világ*1 első számáról ir. 
Rodey Lucia, regény, Gréville Henriktől; 
Petőfi egy ismeretlen költeménye, közli 
Csáktornyái. A főváros krónikája. (Heti 
szemle.) Ezeken kívül képmagyarázatok, 
divat* udósitás, apró rovatok, stb. Van bő 
olvasni valója is a vállalatnak, melynek 
egész évi előzzetési ára 10 frt. negyedévre 
2 fi t 50 kr. Egyes füzet 40 krjával kap
ható A díszes füzeteknek bizonyára lesz 
kelete, mert tartalmuk és kiállításuk ele- 
gantiája jóval meghaladja a sajtónak e nemű 
minden eddigi termékeit és a hazánkban 
sajnos, hogy igen ismert és elterjedt 
„Ueber Laud uud Meer-‘*t messze maga 
mögött hagyja.

— Csillagászatilag ugyan őszben 
élünk és fogunk is élni deeemb. 21 -kéig, 
de tényleg már nyakunkon iii a legke 
méuyebb tél, a melyre csak emlékszünk. 
A bécsiek is jajgatnak már, hogy ha az 
igy tart ősszel, milyen lesz majd maga a 
tél. Félnek, hogy olyan mint 1784 ben a 
mikor jau. 7-én 19 Reaumur fok volt a 
hideg. A jég Vácztól Mohácsi; minden tor
lódás nélkül, simán és rendű ellenül áll.

— A kik nem szeretnek katonák lenni. 
Huszonöt zsidó polgártárs áll a fővárosi 
feuyitő törvényszék előtt. A tényálladék 
röviden a következő: Még 1874-ben tör
tént, hogy a sorozó bizottság előtt egy 
fiatal ember jeleut meg, ki magát orvos
növendéknek vallotta. A sorozó bizottság
ban gyanú ébredt a ffatal ember identi
tása ellen s rövid pár kérdés után meg 
is győ ődött arról, hogy a sorozandó nem 
orvosnövendék, hanem valami piuczér. Ezen 
körülmény egy évek óta Űzött visszaélés 
nyomára vezette a sorozó bizottságot, il
letve a fenyitő törvényszéket. A nyomo
zás ugyanis kiderité, hogy Kohn Hermann, 
s számos társai olymodon já  szák ki a 
hadkőtelezettségi törvényt, hogy a sorozó 
bizottság elé megidézettek helyett más 
egyéneket, kik rendesen valamely testi 
fogyatkozásban szenvedtek, fogadtak fel, 
s állítottak a sorozó bizottság elé. A helyet
tes rendesen 2 — 300 frtnyi jutalomban 
részesült, a felszabaditandók által fizetett 
összeg másik részén pedig az ügynökök 
osztozkodtak. Kohn Hermann, ki első lön 
letartóztatva, egy hosszú jegyzéket pro
dukált a vizsgáló biró előtt, nnlyen több 
mint 50 olyan egyén neve szerepelt, kik 
részint a fennemlitett módon, részint a 
katonai orvosok s más a sorozásnál befo
lyásos egyéuekkeli bűnös összejátszás által 
szabaditattak fel a hadkötolezetség alól. 
Kőim egyszersmind megnevezte bűntársait 
s ily módon sikerült az egész bandát kéz- 
rekeriteni. Kohn meghalt s most csupán 
vallomási jegyy/.őkönyve olvastatatott tel, 
melyben töredelmesen bevallja manipulá
cióját s eljárása módozatait. A per az 
első végtárgyalási napon nem nyerhetett 
hefejezést s valószínűleg több napot vesz 
igénybe.

— Lázadás B a szn ilim  Württe nberq
herczeg e h ’> 3 n éjjel táviratilag jelen
t e t  intézett t közös kti’tlgym:n:szfer!i3Z, 
hogy Bj.dában Dabrovo mellett a brecskai 
kerületben lázadás ütött ki. A lázadásra 
az adóbehajtás adott okot. A jelentés kö
vetkeztében a XIII. gyalog hadosztály pa
rancsnoksága rögtön kilencz századot kül
dött Bjélába Tomicsies őrnagy parancs
noksága alatt, kinek egy szakasz huszár 
szolgál fedezetül. A csa iátok után málhás 
állatok két napra való élelmet és pokró- 
ezokat vittek. Az expeditiót titokban tart
ják, s a katonáknak szigorúan megha
gyatott, hogy arról se levélben, se semmi 
utón senkinek közlést ne tegyenek.

— Hivatalos magyar szó Szerajc ’ó• 
bán. Bosznia és Herczegovina főkapitányai 
az agrár kérdésről jelenleg Szarajevóban 
tanácskozásokat folytatnak. Ez alkalom
ból Desseffy Egyed gróf kerületi főkapi
tány! tiszttársait és a város mohamedán 
lakásait fényes diszebédre hivta meg. Az 
első pezsgőpoháruál a közszeretetben álló 
háziúr, ki fényes magyar díszruhában volt, 
felséges uruuk és királyuuk egésségére ma
gyar nyelven lelkes felköszöutőt mondott. 
Szavait dörgő éljenekkel fogadták nem
csak az asztalnál ülő, de az udvaron szép 
számmal összegyűlt mohamedán bosnyá- 
kok is. A jelen volt magyarokra rendkí
vül jó benyomást tett a hivatalos helyen 
itt Szerajevóban első ízben hangoztatott ma
gyar szó, valamint a mohamedánoknak ez 
által fölköltött lelkesedése és a finom ta
pintat, melyet ez alkalommal tanúsítottak.

— Frau Diavolo. Volt már Olasz- 
országnak Fra Diavoloja, most van végre 
Frau Diavoloja is, egy szoknyás rablóve- 
zér. A bauda Kalábriában működik, s a 
vezér maga egy 25 éves gyönyörű asz- 
szony. E nő felesége volt egy zsiványuak, 
kit a karabinierik tusakodás közben agyon
lőttek. Az asszony férje holttestére eskü
dött, hogy halálát megfogja boszulni. S 
esküjét meg is tartja retteutőeu. A csend
őrök azt állítják, hogy a szép zsiváuyt el
fogni lehetetlen, mert a földművesek egyet
értenek vele, s az ő javára folyton kikém 
tik és elárulják a karabinierik mozdulatát.

— A pécsi jótékony nöegylet kará- 
esouyfája ez idén már vasárnapon decz. 
21 én íog meggyujtatni és pedig délután 
három órakor az egylet saját házában. 
Ugyanakkor fog eszközöltetni a karácsonyi 
ajándékok kiosztása, melyek a t. ez. ez 
iránt érdeklődő közönség által már d. e. 
is megtekinthetők. — Az egyletuek mű
ködését résztvevőleg és emberbarátllag ér
deklődő tisztelt közönséget ez Uunepélyen 
leendő megjelenésre meghívja és felkéri

az egylet elnöksége.

Pécsi színház,
„A Jockey vagy Ella a szép lovarnő* 

Jaksch és Borovits urak 3 felvon is is vig 
operettéje képezte a hét leguevezetesebb 
möeseményét. Jaksch, miut a helybeli vá
rosi zenekar karnagya és a székesegyház 
orgouásza, i'i oden műbarát előtt ismerős 
városunkba úgyis miut kiváló gyakorló 
művész, ú;vis mint zeneszerző, kiuek töb
bek közö egy szabatos stylben irt ma
gyar ny i-jyát hallottuk a múlt évben. 
Ez úttal ,i| ember m uőségébeu Ud)özöl- 
jük, ki a Borovics szövegének megzené
sítésével a drámai zene terére lépett. Az 
operetté tárgya hazai, amennyiben a fővá
rosban foly le eseménye és a sport alak
jait mulatságosan tüuteti fel. Vékony me
séjének azt a fonalát ragadhattuk m-'g, 
mely gróf Aioiasi futtatására vonatkozik.
A gróf „Striczi" nevű lova győztes lesz, 
mit legkivált a Rencz-czirkusz egyik lo
vászának köszönhet, ki ez alkalomra szol
gálatába állott. A lovász, vagy helyeseb
ben jockey most a gróf palotájába jő, s 
ott hódolat tárgya, olyannyira, hogy a 
grófné is beleszeret és minden áron ma 
gánál szeretné tartani. Megtudjuk azonnal, 
mégpedig magától a jockeytól, hogy ő 
nem is férfi, hanem nő, a szép Eila, ki 
álruhát öltött. Zavarba jő, mert mennie 
kellene, de a grófué nem bocsátja, s a 
gróf is közbelép, őt minden áron megakar- 
ván tartani, mert ügyességétől még több 
győzelmet és nyereményt remél. Ella azon
ban nem maradhat és utóvégre is meg
szökik, mégpedig jegyese segítségével, ak; 
utána jő a palotába. E menekülést a nász. 
Uunepély váltja fel, melyben mind a grófné 
mind a gróf ráismernek Ellára és szeren-, 
esét kívánnak neki. Látnivaló ebből, hogy 
eseményekben nem nagyon gazdag az 
operette, a cselekményt is iukább társal
gás pótolja, s a houyadaiom csakhamar 
megszakad; öszszeütküzés, ellentét uiucs. 
— Jaksch azonban szerencsés tapiu- 
tattal fogott tollat. Mindjárt egy formahű 
uyitáuynyal vezette be az operettet. Az 
első felvonás a gyepen foly le. Vig élet
nek vagyunk tanúi s egy élénk vegyes
kar üdvözli a hallgatót. Egy jockey tár
sai serkentésére dait ád elő, mire Kiug- 
stou főlovász szintén dallal kezdi, amely
ben elveit, szerinte priuezipiumait tolmá
csolja. E mélyhaugu humoros dalt a vonós
hangszerek pizzicatója kiséri. A most kö
vetkező kettőst a tenor és mélyhangu éne
kes között az érdekes levélária, majd a 
hármas váltja fel, a mely a jockey köz
beeső szólamaival négyessé, s végül a ze
nekar széle-edő hangtömegcivel vegyes 
karrá fejlődik s e záradék fejezi be az 
első felvonást.

A második felvonást a jockeydal 
nyitja meg, melyre a széles alapra fekte
tett és bensőséggel irt szerelmi kettős (a 
sopran és alt között) következik. Megvál
tozik itt a hangulat ekkor azáltal, hogy 
az eddig uralgó dalműi stylt a tulajdou- 
kepi operettestü l foglalja el a káczkiás kis 
coupletban, amelyet a jockey énekel. Egy



nép négyes után megint a nagy vegyes- 
kart Lalijuk, amely a második felvonást 
berekeszti.

A harmadik felvonás előtt is beveze
téssel van dolguuk. A függöny felgördül
tével, a vegyeskar után a szép zenekari 
kisérettel ellátott tenordal veszi igénybe 
figyelmüket. Majd a keringő átmenetes ve
gyeskara és Ella szólama teszi vonzóvá 
a nászüunepélyt. Az utolsó záradékban a 
boldogsági kettős (tenor és soprán) és a 
fokozatosan fejlődő ének- és zenekar egész 
pompával fejezi be az operettet.

Kimondtuk e szóval, hogy szerző 
sokat vett a jóból. Ha már egész törek
vése és foglalkozása is a komoly zene 
felé irányul, úgy itt sem tagadhatta m<‘g 
természetét s operettejéuek oly szabást 
adott, mely komoly dalműnek is megjárná. 
Az első felvonás záradéka is például hym- 
nusszerü fejlődésben éri végét, midőn a 
vonóshangszerek erősbödő tremolója mel
lett a fúvós hangszerek dallama, mely az 
operette egyik főthemájára támaszkodik, 
a vegyeskart is magával ragadja és ün
nepélyes hangulatot idéz elő. Ez azonban 
nem hiba, ez csak nem-ismerése annak a 
styinek, a mely a mai operette értelmében 
sokszor ledérségbe csap át. Hogy szerző 
a könnyű stylt ismeri, mutatja a fenn di
csért eouplet a második, s a magával ragadó 
keringő a harmadik felvonásban. Ha azon
kívül a színpaddal is bővebb ismeretséget 
köt, aminthogy erre ez első müvének ha
tározott sikere után, alkalma hiányozni 
nem fog, öntanulmány és önbirálat segé
lyével ki fogja tanulhatni, hogy mi hová 
való, és minek melyik helyen van a leg
nagyobb hatása! Mert ez a művészet. — 
Készünkről azt hisszük, hogy Jaksch iga
zolni fogja a jelen műve á'tal is előidézett 
reményt és várakozást.

Az operette előadása becsületére válik 
a helyi színtársulatnak. Betanulására nagy 
gondot fordított a társaság tanítója, Zno- 
jemszky karnagy, aki a megerősített és több 
fuvóhangszerrel kiegészített zenekart körül- 
látó tapintattal igazgatta; és szinrehozatala 
ízléssel, csínnal történt: látszott, hogy ki
csiny és nagy buzgalommal van eltelve 
ama művész iráut, aki naponként ott he
gedül a zenekarban és szintén áldozatkész
séggel támogatja a színtársulat jó ügyét. 
Ella szerepét Némethné ügyesen alkotta 
meg és énekrészeivel viharos tapsokat 
aratott. Alszeghy Ilon a grófnét személye- 
sité és Tharasszovits Margit élénk és 
tetszetős jockeyt tüntetett tel. Bérezi/ a 
Renz-czirkusbeli lovarmüvész szerepét ját
szotta és kellemmel énekelt. Vihariy tinóm 
tournure rel ábrázolta gróf Alvásyt és egész 
jelenségében előkelő és urias volt, szintúgy 
mint Németh is, aki e tulajdont oljnemü 
negélylyel vegyitette fel, mely Monoldesz 
gróf lepke természetét még élénkebben 
ecsetelte. Bokor megint elemében volt, s 
a p r i n c i p i u m - d a l t  I umorra! adta elő. 
Bokornc és Vethess kis szerepekben mo
zogtak ; az ntóbbi Falstaffnak is megjárta 
volna pohos területével és rezes arczával. 
Szerzőt többször kihitták és az első felvo
nás után babérkoszorút nyújtott át neki 
Turcsányi Irén a zeueegylet nevében s 
buzdító szavak kíséretében. A közönség 
zajos tapsokban és lelkesült éljenckhen 
viszonozta e szép kívánságot.

J  .4 T K  l i  IC K X IC
Szombat, deez. 20 án Egy katona tűrte 

nete, franezia színmű. 
Vasárnap, deez. 21-én Kornevilii haran 

gok Szerpolette szerepében Sz. 
Némethnével.

Hétfőn, deez. 22 én S z U n e t.
Kedden, deez. 23 án B é re /.y  Ö d ö n  ju 

talomjátékául Bcrezyné asszony 
közreműködésével Bőregér (Ele 
dermaus) operette.

Szerdán, deez. 24 én S z ü n e t .
Csütörtök, deez. 25 áu Egy jó zsidó csa

lád vagy : a karácsonyi szent 
ünnepek kitűnő színmű.

Péntek, deez. 26 án Nótás Kata Győry 
Vilmos uj népszínműve. 

Szombat, deez. 27-én Kis doctor operette.

1 K 0 D A L 0  M.
=  A „F igyelő '’ irodalomtörténeti közlöny 

deczemberi füzete megjelent következő tartalom- 
tartalommal : Toldy Ferenc.' és Kazinczy Gábor 
Jakab Elektől. — Petrarca és Kisfaludy Sándor, 
Rényi Rezsőtől. — A 17. század nyelvművelési 
Dr. Jancsii Bt nettektől. — Révai juóbatanitása 
Kecskeméten. Csaplár Benedektől. — Gyulai l ’al 
emlékbeszédei, Im iéi Ftrcncztől. - Irodalomtör
téneti repertórium. Szörnyei Józseftől. Szerkeszt 
Abafi Lajos, kiadja Aignar Lajos Budapesten. Meg
jelenik havonkiut egyszer Julim  és augusztus hó 
kivételével. Előfizetési ara egész évre S frt., egyes 
füzet ara 1 frt.

== A . Mmryiir Lexikon [szerkeszti So
mogyi Ede, kiadja Rautmann Frigyes ] 42  és 4.'1 
füzete jelent meg és most a C betűben halad. 
Mellékletei : Budapesti műépitménjek. II. A láncz- 
hid. — Megyei czimerek II. Ára egy füzetnek 
30 kr. Minden füzet külön is kapható.

=  ITj zenem ű. Táhorszky és Parscli zene- 
mükereskedésében megjelent : „Pár Svmpathie" 
polka zongorára szerzé ifj. Fahrbach Fülöp, kar- 
nagy az Arrogante hajótöröttek családjainak se

gélyezésére.
=  A „Pesti H irlap deez. ö-tól kezdve heti 

mellékletkép szépirodalmi és ismeretterjesztő csi
nosan kiállított és illusztrált lapot indított meg, 
az 1-ső és 2-ik szám tartalm a következő. 1. szám. 
Olvasóinkhoz ! — Déchy Mór, a Himalaja utazó 
[arczképpei, Dardzsiling város és a Jangcap Csu 
völgy fényképek ntánkészült rajzaival ] A múlt ele- 
giája, költemény Tóth Endrétől. — Az első beteg, 
rajz Almiéi Tinámért"! — A Mars bolygó lakói,
Flammarion Kamiitól -  A gözbiz, Verne Gyula" 1 1 111 ■ ......... , m

Ak

regénye. — Pest városa 120 év e lőtt [Tervrajzzal.] 
2. szám. Toldy István. [Arczképpei.] — Koszorú. 
Toldy István beszélye. — Björnsterne Björnsonból, 
költemények, fordította Cs. J. — A gödöllői szar
vasvadászatok [a rákosi Paskal malomnál és a gö
döllői szarvaspark czimü rajzokkal.] A gözbáz. 
Verne Gyula regénye. — Jégvirágok. 13 ábrával.

K Ö Z G A Z D A S Á G .
— A borh tmisifáshoz. A versed bor 

kereskedők értekezletet tartván kimoudot- 
ták, hogy borkereskedésünk hitelének fel - 
segélésére hites vegyészek alkalmazását 
s a borfestő szerek kereskedésének korlá
tozását tartják szükségesnek. A kormán > 
intézkedései a következő pontokban fog
lalhatók össze: máris hamisított borok 
lehetőleg felkutataudök, és megsemmisí
tendők; a további hamisítások meggáto- 
laudók; a foganatosított rendszabályok 
külföldön közhírré teendők.

—■ A m ’uyar borok külföldön. A 
kereskedelmi minisztériumhoz érkezett kon 
zuiátusi táviratok Zürichből és Geufből 
konstatálják, hogy a franezia Svájezban 
semmiféle esete nem fordult elő magyar 
borok elkobzásáuak és megsemmisítésének 
a német Svájezban előfordult esetek szo
rítkoznak az eddig említett szállítmány^kra 
s ezek iránt az illető hatóságok jelentése 
váratik. Mindkét jelentés szerint a magyar 
borok ellen támasztott zaj túlzás.

— A borhamisítás ügyében a buda
pesti kereskedők testületé is élénken látó 
gatott értekezletet tartván, a következő 
rezolueiót fogadta el: „Az egy begy ült fővá
rosi borkereskedők visszautasítják azon 
vádat, mintha a magyar horkereskedésre 
egészben rá illenék a borhamisítás vádja, 
l ’taluak arra, hogy a Svájcba kivitt két 
millió akóból csak egy pár hektoliter ellen 
történt kifogás. A jelen volt kereskedők 
kinyilatkoztatják készségüket arra nézve, 
hogy pinezéiket a kísérleti állomás előtt 
készek megnyitni s kérik a minisztériumot, 
hogy állítson fel a fővárosban egy kísér
leti állomást.“ A kormányhoz egy ily 
értelmű felirat fog iutéztéztetni.

— A Brod- bnsudi összekötő vasút dec. 
17 én a polgári gyors- és fehéráru szállí
tásra élő állatok és állati nyerstermények 
kizárásával, meg fog nyittatni. A dálya- 
vinkovee-brodi vonal közforgalomba helye
zése alkalmával kibocsájtott hirdetményben 
foglalt és egyelőre még érvényben maradó 
korlátozó batározruányok e nevezett össze
kötő vasútra is kiterjesztetnek.

— Borhamisítás. A pénzügy ér ufa- 
sitotta a pénzügy igazgatóságokat, hogy 
tőképen brünui gyárakból érkező fukszin- 
tartalmu boríestőszereket a határokon fog
lalják le.

— Az orsz. gazd. egyesület borászati 
szakosztálya a következő javaslatot hozta:
• ■ A borfestés idegen anyagokkal tilos. 
2. Borfesték árulása, melyek inás ezé- 
lokra is használhatók, csak rendőri enge
dély s felügyelet alatt engedtetik meg. 
Kizárólagos borfesték eladása egyáltalá
ban tilatik. 3 A borfestés ez egészségre 
ártalmas szerekkel a bor megsemitéséu 
kívül a büütetőtöi vény 114. § sa értelmé
ben egy évi fogság s ezer írtig terjedhető 
pénzbírsággal büntetendő. Az orsz. gazd. 
egyesület e javaslatot a legközelebbi napok
ban adja bea kormánynak s mint beava
tottak mondják, el is fog fogadtatni.

Petrolt um mint tüzelöszer gőzhajók 
szamára. Petróleumnak tlizelőszerkénti 
használhatósága iránt, újabb időben ér
dekes kísérletek tétettek Észak Amerikában 
és pedig igen kedvező eredményűvel. — 
Azon társaság, mely az illető szabadalmat 
bírja, hiszi, hogy a rendelkezésre álló 
petróleum-mennyiségek mellett a fűtés ezen 
módja csakhamar alkalmazásba fog jönni, 
annál inkább is, mert az egész rendszer 
igen egyszerű. H bár ezen tüzelési rend
szerrel már régebb idő óta töhhé-kevéshé 
komplikált kísérletek tétettek, a mostani 
rendszert teltünő egyszerűsége különösen 
ajánlja. A petróleum ugyanis egy, a ka
zánból kiinduló és egyenesen a tüzeléshez 
vezető gőzcső segítségével a kazán előtt 
torkoló csövekből közvetlen a tüzelésbe 
fuvatik, hol az hatalmas, fiist nélküli, rend 
kívüli hevü légszeszlánggáfejlődik. A pet
róleum, valamint a gőz beömlése csapok 
á’tal szabályoztathatik és sajátságosán 
szerkesztett szclentyük által el is zárható. 
A kísérletek egy kis gőzösön tétettek és 
2<l perez alatt lehetséges volt gőzkészen 
lenni. Ezen rendszernél veszély nem léte 
zik és a iiajó végén berendezendő petro- 
lenmtartók által a széntartók eleste kö
vetkeztében, sok rakür nyeretik. — Nincs 
kizárva , hogy ezen tüzelési rendszer moz
donyokon is ne lenne alkalmazható.

— A kisbirtokosok földhitelintézeténél 
a kormány által kikí Idött bizottság meg 
tartotta a vagyonra vonatkozó vizsgálatot, 
A kormány a vizsgálattal Madarassy Pál 
elnöklete alatt egy bárom tagú bizottsá
got bízott meg. Az igazgatóság részéről 
dr. Apáth}' István, Bittó Istváu, Heller és 
Szokoly igazgatók vannak kikiildve.

GABONA ÁRAK
a t. é. deez. hó 9-én tartott heti vásáron

I. oszt. II. oszt. Hl. oszt.
Búza 100 klg. ft. 13.70 ft. 13.20 ft. 12.50
Kétszeres „ „ „ 11.20 „ 10.80
Rozs „ „ „ 10.00 „ 9.70 „
Árpa „ „ „ 8.00 . 7.60 „ —
Zab „ „ „ 8 00 „ 7.50 „ —
Knkoric/a „ 7.20 n 6.80 „

Hajdina 100 klg. tt. 7.20
Széna „ 3 00
Szalma „ 1.50
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Hirdetmény.
Gindl Alajos csődtömegéhez

tartozó fűszer és vasáruk a bolti felszere
léssel együtt a csőd választmány elhatáro
zása folytán folyó 1879 i *  évi dec*. 
Ii6 22-eu és következő napjaiban a szi
geti külvárosi országúton lévő bolt helyi
ségben közárverés utján a legtöbbet Ígé
rőnek készpénz fizetés mellett fognak el- 
adatui.

Pécsett. 1879. évi deez. 18 án.
HAKSCH EMIL, 
tömeggondnok.

Hirdetmény.
Alulirt köztudomásra hozza — hogy

vb, Lechner testvérek
csődtömegéhez tartozó IS ÍB Ó S .iG O K *  
l»ól hétfőn, azaz deczeiuber 22-
én a tájt pipák — szipkák és csibuk 
szárak — kedden pedig thea-kávé és 
été1 Services fognak elárvereztetui.

H e lt l  F e r e n c i ,
262 (1—1) tömeggonduok.

*] Ezen rovat alatt megjelentekért nem vállal 
felelősséget ______ a szerk.

Szerkesztői üzenetek.
. . . .  a ..........ez urnák helyben. Vall

jon nem olvasta-e a „N . . . a“ apróságokban meg
jelent sértő gúnyolódásokat V elvárjuk, hogy a 
kócsögkalap alól bibujt szemérmetlenség 'vagy in
kább szemtelenséget lealázni nem fog nehezére esni.

— Egy cusinói tag. Névtelen közleményekre 
mit sem adhatunk.

X A tiF  F E R E X C Z
laptulajdonos.

H A K S C H  E M I L K I S .1 Ó Z S K F
felelős szerkesztő. Szerk - sztő tarB.

- L 3 Z i r c L e t é s e 3 s .

és fogfájás ellen.
f t c im l l io f  K ítro l.v  R ó b e r t

manchesteri lakos által feltalált
osztrák császári és á f t  magyar királyi ki- 

zárólag szaba- KLSi dalinat nyert

SOPIANA-SZÁJ SZESZ
I! a  t á  s a :

1. A Sopiana-szajszesz a száj- és orriiregnek 
(odias avagy mütógak. dohányzás vagy bármi más 
okból eredő) minden bűzét nyomtalanul eltávolítja.

2. Erősbiti a petyhüdt foghitst es az ingó fo
gakat. az utóbbiaknak visszaadta természetes fehér 
színüket, meggátolja a fogkő képződését, v-éli a 
fogak zomanezat es óv a fogfájás ellen.

3. A szál- ez orrüreg mindennemű súlyos (sk >r- 
butikusi bamalmait gyógyítja, üdíti és pirosítja a 
foghust és - d/.i a nyákhártyákat.

4. A mar létező fogfájást eltávolítja, ha a fájó 
fog és szomszéd fog busa pár csépi', vízzel nem 
e leg y ite lI  szájszeszszel megnedvesittetik.

5. Iiiphteritis es más torok bajokn d igeu si
keres gargarizaló szer.

Megrendelések elfogadtatnak: I)r. S e b ü l  h o t 
Adóit orvos urnái és minden gyógyszertárban P é 
c s e t t .  W oisz Ferencz urnái M o h ács, P é t  ró sz  
gyógyszerész urnái S ik ló s ,  H e in d h o f e r  Róbert 
urnái Zom  bor. T ö rő k  J. gyógyszerész és É d e s -  
k u ti L. uraknál B u d a p e s t .  D ie b a l l a  György 
gyógy sz. urnái Szék  e s te l i e r v  á r o t t .  Főraktár: 
Dr. S e h u I h o f Adolf urnái P é c s e t t .  07.(áó—tb

4967. is 5188. számhoz. 262.(1 1)
kTü.1879.

Árlejtés.
A pécsi kir. ügyészség felügyelete alatt 

álló központi börtönhöz 1880. évben szük
ségelt szerelvények, ruha és ágynemüek, 
s egyébb vegyes czikkek szállításának 
biztosítása végett a pécsi királyi ügyészség 
hivatali helyiségeiben, — hol a tárgyak 
szükségleti mennyisége, minősége és a 
közelebbi feltételek iránt bővebb felvilá
gosítás adatik — jövő 1880. évi január 
hó 11 én reggeli 9 órakor nyilvános szó
beli árlejtés fog tartatni, melyre a részt 
veuni kiváuók oly figyelmeztetéssel hivat 
nak meg, hogy a vállalat akár egészben, 
akár csoportonként is kiadatik, de a vál
lalkozó az árlejtéshez az alább kitett bá
natpénz készpénzben, vagy óvadék képes 
állampapírokban va'ó letétele utáu bo
csáttatnak.

A kitűzött óráig bezárólag 50 kros 
bélyeg ivén és a bánatpénz csatolása mel
lett írásbeli ajánlat is benyújtható, ebben 
az ajánlati ár nem csak számmal, de be
tűvel is kiírandó s határozottáu kifejezendő 
hogy az ajánlat tevő a feltételeket ismeri 
s azoknak magát aláveti. — Az állami 
fegyintézetek részéről bánatpénz letétele 
nem kívántatik.

A szállítandó czikkek a következők :
1. csoport: ruházat és ágynemüek,— 

férti szlirnadrág 50 darab, — vászon 
felöltő 20 db, — vászon nadrág 50 db,
— női, vászon alsó szoknya 8 db, — férti 
vászon ing 160 db, — gatya 160 db, — 
női vászoning 10 db, — férfi nyakkendő 
10 db, — törülköző kendő 30 db, — kö
tény 4 db, — lepedő 50 db, — pakrócz 
szimpla 30 db, — nagy szalmazsák 10 db,
— fejvánkos 50 db, — szalmazsák kicsiny

II. csoport: házi eszközök- 1 
száritó kötél, — 9 darab szalmaszé'- ^  
13 db kis lakat, — 9 db kis vizes kamT
— 9 db borotva, — 18 db ruha és J g’ 
makefe, — 2 db falporzó seprű, —  ̂ jj’
súroló kefe, — 4 db meszelő, ’_ io j
sárkefe, — 30 db keuyőkefe, _3
vízmérő, — 2 db ásó kapa, — 1 db e - 
kerekil targoneza, — 100 db evőkanál
— 30 db éjjeli edéuy, — 2 dl, nagy J ’
— 3 db kis tál, — 3 db mozsdó tál
4 db pamacs, — 1 db köszörUlő-kö’ "  
3o db  ̂ füstölő-serpenyő. — (Báuatpé^

III. csoport: világítási és tisztogatás 
anyagok; — (a szükséglethez képeg-l 
petróleum 340 kilogram, — faggyugyertva 
35 klg, — szappan 290 klg, — olaj, ja. 
katok kenésére 2 klg, — viasztekercs 4 
db, — lámpából 10 méter, — czirókseprü 
200 drb, — nyirágseprü 180 db, — fe. 
uyüág 6 szekér, — fehér homok 25 bktlr
— zsir czizmák kenésére 16 klg, -  [,„’ 
rotva köszörülés 120 db, — olló’ köszö
rülés 12 db, — fehér kréta 1 klg, — V(j. 
rös kréta 1 klg, — zöld gálicz 5 in. mázsa
— sárga viasz 15 dekagr, — vasfesték 
3 klg, — szemétbordás 18 szekér, — 
rabruha javításhoz: 150 db varótű, — G 
klg. fehér ezérua, — 4 klg. fekete ézérna,
-  24 db gyüszü, — 200 db iuggomh, -  

200 db csontgomb. (Bánatpénz 50 frt.l
IV. csoport: különfélék 200 —300 m. 

mázsa zsuppszalma, — 60 liter boreczet,
— 5 klg. spagét, — 20 db ÍÜrészráspuly’
— 50 klg. csomagolózsineg. — (Bánat
pénz 70 frt.)

Kelt Pécsett 1879. évi december hú 
8 ikán.

Z s o ln a ^  Cityörgy,
kir. alügyész.

J ó t  fi
k a p h a t ó

Pintér József
f a l ^ e r e s k e d o n é l .

3-CAJl - li r 3  v̂  a

K esken y
útifű - mellcznkorkát

a tüdő és incllhajok, köhögés, fojfóköhögés, 
rekedtség és tiidöliurnt biztos gyógyszerei.

A term észe t á lta l  a szenvedő em lu rh tfÉ  
ja v á ra  te re m te tt  m eg b eg scü th e ticn  keskeny útifű  
azon m ég edd ig  fel nem  d e ríte tt  titk o t fo g la lja  
m ag á b a n , m iszerin t a gége és légcső  ren d sze r 
g y u lla d t n y a k h á rty á já ra  való  azo n n ali gyors 
és enyh ítő  h a tá s  g y a k o rlá sá v a l az  ille t > b e teg  
szervek  g y ó g y u lásá t m inden tek iu te tb eu  lehe* 
tó le g  e lő se g íti .

M iután g yárm ányun- ----------- /? *
k n á l  a  ezu k o r és k o 'k en y  • / /  *
ú tifubő li t isz ta  vegyülő- 
k rő t kezesk ed ü n k , különös
figyelem be a já n lju k  h a tó sá g ila g  b e jeg y ze tt v éd jeg y ü n k et sa . dobozon 
levő  a lá írá su n k a t,  m ert esak  ezek  ig azo ljak  a n n a k  v a ló d iság á t.

Schmidt Vidor ^ fiai
cs. k. Fzabadal gyárosok Búes, Wieden, AI1ob.!'s« 18

Raktár: Sípőcz Istváu gyógyszerész, Lili János 
ipitzer Sándor és R-vh Vilmos uraknál.

Zenélő müvek
4 — 200 darabot játszók; expressióval 
és anélkül, mandolinu, dob, harang, 
c t^fagn' tta, mennyei hangok, hirt.ijá 
tek  sl 1),

Zenélő S í . e l e n c c ( ; k
- —10 darabot játszók; továbbá ueces- 
sudrok, szivariarlók, svájezi házak, arcz- 
kej) albumok, inász.-rek, keztyütartók, 
levélnyomtatók, virágeser-pek, szivar- 
tárezák, dohány szelenezék, dolgozó 
asztalok, pilae/.kok, sörös [mbarak. 
péuzt.’irezák, székek sat. zenéit! müvek
kel. ALudig a legujabbat és legjobbat 
ajánlja

I l e l l e r  J .  I I .  B e r n b e n .
Csak a közvetlen megren 

delés biztosit a va ódiság mellett, min 
deu készítmény idegen, melyen nincsen 
rajta nevem. A gyár saját házamban van.
(Z—f) '800 'Hűidül
uasojudintip j ’O jgz.fáol'jB  sodoxf ’jinzotj 
BAt:i| [ud« s.) .taqtnOAon iuo;R|n( )nim 
41!;z.;>| >[t,i[jt;si:A t? i >j n o g tjo p a
>i0otJ 0Ü00Ö HÓI dozs Qüíít QOI

7'-'- íadó!
A h.-hetényi alsó hegybc-u

o holdra terjedő tago- 
sitott birtok,

szőllő , szántóföld-, rét- és nagy kőbányá
val, mely építésre és országúira kitűnőnek 
találtatott, kedvező feltételek mellett 
l»a«l h é z b ő l  e la d ó .

Értekezhetni II-Hetényben K é ré s  
P á l  é s  f iá n á l .  263. ( 3 - 1

Eladó ház.
Pécsett, a szigeti városi országúton, 

a „Kor o  n a -1-vendéglő során a l l -dik
szám alatt fekvf  o.

több részből álló ház
melyben vau 8 szoba, 4 konyha, I kamra, 
1000 akóra való pineze, nagy udvar és 
azon egy kút jó vizzel, 191 □  ölnyi kert; 
(az udvarnak utczalelőli részét házhelynek 
lehet használni) wzabad kézből eladó.

Értekezhetni, Mijláth-tér 3. sz. alatti 
házban, a tulajdonossal. 248. (3 —3)

l K D D I G  M É G  P Á R 4 T L 4 Ü Í  !

A iaag e r W.-félo
f "k"ij | l cs. kir. kizár. szab. valódi, tiszta Érdemjel

c  3  "v l  a - á - j  -  o  1 3 - 3
mcly  ̂ a orvosi tekintélyek által megvizsgáltatott és k ö n n y e n  
emészthetősége folytán gyermekeknek is ajánlható, mert a 
legtisztább, legjobbnak*) elismert gyógyszer mell s tüdő Hajol.

1 RÜrvély, daganatuk, kelésen intések, mlrl'gy-
liajok, gyengeség stb. ellen.

üveg ára I l'rl. kapható gyári raktárban: Bécsben 
llenm arkt 3 szám a.**) valamint az osztrák-magyar birodalom 
legtöbb gyógyszertárában és johhnevii niszerkereskedésekben

l ’ F .t S E T T  kaphatót: K ovács 31. g\ tgyszertárában, Reeh 
3 ilmos, Blauhorn M. és Simon Jáuus füszerke- 

reskedésében. B a j á n :  B o z s e k  és G e l l e r  m a u u  gyógyszertárában, AI i- 
c b i t s  füszerk. M o h á c s : L u i z e r  V. és P y r k e r  .1. gyógyszert. S z i g e t -  
várót! : L a z í t s  V. O c s o d á l  és B a g ó  füszerkeresk. Zom borban:  
We i d  i n g e r  A. és F a l c e o n i  keresk.

*) Újabb idő óta több ezég három szögletes üvegekben tisztátalan és hami
sított csukamájolajt árul. Kikerülendő e megcsalatást, kéretik a kö
zönség csak olyan üveget mint Dorsch- fé le  c s u k a m á j  o l a j j a l  meg; 
töltöttnek tekinteni, melyen a cég védjegye, dugaszjegy és a liasz.nálati 

utasítás a M a a g e r  nevet viseli.
**> Ugyanitt vau a schafliauseni nemzetközi sebkötő szerek, és anevyorki 

Hall és Rukl-féle „Sozodont gyár" főraktára, és a schemniczi Hartenstein és 
társa féle „Legimunose gyár“ raktára. 223. (12—5)

&ycna*!9S? ia u 0 <M.t3áiyü*i 1'eneU 1M7Ö.




