
Vili. évfolyam. Pécs, 1880. deczember 11-én. 50-ik szám.
E lő f iz e té s i  d í j :

Postán vagy Pécsett házhoz 
küldve: egész évre 5 ft., fél
évre 2 írt. 50 kr., negyed évre 
l ft. 25 kr. egyes szám 10 kr. 
Megjelenik minden s zomba
ton. Egyes számok kaphatók 
Weidinger N. kőnyvkeresk. 

(Széchényi tér).

H i r d e t é s e k  á r a :
Egy öt-hasábos petit sor 

egyszeri megjelenéséért G kr. 
3-szori 5 kr., 10 szeriért 4kr. 
fizetendő. — Mi n d e n  hir
detés után 3)  kr. bélyeg díj 
fizetendő. A nyílt tér 1 petit 
sora 10 kr. A hirdetési dij 

előre fizetendő.

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

A lap szellemi részét illető közlemények és előfizetések a szerkesztőséghez, a hirdetések pedig a kiadóhivataluo* * intézendő,;. Előfizethetni helyben: 
a kiadóhivatalban, Blauhorn Antal úr a városházi épületben, Lili János úr a budai külvárosban, Böbu C. F. úr a szigeti külvárosban lévő 
kereskedésében, és Feszti Károly úr könyvkötő üzletében. Király utca (nemzeti casinó épület), valamint a vidéken minden postahivatalnál.

K ia d ó  h i v a t a l :
Taizs Mihály nyomdájában 

Majláth-tér 2. számi alatt.

Egy elveszett nap.
Volt eskiittszéki tárgyalás, mely 

lapunkat annyiban érdeklé, hogy 
hasábjaiban jelent meg az inkrimi
nált czikk.

Van ítélet, mely előreláthatólag 
az egész eljárással egyetemben meg 
lesz semmisítve.

Lesz újra vizsgálat, tárgyalás és 
Ítélet, — minő tartalmú lesz az, az 
még a jövő mellében rejlik, de most 
ueiu arról, csak az elveszett napról 
akarunk szólui, mert temérdek sok 
és milliókra megy az ily kép elve
szett napok száma, és itt rejlik fo- 
oka annak,  hogy államéletíink csak 
dőczög, hogy tengernyi a bíróságok 
hátraléka, — tengernyi, mert sysi 
pluisi munkát végeznek és örömük 
telik abban, ha elvesztegethetik a 
drága időt, szaporíthatják a felek 
terhére a költséget, minél drágábbá 
tehetik az igazság vagy inkább csak 
ítélet szolgáltatását.

És honnan e szomorú jelenség?
Azt hisszük onnan. mert az 

igyeni akarat, vagy talán a hajlam 
ts ellenszenv, sőt még a párt — vagy 
osztályuézttek és előítéletek túl- 
sokszor és kevés kivéle’lel elhatáro
zók a törvény felett és ellenében, 
iiitrt a bitói kedvezmények ollyany- 
nyira eibarapództak, hogy már na
gyon titka azon elsőbirósági eljárás 
és határozat, mely alakilag vagy 
érd- n.ben és igen sokszor mindkét 
LkÍLtetben alapos kifogás alá nem 
esnék, innen azután a sí k fellebbe
zés és semmiségi panasz, innen a 
gok feloldás, megváltoztatás, ujjabb 
és ujjabb tárgyalás és Ítélet hoza
taluk uj semmiségi panaszok és fel
lebbezések, egy per, mely első fo
kon a törvény és igazság követel
ményeihez mérten elintézve a felek 
megnyugvásával b végződött volna, 
elbuzávouatik ig y  évek során át és 
tizszcraunyi munkát  és költséget, is 
okoz.

De mennyi volna még a felöl-

T A H O  1  h.
. \} n g o d ta n  n é z em  . .  •

Rajongó ifjú, aki minden ágról 
Virágot remélt szedni egykoron,
S ártatlan lelke édes érzetével 
Úgy elmerengett a madárdalou ;
Kinek szivében néma . . . őrlő bánat 
Hossza időkig nem ütőt tanyát:
Nagy Isten, kérlek, ne hagyd ily korán meg 
Lehullni élte fényes csillagát!

Csacsogó csermely, ott a völgy ölében,
8 ezer virággal hímzett tarka rét,
Elmúlt időkről s vidám if|nságról 
Mondjatok neki tündér szép regét!
Hadd szálljon lelke újból a magasba 
S enyelgjen véle bővös képzelet;
Jól esik ott majd — nsig ismét lehullna 
Végsőt mosolygni kínjai felett!

Lányka édes! reszkető karokkal 
Hagyd bájos lényed átölelni még! 
Gyógyítsd be, kérlek, édes. . .  fájó csókkal 
Vonagló lelkem sajgó, mély sebét.
Ha bíbor ajkad lerója adóját 
S tündér világba csal tel engemet: 
Nyugodtan nézem, hogy a földi kínok 
Mint zúzzák össze — árva szívem it 1

P ail Gyula.

Gyöpői hantok alá • • •
Gyöpös hantok alá temessetek engem, 

Hogy ha majd meghalok, 
boldog szerelemről tovább álmodozni 

Csak ottan akarok.

Halottak éjjelén, lelkem szép leánya, 
Látogasd meg sírom;

Sy a rideg halmot, mely fölém domborul, 
Könnyebben elbírom.

éltess rá azutáu gyenge kis kacsóddal 
Nefelejcs virágot..,

könnyebb lesz póriasa majd a szív-sebeknek, 
Melyeket ide fenn éj sötét szemednek 

Láng sugara vágott! ^  ^

dott és megróltoztatott Ítélet akkor, 
ha a felső bíróságoknál csakugyan 
öt, illetőleg hét biró ítélne a mint 
ez előírva van.

Sajuos de tagadbatlan, hogy na
gyon kivételes azon ügy, melyben 
felső bíróságainknál az előadón kí
vül még más biró is befoly az Íté
let hozatalban, a mint ez máskép 
nem is lehet, ha megtekintjük a 
sorát azon pereknek, mik hetenkiut 
és naponkint előadásra bejelentetnek, 
és mellyek csak úgy morzsoltalak 
le az előadók által, mint egy gőz
erő által hajtott gépben a kukoricza
C B U iu ák .

Természetes, hogy az ily felü
letes elbírálás által jogaiban rueg- 
kurtitott fél nem nyugszik meg a 
legfőbb törvényszék Ítéletében seui, 
hanem ujjit a meddig csak lehet, 
más más úton kísérli meg megcson
kított jogainak érvényt szerezni és 
ezt tőle csak a gazság veheti rósz 
néven.

Nem tudjuk, de azt tartjuk, hogy 
Sterba plébános urnák elítélése nem 
nagyon elégítheti ki Csépán vádló 
alispánt, mert a közönség méltán 
kérdheti, de hangosan kérdi is, hogy 
lehessen valakit állításának bebizo- 
nyitbatása módjától megfosztani és 
azutáu e miatt elítélni?!

Csépán nem maga jószántából, 
liánéin több szigetvári megyei bí
zó tági tag erkölcsi kényszere kö
vetkeztében lépett fel vádlónak, tisz
tára csak úgy mostbatja magát a 
közvélemény előtt, ha vádlottjának 
nem záratik el annak útja, hogy 
állításait bizonyíthassa,mig ellenkező 
i setbeu vádió nincs tisztára mosva 
akkor se.u, ha vádlott elitélve ma
radna.

Úgy halljuk továbbá, hogy az 
esküitek közt volt néhány ollyan 
is, ki a hatvanadik életévet már 
jó meghaladta s igy már nem eskiitt 
képes, de az Ítélet kijelentésében is 
érdemleges hibák estek meg. raely-

A m a lo m  t i t k a .
Hol szép Pécs városból 

Üszögbe visz az út:
Kisded völgy ölében

Vidám patakcsa fut.

Csörgő patak partján
Szerény polgári lak,

Benn’ a molnárgazda 
Ősi magyar alak.

Az egész házuépe
Vendégért lánggal ég;

Oh! — az ily alakhoz
Sajuos! — kihaltak rég.

Rendezett háztartás
Bel jó létre mutat;

Pár őszinte szó nyit 
Sziveikhez utat.

S mi különlegesség —
E hely aranybánya, 

Sőt ennél is becsesb: . . . 
A malom szép lánya.

Bámulom kecseid
Gyönyörű teremtés.

Alakod szivekbe
Örök nyomokat vés.

Bámullak, igen de
Mégsem leptél meg, mert

Ily rózsa , at hazánk
Dúsan termelő kert.

Mondják s igaz hazánk:
„Isten bokrétája

S e bokrétának-a
Magyar lány rózsája.

Döbörgő kis malom
Megőrzőm emléked; 

g a : .Szép rózsa malma'1 
Nevet adom néked.

Pécs, 1880. Deczember 3-áu.
Uéya Mihály.

lyeknél fogva elkerlilhetlen az egész 
eljárás megsemmisité-e.

Elvesztette a bíróság a napot, 
el az esküitek, a felek és képvise
lőik és az érdekelt közönség még 
soká nem fogja tudni, mit és mikéut 
Ítéljen Csépán panasza és Sterba 
vádja iránt!

— A z u j  f o g y a u tá s i  a d ó k  e l le u
megindult általános mozgalom és ellenszenv 
a kormánynak ép oly nehéz gondot okoz, 
mint különben bű mauielukjaínak nagy 
fejtörést. A törvényjavaslatot visszavonni 
több okbói nem tanácsos, miután azonban 
már is több kormánypárti képviselő tartván 
választóinak bosszújától ellenue nyilatkoztak 
cs nagyou fél a kormány, hogy a péhlá 
átragad többekre, a tőmamelukok uta
sítanak, hogy most már sorba vegyék a 
renitens vagy ingadozó híveket s minden 
áron biztosítsák szavazatukat. — A mi 
bennünket illet, mi őszintén sajnálnék ez 
uj adójavaslatok megbukását, mert csak 
alkalmat adna a habaréknak beülni a 
bársony székekbe és folytatni a garázdál
kodást, inig a bekövetkezendő választások 
idejére ismét soha benem váltható Ígére
tekkel ámítaná el az ostoba spieszbtirger 
választókat. — Azért csak rajta főmame- 
lukok, tegyétek kötelességtöket, aunál 
hamarább virrad fel végre a legsötétebb 
agyban is annak világos tudata, hogy 
egyedül a függetlenségi párt képes a kazán 
ejtett nehéz sebeket gyógyítani

— A tö r v é n y k e z é s i  r e n d ta r*  
tás. Teleszky István, az igazságügyi bizott
ság közelebbi elvi megállapodása folytán, 
— elkészítette a törvénykezési rendtartásra 
vonatkozó novellát, mely összesen 94 § ból 
áll. A munkálat többszörösitetik, s azután 
az igazsági bizottság tagjai közt kiosztat- 
ván, részletes tárgyalás alá fog vétetni.

— A s 1 8 8 1 -iltl m a g y a r  kö lt*  
sógvetési törvényjavaslat, az országgyűlés 
által megállapított budgetnek megfelelőleg, 
a következő számokat tartalmazza. Rendes 
k iadások 271.018,991) frf Átmeneti kiadások
I. 515,313 forint. Beruházási kiadások
II . 594,155 forint. Rendkívüli közösiigyi 
kiadások 1.990,132 frf. Rendes bevételek 
254515796 frt. .Átmeneti bevételek 9876488 
fit. Hiány 24.726,615 foriut.

— V id é k i  v á r o s o k  z á r t  v á 
rossá átalakítása. A kormány számos vidéki 
városnak zárt várossá átalakítását tervezi 
ba az uj adójavaslatok elfogadtatnak; 
mintegy 50 vidéki város fogna zárt vá
rossá átalakíttatni.

(■ a rc is  ú r  f e j te g e té s e i r e  a  1:1, 
a z a m b a n .

Gareisz úr nézetem szerint három igen 
szerencsés fogást tett, mikor Debreczení 
döbröcz ezel, tivunyt a magyar tén-vel, 
Szegedet Patiscum mai hozta érintkezésbe. 
Dob ni, döblenni; dobor, döbör, dobrócz, 
döbröcz; dobroezony, döbröczeny a magyar 
ö&-let, ökör, gyerkőcz, vizenyjős) példákoól 
kiérző magyar alaktanuak tökéletesen ele
get tesz; gyök és alak magyar, nyelvszo 
kási jelentés kitapogatható. Hogy a tét) 
eredetileg magyar e vagy orosz? az kü
lönbséget nem tesz; annyi világos, hogy 
t í v u n j  és tiviscsa szláv alakítás és a Tisza 
csakugyan feltűnően tévedező folyó. Hogy 
pedig Tibiscus alatt csakugyan a tiviscsából 
összeolvadt Tiscsa lappang, azt a Patiscum 
legszebben bizonyítja. A szláv po részecske 
magában a szlávban is átváltozik pa-vá; 
mutatja pobirke pabirke példája, böngészőt, 
valaminek kiválogatott alja. A tiscsa na
gyító nőnemű alak; az ise.se középnemű 
helynév képző; poíoviscse, podravje, po- 
murje Tisza-mcllék, Dráva-mellék, Mura
mellék, Patiscse tiszajárta hely, mint Lu- 
kovistye hagymatermő, Bobovistye Bosz
niában babtermő hely. Patiscém is közép 
nembe van téve a latin üm képző segé 
lyével.

Az alaktan egyik nyelvben, mint a 
másikban, Dölröczennél úgy mint Su god- 
unjnál, azon auyakönyv, mely a születés 
törvényessége felett dönt.

Szeged tája csakugyan Sarmatiához, 
illetve a szarmato-géta Dácziához tartozott 
a romniak alatt, kik a Duna és a Tisza 
közötti térséget Dacia ripáriának nevezték; 
de Szugduuum ott is csak szláv telep volt. 
A helynév magyarázatában Róma nekünk 
csak póstahivatal nem országiár. Hogy 
pedig Sugdnnum és uem Patiscum állott 
a mostani szeged helyén, azt nem csak 
azon tudós férfiaknak elhiszem, kik Düs 
seldorfban megjelent atlaszomat összeállí
tották, hanem azon körülménynél fogva 
is valónak tartom, mert a Patiscum uév a 
Tisza mente bármely partjára ráillik, 
Szugdunj jelentése pedig a Maros és a 
Tisza összefolyása által nyújtott előnyöktől 
csak uem elválasztathatatlan. Couflueutia

Országgyűlés.
A képviselőbáz decz. 2 ki ülésén a 

miniszterelnök beterjesztette a bosznavölgyi 
másodreudü vasútnak Zeniczától Szeraje- 
vóig kiépítéséről szóló törvényjavaslatot, 
a kereskedelmi miniszter beterjeszti Spa
nyolországgal kötött kereskedelmi szerző
dés feletti törvényjavaslatot, a pénzügyi 
bizottság előadója pedig az 1881. évi 
költségvetési törvényjavaslatról a bizottság 
jelentését.

Következik a közgazdasagi bizotlság 
jelentése a székesfehérvári gazdakongresz- 
s/.us által kiküldött végrehajtó bizottság 
emlékirata tárgyában.

Az erre keletkezett határozat következő:
„A képviselőim magáévá teve., mind

azokat, miket a közgazdasági bizottság 
ezen jelentésében eléje terjesztett, a Szé
kesfehérvárott megtartott II. orsz. gazda- 
kongresszus végrehajtó bizottsága által az 
ország mezőgazdasági helyzetéről b nyúj
tott kérvényt (emlékiratot), valamint az 
arra vonatkozó többi kérvények- és fel
iratokat, az érintett bizottsági jelentéssel 
együtt oly felhívással rendeli a miniszter- 
elnök útján a kormánynak kiadatni, hogy 
a közgazdasági bizottság ezen jelentésében 
foglalt javaslatokot és megállapodásokat 
figyelembe véve, azokra vagy azok egyes 
részleteire nézve, a szerint, a mint tör
vényhozási intézkedés válnék szükségessé, 
előterjesztéseit tegye meg.*

A főrendi ház e napon tartott ülésén 
elfogadta a megyék kiadásainak fedezé
séről, úgy Krassó és Szörény megye egye
sítéséről szóló törvényjavaslatokat. Sokan 
a főrendek között engedély nélkül lévén 
távol, sőt alig néhányan jelenvén meg 
elnök oda nyilatkozott, hogy felhívása 
sikeretlensége esetében Katalógust fog ol
vastatni.

Deczember 4-én a képviselőházban 
napirendeu volt a jövő évi költségvetési 
törvény, mely egyúttal a bizalom kérdése. 
A pénzügyi bizottság előadóján kivül fel- 
szóllalt Ernuszt Kelemen a „társalgásra 
egyesült ellenzék * feje saját és társai ne
vében megtagadva Tiszáéktól a különben 
(saját maguk részére) elfogadott' javaslatod.

A függetlenségi párt részéről azt Mo- 
esáry Lajos utasította vissza, ezután neki 
gyürközött Jókai Mór és tartott cgy hosszú 
de émelygős értekezést közben közben el
kopott humorral feleresztve az érvekben 
ínséges kormánypárt megvigasztalására a 
jó erkölcsök és Imádság ellenni szavazási 
tusában leendő megerősítésére, azonban 
Ugrón Gábor és H-lfy Ignácz sorban

és Complacentia egyformán lehet a Szug- 
dunj jelentése.

A magyartalan hangzású „Percsora“ 
bevándorló rácz>k nem tukmálhatták a 
többségre; ellenben foglaló akár többség 
akár kisebbség a még magyartalanabb 
„Szerájevót* iz készségesen elfogadja. A 
helynevek helyben teremnek és csak rend
kívüli alkalomból, csak felső hatalom el
rendelése folytán itnportálbatók.

Bihar és Csongrá szláv eredetét nem 
volt szükséges konstatálnom; de azon Kö
rülmény, bogy még is constatálom, a szláv

• eredeten uem változtat. A magyar csonk 
és sinai dzsung azért nem valószínű, mert 
a szláv csúo csúnek ot szült és azért nem 
mert az eh kicsinyítő szláv képző. Vár- 
kony lehet magyar, de lehet Vrhunj is, 
Palkonya plknnj, Bakonya bakunja. Gö 
röngy grudva, görbe grba, görcs kres, 
kereszt krszt, karaj kraj, karon krarjan 
és azon gondolatmenettel, melylyel azt 
mondják : nekem is van birtokom a határ
ban krajálj == králj határőrgrof, országiár 
a kraj-ból. A magyar koronán olvasható 
Geobicz kralesz tesz turkiasz nem király, 
hanem vezér vagy őrgrófra. Turkia határ- 
grófjára, Gjöbicsra vall, miből igen nehéz 
Geyzát ki betűzni feltéve, hogy a bizanczi 
udvarnál volt annyi miveitség és annyi 
udvariasság, hogy egy királyi vérből szár
mazott berczegnek uevét jól tudhassa. A 
kony-1> in fekvő konyuiás képzelete nem 
illik Ronionyába, de az orosz Rumjaoa 
növény neme képzelete bele illik a szláv 
Aumunjába, A sok mindenféle ba (mint 
hántás) csak hínárba visz, melyből csak 
ucy szabadulhatunk, ha meggondoljak 
először, hogy baba és bárány sem bántó 
sem bakóval rokon nem lehet; másodszor 
ha megtudjuk mit ért a „bakonyos vizek'* 
alatt Fényes Elek? és harmadszor ba si
kerül a Bacurtius folyó latin neve alatt 
lappaugó szláv Baknnecz nevét megma
gyarázni. — Nem ismerem az embert, de 
látom bogy tót, igy állunk e folyó névvel.

A mandzsu-mongol Pe, mint a fehér 
szóban a fe gyökkel azonos, a magyar 
tcs kiesinyitővel szabatosan adja a Pe-ecs 
Pécs nevet; de ha a pe gyök idáig elju
tott, hol a mandzse magyarok a, szláv 
nyelvet átalakították; akkor még nagyobb

tönkre verte minden álokoskodását és él- 
czelményét.

Szavazásnál a mint azt másként várni 
sem lehetett az elfásult kormánypárt több
ségével győzött.

Ez ülésen az» eluök számos kérvényt 
mutatott be, legszámosabb az uj fogyasz
tási adók ellen vau iutézve, mikből minden 
ülésben lesz egy csomó bematatva. — Az 
igazságügyi bizottság előadója pedig be
terjeszti a bizottság jelentését a csődtör- 
véuvjavaslat felett.

A napirend első tárgya után a kér
vényekre jött a sor, miknek közönséges 
sorsa előre tudva van.

A képviselőbáz decz. 6 ik rövid ülé
seben semmi nevezetesebb tárgy nem került 
elő Az elnöki bejelentések közül kiemeljük 
Szabadka város kérvényét a katonai 
büntetőtörvéuykonyvnek a kor kivonataihoz 
képest való átalakítása iránt, és Selmeez 
városáét az uj fogyasztási adók behoza
tala ellen. A minisztériumoknál lévő hiva
talszolgák fizetésemelés kérvényének elve
tése után, a számvizsgáló bizottság jelen
tése a ház 1880. jao. 1 fői jun. 30-ig ve
zetett számadásairól, valamint a függő ál
lamadósságok ellenőrzésére kiküldött bi
zottság jelentése észrevétel nélkül elfogad
tatván.

Tisza Kálmán miniszterelnök felelt 
Novák Gusztáv interpellácziójára a hon
véd menbáz ügyében.

Novák Gusztáv némi megjegyzések 
után a választ tudomásul vette. A ház 
szintén tudomásai vette a miniszterelnök 
válasz it.

A legközelebbi ülés csütörtökre tűze
tett ki.

A főrendiház szintén az nap ülést tar
tott, melyben a képviselőházi jegyző át
nyújtotta az önsegélyző egyletek törzsbe
téteinek adójáról és az 1881. évi állam
költségvetésről szóló törvényjavaslatokat, 
melyek az állandó hármas bizottsághoz 
ntasittattak és a szombati ülésben fognak 
tárgyaltatni.

Ezután a hadmentességi díjról és az 
állandó országház építéséről szóló törvény
javaslat ik, — az utóbbi Cziráky János 
gr. és Tisza Kálmán miniszterelnök fel
szólalása után változatlanul elfogadtattak.

Dulczigno átadása a nemzetközi hajó
raj elosztását maga után vonván, most a 
görög határkérdés lépett előtérbe és fog
lalkoztatja a diplomatákat és hirková- 
esokat.

joegal mondható, hogy a be a bilo szláv 
szóban ugyanaz a siuai pe-vel; miből áztán 
az következnék, hogy a szláv Pecruj 
eredetileg Beludj vagy Beljárás Bejús 
Pejős utján jutott mai alakjához és csak 
ugyan szláv eredetű a magyar Fe-ces 
Peecscsel szemben. De ha a magyar fe 
csak ugyan benn van a Pe-ecs szóban, 
is a pécsi hegyek egyátaliában a fehér 
szin benyomását nem teszik; az a kérdés 
tám ad, miért nem inkább azon másik 
magyar gyökre vezettetik vissza a magyar 
Feecs Peecs, a mely gyök a fekete szó 
alapját teszi? Erre aztán nincs más felelet, 
mint az, hogy a kalandos mindig érde
kesebb a köznapinál és: okosabb Khinába 
küldeni egy szál gyufáért, mint a budai 
külvárosba.

Mekkora erőlködés egy szál gyufáért 
csak az is, mikor Gareisz ur a római So- 
piana castellum falából kitöri a pi nem 
szótagot, hanem szótöredéket, hogy abban 
Khinából importált áruezikket bemutasson 
az olvasó közönségnek? Sop ire sop-or 
latin gyök, elaltatni, alvás; szop-ni magyar 
gyök, sangen; szop n i orosz gyök, szor- 
tyogni; Szop-je, Verőczében falu és Gareisz 
ur betöri a hordó fenekét, hogy a hébér 
Szopányát nélkülözhesse, és a csap szór- 
tyogását ne hallja. Hisz! az orosz hajó 
kormányát, de az evezőt is, c akis a víz
nek azon hangjától nevezte el szopjécznak, 
melyet ezen eszközök a vízben előidéznek. 
Aztán mi egyszerűbb mint valami Sopins 
római parancsnokra úgy gondolni Sopi- 
ánáuál, mint Antiánánál Antianns proprae- 
torra kell gondolni? Ezen fé-lig fe hér fé
lig fe kete, félig magyar, félig szláv és 
egészben véve valóságos kbinai magya
rázat után valóban épen ott vágynak Pécs 
nevének jelentésével, a hol a világot be
utazott német vándor legény Kbina isme
retével, mikor azt referálja: „lm Lande 
Kinesinge bin ich noch nicht gewesingen 
doch hab’ ich Einen gekannt; dér hat cinen 
Andern gekannt; dér ist beinah darin ge
wesingen.'

Aber drnm keene Feindschaft •
Lakácsa 1880. oktob. 24.

Sterba János.



Berlini hirek szerint fridrichsruhei 
tanácskozások tárgyát képezte azon eshe
tőség, hogy Anglia, Olaszország és Orosz
ország szövetkezése ellenében Németország, 
Ausztria Magyarország és Francziaország 
szövetsége állitassék, sőt Párisitől és nem 
egy hir szél a német szövetségről, de arról 
is hogy a franczia kttlügyér Gamhettával 
a külpolitika irányára nézve teljesen meg- 
hasonlott.

Uj tervezet merült fel, melynél fogva 
Görögország Eplrns helyett Kréta szigeté
vel eléghetnék ki. A porta jegyzéke ki
tűzi a legvégső területi engedményeket, 
melyek szerint Janinát, Lariszszát, Met- 
zovát és Tsamnnlit semmikép sem ad ja át 
és a görög hadi készületekre hasonlókkal 
fog felelni.

Esküdtszéki tárgyalás 
Pécsett.

Csépán Antal somogymegye alispán
jának — Sterba János íakócsai plébános 
ellen a .Pécsi Figyelődben megjelent 
czikkeiben foglalt rágalmazó kifejezé
sekért megindított sajtóperében az esküdt- 
széki tárgyalás a városház tanácstermében 
folyó hó 6-án tartatott meg. Az érde
keltség, mely ez alkalommal kiválóan fo 
koztatott a vádlott és vádló személyes
sége által, oly általános volt, hogy az ily 
alkalomra különben is kicsiny és szerfe
lett alkalmatlan karzati helyiséget — már 
reggeli 9 órakor tejesen megtöltötte — 
a hallgatóság, mely csaknem egészen az 
intelligentiából állt k i; sőt megtöltötte 
volna, ha 4 szer vagy 5-ször akkora lett 
volna is. Á tárgyalás valamivel 10 óra 
előtt vette kezdetét. A sajtóbiróságot ké
pezték : Szikszay k. törvényszéki helyet
tes elnök — mint a tárgyalást vezető el
nök — Bogyay Pougrácz és Pilch Antal 
k. törv. hirák, mint szavaló bírák, Yáry 
kir. törv. biró, mint pótbiró és Karay 
tszéki jegyző mint jegyzőkönyv vezető. 
Vádlót képviselte Makfalvav Géza kapos
vári ügyvéd — s a vádlott védője Si- 
monfay János pécsi ügyvéd volt. Az es
küdtszék következő tagokból alakult mf“g: 
Berecz Káreiy (kereskedő), Egry József 
(ügyvéd), Erreth János (ügyvéd), Gyeues 
Pongrácz (k. hivatalnok), Jeszenszky Fe- 
rencz (alispán), Kengyel Mór (ügyvéd), 
Kotzer István (magánzó), Plainer Lajos 
(ügyvéd), Pleininger Ferencz (ügyvéd), 
Ratkovits Ferencz (mészáros), Rédeki Ala
jos (magánzó), Schvarcz József (orvos). 
Póttagok: Szakváry Emil, Lechner An
tal. A tárgyalás megkezdése előtt Simoufay 
védő ügyvéd a tárgyalás elhalasztását 
kérte azon okból,mert vádlott a bizonyításhoz 
elkerülhetlenttl szükséges okiratait, melye
ket Csépán alispán a kaposvári törvény 
széktől illetéktelenül kezéhez vett — mind 
eddig vissza nem kapta — azt sem tudja 
hol keresse — sőt kérelme folytán ezek
nek hivatalos beszerzése iránt a bíróság 
sem intézkedett — indokol felemlítvén 
még a/.t is, hogy már ez okból kétszer 
folyamodott halasztásért; először a tör 
vényszéki elnök nrhoz, és másodszor a 
kir. törvényszék mint sajtóbirósághoz. Az 
elsőre nézve megjegyzi, hogy nem a tör
vény értelmében történt elutasítása; a 
második kérelmére hozott határozatban 
pedig a mai napon működő sajtóbiróság 
hoz lön utasítva. A vádló ügyvéd ellen 
zése folytán a határozat hozatal végett 
visszavonult bíróság védő halasztási ké 
relmét elutasította, mi ellen védő semmi
ségi panaszt jelentett be. Ezután a tár
gyalás kezdetét vette a vádlottloz intézett 
általános kérdésekkel és felolvastatott a 
vádirat, mely szerént vádlott Sterba Já 
nos Csépán Antal mint alispánról a .Pécsi 
Figyelődben megjelent több czikkben azt 
állította, hogy ez a hivatalos kötelessé
get mulasztotta el, mert a korcsinai bot
rányos ügyvitelbe be nem avatkozott, és 
hogy az itt elkövetett csalást oltalmába 
vette az által, mert a kaposvári törvény
székhez beadott bünfeljelentési kérelme 
mellé csatolt okiratokat tudva valótlant 
tanúsítva kezére kéretette, hogy a csalók 
kezébe játszhassa — ugyanazért rágal- 
mazási vádat emel vádlott ellen úgy is 
mint köztisztviselő, és úgy is mint magán 
ember — mert valótlan állításával nem 
csak mint köztisztviselőt, hanem mint 
magán embert is becsületében sértette. 
Simonfay védő ügyvéd e vádiratra rövi
den oda nyilatkozik, hogy az incriminált 
czikkekben vádló csak mint köztisztviselő 
és nem mint magán ember lön megtá
madva, és ez esetben az állítások rágal
mat csak akkor képeznének, ha egyátal- 
jában nem bizonyíthatók. Erre a védő 
kérelme folytán a bizonyítási eljárás kö
vetkezett. Felolvastattak a .Pécsi Figye
lődben megjelent incriminált czikkek; tár 
gyaltatott a beidézett tanuk kihallgatásá
nak szükségessége, mely a tanuk kihall
gatásának mellőzésével intéztetett el — a 
bíróság szerént azon okból, mert a tanuk
hoz intézett kérdésekből nem vehető ki 
az, hogy a tanuk vallomása a korcsinai 
ügyre vonatkoznék, mi újabb semmiségi 
panasz bejelentésére szolgált okul. Felol
vastattak még Somogymegye hatóságától 
vádló hivatalos eljárásának igazolása czél- 
jából átküldött hivatalos iratok részben — 
a mennyiben a felek részéről azok felol
vasása kivántatott. Itt igen érdekes je
lenség adta magát elő, ugyanis vádló 
ügyvéd egy közgyűlési jegyzőkönyv fel
olvasását kérte, mi ellen védő ügyvéd 
tiltakozott, mert ezen irat vádlott compro- 
mittálásása készült, s vádlott elleni bizonyí
tást a törvény meg nem engedi annál kevésbé 
a compromntálö irat felolvastatását; — 
asonhan a bíróság elnöke a jelenlevők

épülésére a jegyzőkönyv felolvastatását 
megengedte.

Miután végül a védő által előterjesz
tett több rendbeli és a korcsinai vizsza- 
bályozási munkálatnál elkövetett 32000 frt 
károsítást igazoló — valamint a vádló al
ispánnak hivatalos eljárására vonatkozó 
okmányok fel olvastattak — a bizonyítási 
eljárás délutáni 3 órakor véget ért — és 
elnök a tárgyalást egy negyed órára fel
függesztette. A bíróság és esküdtek a ne
gyed óra elteltével újból elfoglalván helyei 
két — elnök felhívta vádló ügyvédet 
vádbeszédjének előadására. — Mire Mak- 
falvay Géza felállt — és mondott egy 
készült és figyelemmel hallgatott beszédet. 
Beszédjében mindenek előtt hatásra szá- 
mitólag kiemelvén képviseltjének jellemét, 
33 éven át a közpályán becsülettel telje 
sitett szolgálatát, s felemlítvén, hogy vád
lott a szeretet vallásának papja egyházi 
személy, kinek hivatása a béke igéjét hir 
detni és még ellenségének is megbocsáj- 
tani — igyekezett kimutatni, hogy az 
incriminált czikkekben vádlott valótlansá
got állított — és állításait begyőzni nem 
volt képes, — és hogy szándékosan tá
madott és rágalmazott sőt ellenkezőleg ő 
t. i. szólló bizonyította, hogy vádló alis
pán hivatalos kötelességét a korcsinai 
ügyben is teljesítette — mi szeriute köz
vetlen intézkedés — illetőleg beavatkozás
ból nem is állhatott mert a törvény sze 
rint a társulat autonóm joggal bírt saját 
ügyeinek vezetése és intézésében; — a 
hozzá intézett panaszokban pedig azonnal 
intézkedett, vagy vizsgálatot eszközöltetett 
— vagy pedig azokat felterjesztette a m. 
kir. közmunka- és közlekedési minisz
tériumhoz, mely egyedül van a törvény 
szerint hivatva a társulat ügyeibe intéz 
kedőleg befolyni — beszédjét a sajtósza 
badság és szabadosság fejtegetése közben 
azzal végzi, hogy egy köztisztviselő, egy 
meggyalázott magánszemély, egy megye 
megbántott közérzülete nevében felhívja az 
esküdteket mentsék meg a sajtószabad 
Ságot, és ne engedjék a sajtó túlkapásait, 
melyek annak korlátozását vonhatják ma
guk után — hanem vádlott vétkesnek ki
mondásában szolgáltassanak igazságot. — 
Vádlott védője Simonfay előadja — bogy 
neki — vádló ügyvéd által elmondott ké
szült és hatásos beszéd után nehéz állása 
van nem azért, mert a kért bizonyítástól 
is elültetett, hanem azért, mert a véde
lemmel csak a tárgyalást megelőző napon 
bízatott meg — igyekszik kimutatui, hogy 
a becsatolt és felolvasott okmányokból 
is kétségtelen — legalább az ellenkező 
meggyőződést kizáró valószínűséggel bir; 
hogy a társulati érdekeltség a vállalkozó 
és szövetkezeti társai által 32000 frtban 
megkárositatott, s kogy az alispán a tör
vényben meghatározott felügyeleti köte
lezettségének nem felelt meg, mert a hozzá 
beadott panaszokban mindig ugyanazokat 
küldte ki, kik vagy semmi eredményt 
nem eszközöltek, vagy a kik ellen szín én 
panaszok tétettek; bogy a kaposvári kir. 
törvényszéknek felolvasott végzése a Csé
pán Antalnak a törvényszékhez tett átirata 
szerint illetéktelen (beavatkozásával aka
ratlanul bár, de oltalmába vette a svind
lereket és vádlottat okirataitól helytelen 
eljárása által megfosztotta; — bizonyos az 
is hogy a károsítás vagy csalás felderítése 
vádlott érdeme — s ha egy az alispán 
előtte is becsül magán jelleme a támadás
nak kitéve nem lett és a mit vádlott tett 
közérdeknek szolgálva tette. Felemlíti, 
hogy mily nehézséggel jár egy főtisztvi
selő ellen bizonyítékot szerezni. Beszédét 
így folytatja és végzi. És épen ezért ha 
falán az incrimináltoak tartott közlemé
nyekben a mértéket és határt kellőleg 
meg vonni — mi mindig nehézséggel jár 
nem lett volna képes a vádolt, még ezen 
esetben is ha igy ítélnék mások, remény
iem, bogy az igen tiszelt esküt urak az 
esküdtszéki intézménynek a társadalmi 
erények emelése hasznosságát és kárté
konyságát felfogva s mire fájdalom oly 
nagy szükség van, mérlegelni fogják ta
nácskozásuk alkalmával azon hatást, me 
lyet hozandó ítéletük a társadalomra tenni 
fog akkor a midőn.anketten* tanácskoznak, 
hogy közigazgatásunk roszaságán hogyan 
kellene javítani és a mikor oly kevés azok 
száma, kik a közügy és embertársak ér 
dekében, még annak is kitéve, hogy 
illyetén formán meghurczoltassauak, a 
visszaéléseket az igazság felderítése által 
lehetlenoé tenni ingyen hajlandók. Az 
ítélet egy felül kellemetlen lehet, de más 
felül e mellett még sok érdeket is sújt — 
azért kérem vádlottat felmentem. Végül 
vádlott maga is szót emelt védelmére és 
vádló ügyvédnek a papi állására vonat 
kozó megjegyzésére igen csattanossan az 
zal felelt, hogy igaz miként az ő papi 
hivatása a békét hirdetni, de lopni és lopni 
hagyni nem egyezik meg az Isteu parin 
csolatjával. — Hosszúra terjedt védelme, 
mire meglehet az elnök által tett töbszöri 
közbe szóllás és a szótól való elvonás fe
nyegetése szolgálhatott okai a különben 
és kifáradt esküdtekre úgy látszik ked
vezőtlen hatással volt. A vádló és védő ügy
védek rövid válasz és viszonválasza után az 
esküdtek a főnöknek adott 5 kérdéssel — 
tanácskozásra visszavonultak — és alig 
egy negyedórái tanácskozás után főnökük 
Erreth János jelentette az esküdtszék kö
vetkező ítéletét:

Az első kérdésre: megvannak e győ
ződve az esküdtek, hogy az incriminált 
ezikkeknek a vádlott a szerzője? 12 igen.

2-ik kérdésre: foglaltatik - e Csépán 
alispán mint köztisztviselő ellen rágalom?
11 igen 1 nem.

3 ik kérdésre: Foglaltatik e rágalom 
Csépán Antal mint magán személy ellen 
& igen, 7 nem.

4 ik vétkes-e vádlott — a köztiszt
viselő ellen elkövetett rágalomban? 9 igen 
3 nem.

5 k  vétkes-e vádlott, mint magán 
személy elleni rágalomban? 4 igen 8 uem.

E szeriut vádlott a köztisztviselő elleni 
rágalouibau vétkesnek mondatván ki — a 
vádló ügyvéd által tett inditváuyához ké 
pest, mely elleni védőügyvéd a rendkívüli 
enyhítő körülmények figyelembe vételét 
kérte — egy hónapi fogságra 100 frt 
brságra és a költségekre elítéltetett. Véd í 
ügyvéd az ítéletek ellen semmiségi panaszt 
és feliebezést jelentett be.

Duna-szekcsői levelek.
Tek. Szerkesző ur! Toliam sokáig 

pihent; tán a feledékenység örvéayébc 
merültek már egykori leve'eim, melyek 
anuak idején az elevenre tapintott ik néha- 
néha s nem egy jajdult fel akép, mintha 
tyúkszemére léptek volna. De ez már ré 
gesrégen volt; azok a bizonyos tyúkszemek 
már egészen elkoptak vagy kivesztek. 
Engedtessék meg nekem, hogy j mostan 
is az I. számnál kezdhessem azon jó re
ményben, hogy azok száma kitöri magát 
és még könuyen raegeshetik, ha nem is 
nagy. de legalább is keresztesek lesznek.

És ennyi elég 'bevezetésül.
Mindenelőtt elmondom, bogy ezudar 

időket élünk. A, politikai láthatár sziatoly 
ködös, borús, mint a társadalmi helyzet 
maga. A politikai helyzetet ugyan nem a 
vidéken készítik, hanem a nagymester 
műhelyébe gyártják azt nyakrafőre; de 
azért szele hozzánk is elér, és még inkább 
azon köd, melybe a gonosz szándék, a 
({jakrétévé* förgetege burkoltat!k, s igy 
nem egy ember szem j világa kápráztibk, 
ki azt hisszi, hogy világosan lát, a tár
gyakat egymástól képes megkülönböztetni; 
azonban csak sötétben tapogatódzik; ekép 
megtörténik, hogy „szarva közt keresi a 
tölgyét,* meg is találja „a uessze semmi, 
fogd meg jól* Ígért nagy ajándékot; minő 
legközelebb a fogyasztási a ezukor, kávé 
adó lesz. Isten éltesse Szapáry grófot, ki 
szépen kifundálta, mitől döglik a légy; 
eddig czukorral csalogattuk ama szemtelen 
bogarakat, hogy lépre menjenek és elvesz- 
szenek, ezentúl a gróf urat kérjük meg, 
miszerint találjon föl valamely légyvesztő
szert, ha már a ezukrot megdrágítja — 
nevét ekép fogja örökíteni

De hagyjuk a politikai részletezést 
egyik későbbi levelünkre; ma foglalkoz
zunk a társadalmi bajokkal. Esek elseje 
s legfőbbje az élet és vagyonbiztonság. 
Mind a kettő mondhatom, nem csak cse
hül, hanem valóban czudarul áll; legalább 
nálunk és a vidéken. S ez nem egyszerű 
s talán ingatak igazságn állítás, hanem 
tagadbatlan, el nem simítható tény, mely 
csaknem naponkint merül fel és izgalomban 
tartja az úgyis eléggé háborgó kedélyeket. 
Nem elég, hogy hivatalos utón, a végre
hajtók átkos utján szedik el a néptől meg
takarított nem pénzét értem, mert ezt 
még ünnepnapon sem lát, hanem élelmét, 
sőt a férfiaktól a bundát és szűrt, nőktől 
a párnát és takaró dunyhát stb. stb., ha 
nem akadnak és pedig bőviben, kik nem 
szántanak és vetnek; de be vagy inkább 
eltakarítanak mindent, de mindent azon 
társadalmi egyénektől, kiknek szorgalma 
egy hosszú éven át annyit gyűjtött, bogy 
nyugodtan nézhetnek a már-már bekövet
kező zordon téli időszaknak eléje.

Duna-Szakcsőn példán! nem kimélte- 
tik még a teraplomvagyon sem; szeptember 
hóban egyik kápolnánkból elvitték rabló 
kezek az oltár előtt a szentélyben függő 
ezüst lámpát; e hó első napjaiban pedig 
a templom szőlejének présházába ástak, 
csaknem két lábnyi vastag kőfalat törvén 
erőszakosan keresztül és aztán végtelen 
rombolást vivén véghez ajtókon, zárakon, 
keresztvasakon, két hordó bort, pedig 
kitüuő minőségűt vittek el; úgy látszik, 
egész kényelemmel, mert nem csak a sző 
lőkaput emelték ki sarkaiból, hanem még 
az országúton is jó darabig hajtották a 
hordókat, mint a csapazásból kitűnik, le 
a Dunáig, hol aztán ladikra rakták zsák
mányukat és vele eleveztek; mi több a 
sötétben meg is szólittattak a Danaparton 
dereglyéhez Utődvéu a ladik; miré a rab
lók egyike válaszul adá a megszólitónak; 
„Ne bántsa az ntast, hadd menjen!* A 
másik ezt hallgatásra intvén, monda csen
desebb hangon: „Csuti, ne laj!“ — Sterba, 
Gareisz barátaim legjobban tudnák ugyan 
e szavak érteményét megfejteni a szónyo
mozás utján; de biz én bármenyire vagyok 
is e művelet barátja; mégis inkább a hor 
dók és bor hollétét szeretném kinyomozni 
s e végre el is követtünk és követünk min
dent; azonban uem sok reményünk van 
hozzá; mert maivilág száma sincs az or
gazdának, kik épeD oly fnrfangosak, mint 
magok a rablók és tolvajok — a lopott, 
vagy elorzott vagyon közreadói.

Ez ügyre még visszetérünk, akár lesz 
sikere az erélyes nyomozásnak, akár nem. 
Az első esetben, hogy kiemeljük az erélyt 
a másodikban, hody megjelöljük azon 
ferdeségeket és hiányokat, melyek a va
gyonbiztonság körül femerltlnek.

Ez is eleg volna társadalmi helyze
tünk ilinstratiójához,' de szolgálatunk szebb
nél szebb és pedig gyakori tényekkel, me
lyek még az ázsiai állapotokat is kitű
nőknek bizonyítják. Ncvszerint: K I . . .  
János duna-szekcsői lakos iparos, elhagy
ván mesterségét sokkal előuyösebb dologgal 
foglalkozik: szerez magának ngy kéz alatt 
harapni s inni valót és jólétnek örvend; 
elhagyván beteg nejét, alkalmas szállást 
bérrel magának. Nem rég a szegszárdi 
Erzsébet vásár alkalmával történt, bogy ő 
Szegszárdra ment és ez alatt bérházának 
egyik helyiségében egy pár csinos lovat

fedeztek fel; mint mondják Szedresről 
(Tolnamegyéből) valók — a házigazda 
megjött még az nap, de neszét vette a 
reá nézve nagyon is kényelmetlen dolog 
uak és megugrott; azonban elcsípték, most 
Szogszárdon a börtönben elmélkedhetik a 
további teendőkről, mik bogy neki sike
rülni fognak, alig kételkedhetünk, miután 
elég élelmesnek tapasztaltuk már más al
kalommal is midőn a törvény és bírósá
gok körében igen ügyes magatartást ta
núsított és ez által magának a legjobb 
véleményt biziositotta nem egy ízben.

De a mi legfurcsább, az most követ
kezik. Míg hősünk elmélkedés! gyakor
latokat tart Szegszárdon, addig lakházába 
tolvajok hatolnak és sok mindent elta
karítanak; talán épen, mint némelyek vélik, 
saját czimborái, titkos utasítás folytán, 
nehogy a bíróság kezébe jussanak és le
foglaltassanak? Mi minden uem történik 
az ég alatt! E gazdálkodásnak neszét ve 
vén a helybeli elölj rósag, csak ugyan 
kutatáshoz fogott és talált is kedves tár 
gyakat, mik az ő ártatlan voltára vallanak 
például: olyan gyógyszertári pilula tartány- 
han tisztességes számú különféle golyókat 
egy dobozba kész töltényeket csavarpisz- 
tolba — találtak továbbá: iratkákat, me
lyeken az illető próbálgatta a lópassns 
kiállítását és a helybeli bírónak kézírását 
utánozni s mondhatom, ez neki eléggé 
sikerült. Mos aztán tessék ilyen emberek
kel humánusán elbánni s tények hiányában 
el nem ítélni, tovább is grassáini hagyni! 
kérdem: miből él az ilyeu féle ember, a 
ki nem dolgozik, uem keresi muakájával 
kenj erét? vájjon nem kell-e az ilyent szo
ros őrizet alá helyezni s éjinkén: negte- 
kiutetui az éji őrök által saját lakában? 
M indám: éji őrök is ezek lehetnének ná
lunk! Erről is szóluuk még alább.

Vagy nem-e gyöagj élet, midőn a 
váróiban az istállókbó lovakat lopnák el 
es hogy ezeket baj uélkül elhajthassak, 
misházbau keresnek nem zörgős kocsit és 
u?>be fognak be? uem csendélet-e midőn 
sertéseket és pedig nagy számmal hajta
nak el, nem különben szarvas marhát, 
ökröt, tinót, tehenet stb.

A duna-szekcsői ember már megszokta, 
hogy maga jár az eltulajdonított jószág 
tölkeresésére s ha valaki elég bátor és 
élelmes meg is találja a harmadik, ne
gyedik vagy épen a 10. határon, ua pedig 
nem jár, vagy nem járhat a kárvallott 
utána, akkor ugyan nem lát a sziueszőrét 
e világon többé.

De hogyan is lehetne máskép, mikor 
a községek rendesen felelős csőszöket, 
határőröket tartanak, kik elsőizben nem 
szoktak semmit kárpótolni, másodszor ma 
guk a tolvajok, közreadók és oly hatalmas 
tértiak, hogy mindent bántatlsnul végez
hetik és végzik; de még kérdőre sem merik 
őket vonni.

Ha e csendélet nálunk tovább is igy 
tart, kíméletlenek teszünk és hiszünk min
dent, de mindent; a már megüszkösödött 
sebet vágni, égetni kell. Ez máskép nem 
gyógyiható 1
Miéi itt bezárnók sorainkat, még meg kell 
említenünk, hogy nálunk a kisebb tolvaj- 
lások oly megszokottak, hogy azokra uem 
is bederitenek: linzi, liszt, kuk iricza cgy- 
cgy zsákkal ha elüzetik, ily csekélységek
kel ki törődnék? A présház-szobában zár 
alatt hagyott csillogó - nyelű evőszerek 
csak oly jó hiszemmel vitetnek el, mintha 
használatra kikölesöuöztetnéuek! Ez náluuk 
járja anélkül, hogy a károsított igaz tu
lajdonához jutna; elveszett oda van — 
„volt nincs, elvitte e sebes hajó* vagy 
elnyelte a Duna. Sokat rebesgetik, hogy 
a Duna-sziget sokat rejt átkos mellében, 
de azért szigorú kutatás, erélyes átvizsgá
lása azon helyeknek, melyekről tudva vau, 
hogy az orgazdaságra igen-igen alkalma
sak, uem történik. Beszélnek, de uem 
tesznek; pedig tudva van, hogy a hol 
szilárd akarat van, ott siker is van.

De hogy az erkölcsi dudva s gyom 
irtásara sem akarat, sem czél nincs, annak 
okairól legközelebbi levelünkben szólunk 
és pedig nyíltan és elég hangosan, inért 
„a néma gyermeknek szavát anyja sem 
érti;* mi pedig azért szólalunk lel, hogy 
megértessünk. A viszontlátásig!

___ Sarlós Gerö.

T ö r v é n y s z é k i  m r i i o k .
Reder Margit és társa felpereseknek 

Eisler János alperes ellen, Reder Bálint 
hagyatékának megítélése iránt. — Balog 
■Sára felperesnek Balog Sámuel alperes 
ellen, örökösödés iránt. — Bózsa József 
felperesnek Goócs Gyula alperes ellen, 
1000 frt s jár. iránt.

Deczember 14. Bindervaid János és 
társa ellen, ember ölés. — Decz. 15. 
Lengaics Timó és társai ellen súlyos testi 
sértés. — Decz. Szűcs Márton ellen, hi
vatalos hatalommali visszaélés. — Decz. 
17. Bonyár József és társa ellen, halált 
okozott testi sértés. — Decz. 17. Szabó 
András és társai ellen okirat hamisítás, 
csalás és ahbani részesség.

Külföld.
— A pécsi kereskedelmi és ipar ka- 

mara szervezését, mint halljuk a miniszte 
rium kiadta rendeletét és pedig Baranya, 
Tolna és Somogy megyék területére kiter- 
jeszkedöleg, mely terület a soproni kamara 
területéből kiszakasztatik.

— Nyílt köszönet. Dr. Dulánszky 
Nándor megyés püspökünk ő excellentiája 
a „Pécsi-kárász-kertészeti egylet* alapitó 
tagjainak sorába lépvén a 40 frt. alapitó 
tagsági dijt ezen egyletnek legkegyelme
sebben adományozni méltóztatott; mely 
nemes adományáért, ezennel nyílt s őszinte

köszöuetet mond az egylet nivéYu Péeipt 
1880. évi deczember hó 5 én Talliáa Károly 
egyleti elnök.

— Ellopták a királyi ügyészség ,,in, 
tárát. Pénteken reggelre vették észre 
hogy a Nádosi (volt Prandau) házbsú 
szállásolt pécsi kir. ügyészség hivatalos 
helyiségeibe betörtek és a pénztár-ládát 
tartalmával együtt elemelték. A hivatal 
szolga ott alszik a hivatalos helyiségek 
szomszédjában, de úgy látszik, hogy n így >u 
jól aludt, a tolvajok pedig nem nagy rés 
pektussal vannak a kir. ügyészség iránt, 
ott keresik a pénzt, hol könnyebben hozzá 
térhetnek.

— Halálozások. Nagy rákói Rakovsz 
ky Ede vémendi plébánosé hó 1-jén hnuyt 
el Vémenden tüdővizenykórban élte 59 ik 
évében. Pécsett özvegy Aidinger Józsefnö 
szül. Heckmann Katalin Aidinger János 
kir. tanácsos és pécsvárosi polgármester 
édes anuya e hó 5 én élte 74 évében. — 
Skaritza Nániorné szül. K 'ainik Fi \z»f. 
hó 5-én életének 26 ik évében, Reéle lg- 
nácz f. hó G án életének 26-ik évében 
jobb létre szenderültek. Béke hamvaikra.

— Viczczes tolvaj. A  Nyil-utczából egy 
régi romlott zsebórát lopott el egy bizo
nyos atyati.Tetten kapatván kérde .ték tőle, 
hogy már mért lopta el, hisz már 10 éve 
nem jár az az óra. Válaszok a tolvaj: 
„Épen azért adtam neki lábat, hogy járjon.*

— Bakavirtus. Szerdán este fél 9 
órakor egy rendesen „benvah* baka tá 
molgott az apáczák-utczájáu ba/.a. Neki 
tnenvén a törvényszék előtt lévő téglára 
kasnak, bajonétot rántott s neki álló t 
kezetlenül hadakozni emlegetvén, hogy 
majd megmutatja ő: ki a baka! öss/.- 
visszaszurkálta a téglarakást, végre egy 
arra menő kérdésére, bogy vájjon mit 
vétett az a téglarakás néki,jött kissécszre és 
egy katykaringós „baka létániát* mondván 
dörmögve távozott. Másnap valószínűleg 
a bajouéton ejtett csorbákért kidukált egy 
kis „kurzschlisseu.*

— Örült. Nyaka József pécsi illető 
toségü őrültet, ki ez előtt két héttel őrüil 
meg, tegnap előtt szállították a kórházba. 
A szerencsétlennek az a fixa ideája, liogv 
az égiekkel belső rokonságban áll s azok 
kegyelméből király itt a földön. Folyto
nosan írja a kinevezéseket, már azon reu 
dőröket, kik a kórházba kisérték, kine
vezte ministereiuek. Tiszát pedig ketveu- 
hétszer elcsapta. Úgy látszik egy kevés 
esze mégis van, tudja mi kellene Tisza ő 
nngyniéltóságának.

— A  rejtéjes szekrény. Megtörtént 
dolog; legalább úgy mondják. A szigeti 
városrészben X polgár lakásán esett meg az 
eset, bogy az, erősen bezárt szekrényből 
egymásután öt éjjel egy egy ötös bankó 
tűnt el; de annéikül, hogy a zár kinyit
tatott volna. Hogy senki nem nyúlt a 
zárhoz, az bizonyos, mert az ötödik éjjel 
meglesték, virasztottak hárman is a szék 
reuy mellett és reggelre mégis eltüut a 
bankó. Boszorkányságnak vélték a dolgot.
A szomszédos banyák elmentek a házhoz 
és minden féle fajta boszorkány miatyán- 
kokat mondtak el a csodás szekrény fölött, 
persze jó áldomásért. Hanem aztán volt 
is haszua, a hatodik éjjel már nem tűnt 
el a hatodik bankó, hanem helyette más 
jelenség mutatkozott. Rettenetesen keserves 
ezinezogás zavarta meg a benn levőket. 
Azoural fejszével, füttykössel felfegyver
kezve oda mentek a szekrényhez, a bouuét 
a ezinezogás eredt, és télre tolták óvatosan. 
Uram fia! mit láttak? Egy egérfészket 
elrágicskált ötös baukokkal kibélelve 8 
egy elalél* egér-anyát, melyet épen a 
szülési fájdalmak gyötörtek. Az egész 
rejtéj meg lön fejtve. Még csak azt mondjuk 
meg, bogy az egérasszouy a szekrény 
fenekét rágván keresztül, jutott a bankok
hoz. Ilyen se minden nap történik Pécsett, 
de még Amerikában sem.

— Mezőgazdasági, előleg egylet. — A 
„kisbirtokosok országos földhitelintézeté
vel* szövetséges ilynemű szövetkezet — 
tudtunkra az első Baranyában — e hó 
27 én MaÍ8s-on lesz alakulandó, az 56 
rövid szakaszból álló alapszabályok arra 
engednek következtetni, hogy ez előleg 
egylet hivatva lesz némileg segíteni a 
szorultságba jövő kisbirtokos osztály egy 
részén a hol a segély még el nem késett. 
Úgy látszik az egylet Linder György 
maissi körjegyző buzgolkodásának köszöni 
létrejöttét. — A példa utánzására méltó.

— A földrengés Zágrább környékén 
szakadatlanul tart. Sz.-Siraonban — fain 
Zágráb mellett — folytonosan éreznek 
gyöngébb lökéseket. Midőn ennek a zág 
rabiak hírét vették, megbizonyosodni a 
felől, hogy a rengés! nem a túlizgatott 
képzelődős és idegesség álmadozza, — 
kiküldöttek néhány szavahihető egyént Sz.- 
Simonba,s ezek is éreztek földrengést, mely 
olyas morajt hallatott, mintha alaguton 
futna keresztül vonat. E földrengés való
színűleg a zágrábi hegyek mögül, északról 
déluek jött, bárom másodperczig tai.ott, 
de az épületekben kárt nem tett. Vukasi- 
novics, ki a hegyek között lakik s jelenleg 
természettudományokkal it foglalkozik, 
constatálja, hogy a földrengés a begyek 
között, Remetén s több környékbeli faluban 
szakadtadnál tart; s bár ezektől félni 
Zágrábnak s szomszédos falvaknak nem 
igen kell, mint érdekes tünemény minden
esetre méltó a följegyzésre.

— Zágrábbi hirek szerint decz. 7-én 
ismét beköszöntött a földrengés réme éj jel 
egy órán át tartós rengés észleltetek, dec. 
8-án éjjel pedig egy 6 másodperczig 
tartó erősebb lökést érzetek, menydörgés 
szerit földalatti robajjal. Nehány fal eldőlt.

— A Függetlenség sajtópöre. A ,Füg- 
getlenség* folyó évi julins 10-iki számának 
„Hirek* rovatáhan „Hogy csinálódik a 
soczialistaság* felirata közlemény jelent
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melyben a kir. közvádló nyilvános 
Agámat és becsületsértés vétséget látván, 

Inűak írója Tóth Béla a .Függetlenség" 
munkatársa ellen sajtópert indított. A 
aitópörtárgyalásáé napokban volt megtart- 

8 jjjnt közvádló Bakos János kir. alllgyész 
V 'repelt- Vádlott Tóth Béla személyeden 
yédte  ̂magát. A vád és védbeszéd meg- 
halli,atása, továbbá a tanuk kihallgatása 
után° a sajtóbiróság hirdette ki ítéletét, 
mely szerint Tóth Bélát 4 havi fogházra 
és 400 frt pénzbírságra, ennek be nem 
hajtása esetén 40 napi pótlagos fogságra 
ésJ 82 frt. költség megtérítésére ítélte. 
Vádlott semmiségi pauaszt jelentett be. 
U<ry látszik hogy az esküdt urak több 

^  f e 8—4 ellen marasztaló kedvében volt, 
mert egy oly eskütt ki különben arra 
gxavazott, hogy a czikkben rágalom és 
becsületsértés nincsen, még is, „vétkesé
nek ítélte vádlottat. — A tárgyalás közben 
kihallgatott néhány tanú oly komprom 
mittálólag vallott a rendőrségre uézve, 
|j0.,y csak nálunk a mi különleges és 
]e„nyo noruságosabb viszonyaink közt le 
kétséges, hogy az ily rendőrség még él 
és uralkodik! Politikai érettségről
jobb lesz, ha ezentúl nem is beszélünk.)

— Hazánk lóállománya. A mait évi 
általános lóavatásokról szóló kimutatásból 
vesszük a következő adatokat: A Szeut- 
István koronájához tartozó országok terü
letén 1.750,000 hadköteles ló találtatott, 
mdy óriási számból azonban csak 153,600 
ló találtatott és soroztatott be esetleges 
hadiszolgálatra. Érdekes lesz tudni azt is 
bo<ry a Szent István koronájához tartozó
országokban legtöbb lő találtatott Hódme

Vásárhelyen és pedig tizennégyezer, 
aztán jön csak Budapest nyolczezer ötszáz 
lóval gtb. Az egyes megyék járásai kö- 
jjjtt legtöbb ló találtatott Bács-Bodroguiegye 
e;yes járásaiban, hol ritka az a járás, 
lő -13.000 ló ne volna.

— .4 ,  Független Hírlap* ezt írja 
egyik számában: „Kuriozumképen felemlít
jük, hogy a pécsi állandó színházban, 
héttőn és kedden büvészi mutatványokat,
— szerdán műkedvelői színi előadást, csü- 
töétokön újdonságot, pénteken újra büvészi 
mutatványokat aduk  elő.* Mi is csak 
.kuriózum* képen nem hagyjak szóuélkül 
s hazugságot, a mennyiben nem három- 
,z,,r, hanem csak kétszer tartatott színhá
zunkban büvészi előadás

— A soproni német színigazgató be- 
lelegelte a városi hatóságnál, hogy tár
sulata tagjai iránti kötelezettségének to
vábbra eleget nem tehet és kénytelen az 
előadásokat beszüntetni. — Most egy kon- 
üorczium alakult ott, mely saját risikójára 
vette kezébe az ügyet és felváltva minden 
téli idényben magyar és német színi elő
adásokat fog rendezni — a meddig kibírja. 
Xem rég a temesvári, ma a soproni német 
színház bukik pedig senkisem bántotta, ez 
is mutatja, hogy nem az agitatió okozza 
a színészetnek — magyarnak úgy mint 
németnek mostoha sorsát, hanem hogy egy 
közös, mélyebben tekvő kútlorrása van 
annak.

_ Párbaj. Komédia. Az országos
honvedegyletek központi választmánya a 
napokban tartott ülésen Ivánka Imrét a vá
lasztmány tagiai közül ki'örölte és elrendelte, 
hogy e határozatról Ivánka jegyzőkönyvi 
kivonatban értesitessék. A választmány ez 
eljárásra Ivánkának a honvéd meuedékház 
ügyében tett nyilatkozatai adtak okot. 
Ivánka Imre e határozat következtében 
párbajra hívta ki a központi választmány 
elnökét Krivácsy Józsefet. A párbaj annál 
sajátságosabb lett volua mivel Ivánka 
Imre, mi tt a magyar északkeleti vasút 
vezérigazgatója, főnöke Krivácsyuak, ki 
e vasútnak mérnöki uszályában van al
kalmazva. Azouban párbajra nem jött a 
sor, mert Krivácsy jónak találta kijelen
teni, hogy a határozat kimondásával nem 
volt szándéka Ivánka Imrét sérteni, mert 
ot tisztessége i és jelleuiesjeiubernek tartotta 
és tartja. Mi meg azt tartjuk, hogy Ivánka
és Krivácsy felér egymással jellemben 
és tisztességben, s nincs mit egymásnak 
szemre hányni!

— A Balaton-füredi „Szeretetház* 
harmadik értesítője küldetett be hozzánk 
a múlt hét folyamában, mely a nemes 
czélu s czéljának tökéletesen megtelem in 
tézet beléletét tárja elénk 18 7 1 . évi nov. 
hó 21-től 1875 év végéig. Lehetetlen, hogy 
röviden pár szóval ne ismertetnénk az 
intézetet s aunak működését. Az intézetben 
teljesen vagyontalan, anyagilag és erko esi 
lég elhagyatott fin gyermekek J e tn e k  
fel, kik vagy árvák lévén, vagy szülőiktől 
kellő értelmi s erkölcsi nevelést nem nyer
hetvén leginkább kivannak téve az erkölcsi 
romlásnak. Ezen intéretben, teljes el atasban 
részesének a növendékek s különféle irány 
han képeztetnek a szerint, a mint benne
» hajlam mutatkozik, részint a kézműves, 
iparos, részint a tudományos Pa,yár*- 
intézet jövedelmi forrását: a növendékek 
tartásdija, az intézet csekély ingatlan 
vagyona, a tett alapítványok, a kormán} 
tói koronként kapott segély és legkiva 
jó szivü emberbarátok által gyűjtőt a 
®ányok képezik. A növendékek tartásai) 
egész évre csak 50 frt. Ezeknek felemlítem 
“tán szükségeden nekünk ajánlani az \o 
tézet nemes czéljával s czéljának fény 
eredményeivel úgy hisszük eléggé ajan ] 
önmagát a közönség figyelmébe, a* em'  
borbarátok meleg pártfogásába. , .

-  Somoskeöy szörnyen sértve erezi
““agát, hogy a hírlapok csalónak, lPal‘- 
lovagnak keresztelték és erősen írja a kü
lönféle .Nyilatkozat“-okat, melyben min
den titulust visszautasig sőt még 
T*giaa elégtételt is kér. Ehhez már iga 
*á“ pofa kell. .

— Bismark és a zsidó kérdés. A 
“émetországi Antiszemita mozgalomról a

„Grenezboten* czimü folyóiratban ho88zabh 
czikk jelent meg. A folyóiratot dr. Busch 
Móricz vezeti s ama benső viszonynál 
fogva, melyben Busch Bismarck herczeg- 
hez áll, lolyóirata ügyeimet érdemel. A 
czikk a többi közt azt mondja: maradjanak 
a zsidók jogilag és társadalmilag egyenlők 
a keresztényekkel, de áljának el attól, 
hogy a „népünk fölötti uralkodói hivatásba 
betolakodjanak. •

Uj találmány. Egy amerikai gépész 
különös szerkezetű mozdonyt talá t fel, 
melynek czélja „emancipálni az emberiséget 
a vasutak zsarnoksága alól.* E találmány 
szerint ki ki táj i mozdonyán utazhatik, s a 
gépet süritett lég hajija, melynek vastar 
tálya egyszersmind U őaelyüi is szolgál 
az utasnak. E háromkerekű kocsi állítólag 
negyven kilométer ha ad óránként. — A 
feltaláló sűrített ég-raktárakat akar kü
lönböző nagyobb varosokban felállítani, 
hogy az utasok szükség szerint megújít
hassák készleteikéi.

- -  A  „Magyar franczia s.akácsltönyv 
bői* is ugyancsak Mehner Vilmosnak ez 
új, s rövid idő alatt máris hírre kapott 
vállalatából vettük a második füzetet. E 
füzetben sokféle kitűnő, s még eddig alig 
ismert leves készitésmódjára vonatkozólag 
vannak utasítások, az eddigi szakácsköny
vektől eltérőleg oly világos, könnyen 
érthető modorban megírva hogy bármelyiket 
akárki is minden nehézség nélkül 1 elké
szítheti. A füzetet több szép kép, s egy 
szinnyomatu mümelléklet díszíti. Ajánljak 
különösen hölgyeink figyelmébe e jeles 
munkát mely csakugyan megfelel cziraének 
hogy: . nélkülözhetetlen kalauz minden 
háztartásban.*A díszes kiál.itásu füzetek 
ára 30 kr. Megrengethető minden könyv
kereskedésben, vagy közvetlenül Mehner 
Vilmos kiadóhivatalánál, Budapest kalap- 
utcza 6. sz.

— „ A föld és népei“ czimü kitűnő 
mnukáboí, Mehner Vilmos tevékeny kia
dónak e közhasznú vállalatából vettük a 
23—28. sz. füzeteket. Ez újabb füzetekről 
is csak a legnagyobb elismeréssel szólha
tunk, s ezeu — dr. Toldy László által a 
leguagyobb gonddal szerkesztett — jeles 
művet isméllen melegen ajánljuk olvasóink 
figyelmébe és pártolásába. A mű kiállítása 
igen csinos, minden füzetet sok művészi 
kivitelű kép díszít. Egy füzet ára csak 
30 kr. Megrendelhető minden könyvkeres
kedésben, vagy közvetlenül Mehner Vil- 
mos kiadóhivata ánál,Budapest, kalap ntcza 
6 ik szám.

— Beküldetett. A  mai számunkban 
közzétett Kau/mann és Simon hamburgi 
bankház hirdetését, a t. olvasó közönségnek 
figyelmébe ajánljuk. Igen jó a apón szer
vezett és több jelentékeny összegű főnye
reményben részesítő, eredeti sorsjegyek 
vételele ajánltatik, alkalom nyujlatván, hogy 
környékük lakosai is részesülhessenek, sors
jegyek idejébeni meg zerezhetésére. Eztn 
sorsolási válalatnak zzilárdsiga mellett 
mint az illető kormány részéröl nyújtott 
kezesség, mint pedig nevezett hirdető háznak 
jó hirneve, miszerint a nála a számosán 
előfordult nyeremytnyek kifizetésénél leg
szilárdabb pontossággal jár el.

Z e n é lő  m ü v e k  é s  K a r á c s o n y .
Elválasztbatlan és miért? halljuk kér-

li az olvasót, mert Ileller H. J. urnák 
eben világhírű zenélő műveit ez idő- 
au szokták evenkint hirdetni és ezután 
• és ezer karácsonyfán a legdrágább- 
sugározva látjuk csillogni; ez nagyon 
uészetes, mert Heller ur tökéletesen ké- 
i el ezeket, hogv minden ki e müveket 
[gáttá, élénk vágyat érez magában, 
*ut megszereti. Mert mit nyújthat kel- 
csebbet férfi a nőnek, a vőlegény a 
lyassz mynak, a barát a barátnak ? 
i/.aidézi a boldog emlékű órákat, min- 

vig, nevet és tréfál majd vidám emeli 
íedélyt és szive komor nótáival elűzi a 
moruságot es búskomorságot, a legjobb 
lalkodó, a magányosoknak, és még a 
egeknek a szenvedőnek és a szobához 
czoltnak legnive’ob barátja! egy szóval 
r Heller féle zenélő műnek egy szalon- 
I, egy betegszobából, egyáltalán egyetlen 
házbó1 sem volna szabad hiányoznia.

A korcsmárosokra nézve nincsen egy- 
rübb és biztosabb vonzó erő, mint ilyen 
:, a vendégek állandó megszerzésére; 
riadást, ezek mint több oldalról értesül
ik, nem hogy megbánták volna, hanem 
ig arra indilattak, begy nagyobb mű
ket szerezzenek he , m után az először 
sároltakat még haszonnal tovább adták, 
ért is ama vendéglős árnak , kiknek ily 
aélő művök még nincsen, nem győzzük 
jggé melegen ajánlani, hogy ily biztos 
nzó (rőt gyakorló müveket késedelem 
Ikül szerezzenek, annyival is inkább, 
srt nagyobb összegeknél nem kell az 
észét azonnai kifizetni. Megjegyezzük 
ig , hogy az egyes darabok gonddal 
nnak kiválasztva, a legkedveltebb régi 
Idák operettek táncdarabok és dalok 
nnak a Heller léle művekben a legszeb 
n egyesítve. Heller úr oly szerencsés, 
így hogy több udvar és főur szállítója 
a kiállításokon dijakat nyert. Röviden 

vasúink és olvasónőinkuek őszintébb ki- 
.natot, netn fejezhetünk ki, miut hogy 
inéi előbb hozassanak Heller te e zenélő 
iveket; gazdag képes árjegyzékek bér-
entve küldetnek. ,.

Mindenkinek ajánljuk, hogy meg ki 
bb zenélő szelenczéket is egyenesen a 
gyárból hozasson, mert sok helyütt oly 
[íveket ajánlanak, miut HeHer-feléke , 
Mvek nem valódiak; mindegyike müvén, 
i valódi, nyomtatott és teljes nevének

*U Akki valaha Bernbe megy, ne mulassza 
a gyárt megtekinteni, melyet szívesen 

egmutatnak.

Színészet.
Színészeink múlt szombaton valóságos 

tüzpróbán estek keresztül az Erkel Elek 
féle „Székely Katalin“ operett: előadásával, 
még pedig igazán minden várakozáson 
télül dicséretesen. Erkel Elek c szellemi 
terméke a szereplőkre nézve oly sok ze
nei nehézséggel van telve, hogy vidéken, 
ha csak a társulatnak oly buzgó, szor
galmas és tehetséges tagjai nincsenek, 
mint a mi szintársu'atunkuak, alig lehet 
sikeres szinrebozatalát élig bátorsággal 
megkísérteni.

Az op. rétté a budapesti népszinbáz kar
mesterének műve lévén, a népszínház műsor- 
darabja. Szükségtelennek tartják a művet bő
vebben tárgyalni, annak idején a fővárosi saj
tó eléggé ismertetette azt, és misem mondha
tunk róla több jót. Szövegét nem találjak alkal
masnak operettezenébez, melyhez t.i. nagyon 
is komoly, — zenéjében pedig eredetiséget 
mi sem tudtnnk feltalálni. É mellett ze
néjét szerfelett fárasztónak találtuk úgy a 
hallgatóra, valamint az előadókra nézve, 
mert nincsenek meg az egyes számok ze- 
netétcleiben a szükséges nyugpontok, és 
zenekiséretében sem találtunk elegeudő 
támogatást a szereplők éuekrészeibez. A 
közönség különben egynéhány magyaros 
rhythmushan irt számot megtapsolt.

A zenekar és a főszereplők, névleg 
Veress (Bátori Zs.), Bácsné (Székely Ka
talin), Iluray (a német követ), Pöspöky (a 
török követ), Ferenczi (Jónás mester) és 
Tafay( Izabella), egyaránt dicséretesen meg 
állták helyeiket. Ez utóbbi különösen fel
tűnő haladást tannsitott énekében, s a/.ou 
élénk tapsot, melylyel a közönség szép és 
gondos éneklését megjntalmazá, igazán 
megérdemelte.

A színpad aj díszletei és gondos be
rendezése, valamint az Ízletes uj férfi és 
női jelmezek szintén nem tévesztették el 
hatásukat. Közönség a felemelt belyárak da
czára is szép számmal.

Vasárnap ugyanez zsúfolt ház előtt.
Kedd decz. 7-én. Uaray jutalomjáté

kára ismét egy oly darabot választott 
„ A debreczeni leányvásár*, mely ezime és 
szerzője után ismeretlen volt. A bizalmat, 
lanság, mely a jutalomjátékokul választatni 
szokott darabok iránt a sajnos tapasztalás 
szerint teljes alapossággal uralkodik, ezen 
este is megerősittetett. Jutalmaznának, a 
társulat ezen sokoldalú, közkedvességü, te
hetséges és szorgalmas tagjának, telt házat 
kívántunk, II a ra y  azon rokouszenvnél lóg
va melyben a közönség által méltán rés esit- 
tetik, bizonyára el is érte volna azt, ha juta
lomjátékául oly darabot választ, a mely a 
közönség előtt jó híréről ismeretes. A ju 
talomjátékok, melyek a jutalmazandóknak 
kiváló estéiket képezik, bizonyára sokkal 
több szellemi és anyagi haszonnal járnának, 
ha a jutalmazandók saját szerepkörükhöz 
képest, akár a hazai, akár a külföldi clas- 
sikai szinirodalom valamely termékét vá
lasztanák előadásra. Meg vagyunk győ 
zodve, hogy művelt közönségünk a jutal- 
mazandók irányábani jóakarata mellett, ha 
a jntalomjátékok olyan műélvezettel egye- 
sittetnének,minőt egy Kisfaludy, Vörösmarty, 
Katona, Schakespeare, Moliére, Schiller 
stb. féle művek előadásai nynjtanak, a szín
házat bizonyára teljesen megtöltené.

Szerdán decz. 8-án. „Kósza Jutka* 
Lukácsi egyik legsikerültebb népszínműve 
került színre összevágó és élénk előadás 
sál telt ház előtt, csütörtökön decz. 9 én pedig 
Scbweitzer „ Járvány* czimü 4. felv. mulat
tató vigjátéka, melyben különösen Bács, Fe
renczi, Mészáros és Püspöki tüntették ki 
magukat, és melyben Laczkó A.-nak is 
alkalom adatott egy jelentékenyebb sze 
repben felléphetni, a ki ügyes játékával 
oly kedves jelenségnek mutatta magát, 
hogy őt hasonló jelentékenyebb naiv sze
repekben gyakrabban óhajtanánk látni.

—r. — r.

I R O D A L O M .
=E Találmányok könyve. Ismeretek a kéz- 

mű- és műipar mezejéről. A íólmivelés-, ipar- s 
kereskedelemügyi m. kir. miniszter megbízásából 
és az orsz. iparegyesület felügyelete alatt több 
idevágó munka alapján dolgozta Frecskáy János. 
Második kiadás. Első és második füzet. 983 a 
szöveg közé nyomott szép fametszettel. Ezen mű 
40 füzetben fog megjelenni. Egy-egy füzet ára 
30 kr. A Franklin-társulat könyvkiadó-hivatala 
kezeskedik, hagy a teljes munka negyven füzet
ben 1882-ik évi husvétra megjelenik.

=  „Szegszard és vidéke* czim alatt egy 
uj vegyes tartalmú hetilap fog megjelenni Tolna 
megye különböző érdekeinek képviseletére jövő uj 
évtől kezdve. Ára egy évre 5 frt. lesz. Szerkeszti 
Geiger Gyula egyúttal a lap tajdouosa.

=  A „Figyelő* irodalomtörténeti közlöny 
deczemberi füzete megjelent Budapesten Aigner 
Lajos kiadásában a következő tartalommal: Kisfa
lud! Károly mint drámairó, Molnár Sándortól. — 
Erdélyi János, Dr. Deák Elektől. — Alapítsunk 
hrrlapkönyvtárakat, idősb Szinnyei Józseftől. — 
Kövesdi Pál nyellana, Dr. Jancsó Benedektől. — 
B. Eötvös József költői jellemzése, Dr. Fülöp Ador
jántól. — Adalékok Dugonics életéhez, Endrödi 
Sándortól. — Révai Nagv-Károlyban böleselettan 
tanuló. Csapiár Benedektől. — Irodalomtörténeti 
repertórium, id. Szinnyei Józseftől. — Egy füzet 
ára 1 frt.

=  Heiuicke Rezső könyvárusnál Győ
rött megjelent és kapható: „ 9 Ia g y a r  
D a l-A lb u m *  a magyar nép dallamainak 
egyetemes gyűjteménye, zongorára két 
kézre alkalmazva, II. kötet, 201—400 
dallam, zongorára alkalmazá Nemesovits 
Antal, — és „Magyar Daltár,* a magyar 
nép dalainak egyetemes gyűjteménye, dal 
lám szerinti rendben, II. kötet, teljes szö
vegkönyv a 201 — 400 dallamhoz,mindkettőt 
gyűjti és szerkeszti Limbay E. A „Magyar 
Dal-Album, ára kötetenkint, fűzve 1 frt 
20 kr., diszkötésben 2 frt 40 kr., az I. 
és II. kötet egy diszkötésben 4 frt. A 
„Magyar Daltár* ára, kötetenkint fűzve 
80 kr., diszkötésben 1 frt 60 kr., az I. 
és II. kötet egybekötve 1 frt 80 kr., disz 
kötésben 2 frt 80 kr. E két együttes vál
lalat bármelyik része vagy kötete külön

külön is kapható. Megrendelések a pénz 
előleges beküldése, vagy pedig kívánatra 
utánvétel mellett eszközöltetnek.

=  A. V i lá g i ro d a lo m  T ö rté *  
n e te  Dr. Scherr János és mások ntán 
átdolgozva. E közismeretit munka magyar 
dolgozata egyidejűleg jelen meg a német 
eredeti hatodik kiadásával s mintegy 25— 
30 füzetben lesz teljes. Jelenleg az 1. és
2. füzet fekszik előttünk tájékozást adva 
az egész mű beosztása iránt. A két füzet 
a keleti népek irodalmából Cbiuát, Indiát, 
a zsidókat, Egyiptomot, Assyria — Bajy- 
lonyát és Perzsiát tartalmazza, a t  iroda
lomtörténeten kívül szemelvényeket — kö
zölve — az illető irodalomnak kimagasló 
termékeiből jeles fordításokban. így Cbina 
költészete a Si-king czimü gyűjtemény 
több igen szép darabjával van képviselve. 
Indiai költészeti szerelvényei közt ott ta
láljuk „Alrichi káti* czimü költeményt 
Vörösmarty Mihály fordításában és „Sa- 
kuntala* egyik részletét Erdélyi Bélától, 
ki ez ó-hindu drámát teljes fordításban 
rendezi jelenleg sajtó alá. Egyptom év
ezredek előtti mivelődéséncv emlékei közül 
különösen csinosak „Isis panasza Osiris 
felett* és „Ani írástudó bölcs moudásai.* 
így folytatva a mű irodalmunkban nem 
csak hézagpótló, de egyike lesz azon köny
veknek, melyek megérdemlik, hogy ott 
találjuk minden házban, azon könyvek 
közt, malyek népszerű forma mellett ér
dekesen közvetítik a tudomány gyümöl
cseit. A kiadók helyesen jártak el, midőn 
eltérőleg a német kiadástól szemelvényeket 
is vétetnek fel még pedig legjobb rnűfor 
ditóink mint Vörösmarty, Petőfi, Arany, 
Szász Károly és Győri Vilmos tolláiból, 
s még helyesebben, hogy mint hirdeté
sükben mondják „az egyes szakaszok re
vízióját avatott kezekre bízzák.* A tor- 
ditás szabatos, az irály köuyuyed, a kiállítás 
eddig mintaszerű. Minden füzetbeu egy 
költő arczkep csoportját ábrázoló tamet 
szetű tábla vau mellékelve. Egy egy füzet 
ára 30 ki .

1 nyer. á m. 250000 3 0
1 rt 150,000 52 n 0
t n 100 ,000 6 n 0
1 n n 60,000 108 n n
1 n 0 50,000 214 0 0
2 40,000 10 0 0
2 T) 30,000 2 n 0
5 0 n 25 000 533 n 0
2 0 2 0 ,0 0 0 676 0 0

12 15.000 950 0 0
l 0 n 12.000 26345 n 0

24 0 0 10,000 sín.

Részesülésről meghívás
a  H a m b u r g  á l l a m  által biztosí
tott nagy pénzsorsolás eshetőségeihez, 
melyben

8 millió 379760r.márkát
néhány hó alatt biztosan nyerni kell. 
Az uj 7 ősz ályban sorozott játékterv 
90,500 sorsjegy közül 46,640 nyere
ményeket tartalmaz, és pedig

400,000 bír, márka
4 nyer. á m. 8000 

6000 
5000 
4000 
3000 
2000 
1500 
1200 
1000 
500 
300 
138 

stb.
A nyereményhuzások tervszerttleg 

hivatalosan
f. 18 8 0 . d eczem b er 15. és 1 6 -á r a

áilapitatott meg, és alr>z kerül | egész 
ered. sorsjegynek ára csak 6 márka vagy 3 frt 
50 kr. o. e. I fél 3 márka vagy I frt 75 kr. o. é.
I negyed I1/, márka vagy 90 kr. o. é. és ezen
az állam által biztosított sorsjegyek 
azonnal az összeg beküldése vagy pos
tai befizetés ellenében a legnagyobb 
figyelemmel eszközöltetik. — Kisebb ősz- 
szegek postabélyeggel egyenlifhetők ki.

Megrendelésekhez a szükségelt hi
vatalos tervek, melyekből úgy a nye
remények illetve osztályok beosztása, 
valamint az illető betétek kitűnnek, in
gyen mellékeltetnek.

A nyeremények kifizetése azonual 
állami kezesség mellett történik, és köz
vetlen beküldése vagy megbízóink meg
keresésére összeköttet-, seink által Osz
trák - Magyarorszag nagyobb piaczain 
ezt kieszközöljük.

A Steindecker ház rövid idő alatt 
nagy nyereményeket 1 2 5 ,0 0 0  m., 8 0 ,0 0 0  
ni., 3 0 ,0 0 0  m., 2 0 ,0 0 0  márkDyi ősz- 
szegben fizetett ki megbízóinak, és ez 
által számos család szerencséjéhez járult.

Megrendelések posta fordultával , 
egész bizalommal (2—2)136
S t e i n d e c k e r  J ó z s e f

bank- és váltó-üzlet. HAMBURG,
régi ezéghez intézendők.

U. i. a Steindecker ház — mindé 
ntttt szolidságáról és megbízhatóságá
ról ismeretes nem szorul reclamra, erre 
a t. ez. közönség figyelmét felhívjak.

NAUl FERENC/.
laptulsjdoncs

II A K S C II EMI I .  K I b .S J Ó Z S E F
felttlog szerkesztő tim

Keskeny
ú tif i i-m e llc z u k o rk á k

a  tu d d  év m e l lb a jo h ,  k ö h ö g é s , 
ro j té k ö h ö g é s ,  r e k e d t s é g  é s  tftdö*  

h u r u t  b i s to s  g y ó g y s z e re i .
A természet által a szen

vedő emberiség javára te
remtett megbecsülhetlen 

keskeny* útifű azon még 
eddig fel nem derített titkot 
toglalja magában, miszerint 
a gége- és légcsőrendszer 
gyulladt n y á k - -------

ÍSSS-JS!

és enyhítő hatás gyakorlásával az illető beteg szer
vek gyógyulásit minden tekintetben lehetőleg elő
segíti.

Miután gyártmányunknál a czakor és keskeny 
utifiibőli tiszta vegyülékről kezeskedünk, különös 
figyelembe ajánljuk hatóságilag bejegyzett védje
gyünket s a dobozon levő aláírásunkat, mert csak 
ezek igazolják annak valódiságát

Ára dobosonként 30 kr.|  *
Schinidt Victor & fiai,

cs. k. szab. gyárosok Bécs, Wieden, Allegasse 4H. 
Raktárak: Sipőcz István. KovácsM„Kunz 
F. gyógyszerészeknél, Reeb Vilmos, Spitzer 
Sándor, Lili János, kereskedőknél Pécsett. 
Dr. Roscubanm Baranya-Baáuban. Kramo- 
lini J. és Reich S., Bonyhád. Mibitscb 8. 
Herzfeld és fiai, Baja. Dorner S.. Barcs. 
Burgstaller Fr. Batina. Mayer G. Bátaszck. 
Xadhera P. és Fiai, D.-Földvár. KohnJ., 
Kecskessy Tb. és Babochay, K. Kaposvár. 
Pyrker J. Mohács. Teleki A., Siklós. Ko- 
hárics K. Szigetvár. Frank S. Tamási. 
Fekete E. Villány. Popovits Pál Vörös- 
Martbou. Faleioue G., Popicz J. Weidin- 

ger A. és S.
K iá l l í tá s  p o s ta - u tá n v é te l le l .

E l s ő

ügyvédi-ügynöki-iroda
( f e n n á l l  1 8 6 7 - lh  év  ó ta .)
Ügyvédtársaimtól, egyletek-, társu

lt* ok- községek- és magánosoktól stb. 
elfogadok minden megbízást, mely peres 
vagy perenkivüli ügyekben az egyes 
miuiszteriumok, kir. Curia, kir. tábla, 
e. f. bíróságok, hitelintézeteknél stb. 
közbenjárást, helyettesítés!, kölcsöuügy- 
letet, szorgalmazást, értesítést igényel. 
Eszközlök ezégbejegyzéseket, készítek 
vád és védiratokat.

irodám ezelja a rendes ügyvédi 
működés mellett közbenjárásom által a 
vidéki közönséget az utáujá’ási költség
től megkímélni s gyors és alapos tudó
sításokkal szolgálni.
Perenkivüli ügyekben a dijak egy fél 
napi időnél többet nem igénylő eljárásért 
1—3 Irt. mely összeg előre küldendő be.
Irodám helye: Budapest IV. 

Bástya utcza 33. 
R e ftó -E n se l S á n d o r

köz és váltó-ügyvéd.

bir. márka bir. márka
1 nyerem. 350,000 1 nyer. 1 2 ,0 0 0
1 ,. 150.000 *4 „ 1 0 ,0 0 0
l ., 1 0 0 ,0 0 0 4 „ 8000;
t „ 60.000 52 „ 5000
l „ 50,000 108 „ 3000
2 40,000 214 „ 2 0 0 0
2 .. 30.000 533 „ ÍOOO
5 25.000 676 „ 500'
9 2 0 .0 0 0 950 „ 300
12 „ 15.000 26,345 „ 

stb. stb.
138,

Nyújtsunk komét m aaeren- 
caének!

400,000 birod. márka 
vagy 231,250 f r t

főnyereményt nyenbetui a legújabban ren
dezett, az állam által engedélyezett és 
garautirozott pénzsorsolásánál.

Az uj terv oly előnyösen van beren
dezve, hogy néhány hónap alatt 7 sor 
sobisuál 48.640 nyeremény játszatik ki, 
melyek közt van a 400,000 bir. márkás 
vagy 331,250 frt. főnyeremény neveze
tesen pedig:

Ezen, az állam által rendezett és garanti-j 
rozott nagy sorsjáték közelebbi húzására.

mely már deczember 
15. és 16-án

fog megtörténni, és melyhez 1 egész 
eredeti sorsjegy ára 6 márka vagy 31/» 
frt, l fél 3 márka vagy l ’/4 fi, 1 negyed 
l ’/i márka vagy 90 krajezár.

Minden megrendelés az összeg bekül
dése, vagy utánvét mellett a legpotosab- 
ban eszközöltetik, s minden megrendelő 
megkapja az állam ezimerével ellátott 
eredeti sorsjegyet.

Mindeu megrendelőnek a hivatalos 
játékterv ingyen küldetik meg, úgyszin
tén a húzás után azonual a sorsolási lista.

A nyereménynek kifizetése az állam 
garantiája mellett az nnal történik vagy 
postán való küldés által, vagy nagy 
összeköttetéseinknél fogva az osztrák
magyar birodalom minden uagyobb vá
rosában velünk összeköttetésbeu álló 
bankházaknál.

Bankházunktól vett sorsjegyek mindig 
uagy szerencsének örvendettek, s igen 
«ok nyeremény közt többször a főnyere
ményt is tőlünk vett sorsjegy nyerte, 
[a többek közt: 250,000, 225,000, 150,000 
100,000, 80,000 60,000 40,000 márkás etb.] 
melyek az illető érdekelteknek közvet
len ki lettek fizetve.

Reméljük tebát, hogy ily biztos ala
pon levő vállalatunk tömeges részvétnek 
fog örvendeni. Szives megrendeléseket 
minél előbb kérünk megtenni

K a n f m a n n  é s  S im o n ,
bank és váltéüzlete Hamburgban.
Mindennemű államkötvények, vasúti 

részvóuyck és kölcsönsorsjegyek meg 
vétetnek vagy cladatnak.

U. i. Szabadjon itt köszönetét mon
danánk a bennünk eddig helyezett bi 
zalomért, melyet szives megrendelőink 
pontos és lelkiismeretes szolgálása által 
ezentúl is legfőbb törekvésünk leend 
kiérdemelni. 270 (9—9)



Kitüntetett érdem-éremmel.
f i

fofftájás *  minden siajbetegé* ellen.

B c h u lh o f  M A roIy  R ó b e r t
manchesteri lakás által feltalált

. osztrák csál
és

gy»r
kizárólag szaba

dalmat nyert

SOPIANA-SZÁJSZESZ
H a t á s a :

1. A Sopiana-szajszesz a száj- és orrüregnek 
(odsas avagy mnfogak, dohányzás vagy bánni más 
okból eredő) minden bűzét nyomtalanul eltávolítja.

2. Erősbiti a petyhüdt foghust és az ingó fo
gakat, az utóbbiaknak visszaadja természetes fehér 
színüket, meggátolja a fogko képződését, védi a 
fogak zomanczat és óv a fogfájás ellen.

3. A száj- és orrüreg mindennemű súlyos (skor- 
bntikus) banialmait gyógyítja, üdíti és pirosítja a 
fogbust és edzi a nyákhártyákat.

4. A már létező fogfájást eltávolítja, ha a fájó 
fog és szomszéd fog hasa pár csepp, vízzel nem 
elegyített szájszeszszel megnedvesittetik.

5. Diphteritis és más torokbajoknal igen si
keres gargarizaló szer. 221(0—16)

Megrendelések elfogadtatnak :LueffParfumeur 
urnái Budapesten es minden gyógyszertárban 
Pécsett. VVeisz Ferenci urnái Mohács, Dr. 
Heller fürdő orvos Harkány, Jahner C. M. 
gyógyszerész urnái Temesvár ott, Mac h leid 
Alajos gyógyszerész urnái Kecskemét, Kredt ns 
és Fiala kereskedésében Losoncz Heindhofer 
Bobért urnái Zombor, Török J. gyógyszerész és 
Edeskuti L. uraknál Budapest, B ieballa 
György gyógysz. urnái S z é k e s f e h é r v á ro tt.

Főraktár: llr. Sehulhof Adolf urnái Pécsett.

Acconcheur

Dr. Herrman Manó
o r v o s tn d o r  én sz ü lé sz

lakik : Mohácson, főutcza (Reinitz-féle ház
ban) rendel d. u. 2—3 ig.

395 (3—3)

Árlejtési hirdetmény.
A Baranya megyebeli államutakon 

1881, 1882 és 1883. evekben eszközlendő 
kavics szállítás biztosítása iránt zárt — 
írásbeli |ajániatok utján versenytárgyalás 
fog a Baranyamegyei kir. építészeti híva 
tálnál Pécsett (Apácza utcza 14. sz. a.) 
1880-ik évi Deczember hó 17 én déli 12 
órakor tartatni.

Felhivatnak avállalkozni kívánók, hogy 
írásbeli ajánlataikat a kir. építészeti bi 
vatalhoz czimezve a tárgyalási japon déli 
12 óráig nyújtsák be, minthogy később 
érkező ajánlatok figyelembe vétetni nem 
fognak.

A versenyzők kérelmére a minisztérium 
segédhivatali igazgatóságában is fognak 
ajánlatok elfogadtatni.

Minthogy azonban ezen ajánlatok e 
megyében működendő bizottságokhoz a 
kitűzött határidőre felbontatlanul fognak 
megktildetni, annálfogva figyelmeztetnek a 
vállalkozni kívánók, hogy a minisztérium
hoz intézett ajánlataikat a megyében tar
tandó versenytárgyalás fentebbi batáridejét 
5 nappal megelőzőleg nyújtsák be, mivel 
később a minisztériumhoz érkezett aján
latok semmi szín alatt el nem fogadtat
nak és egyszerűen az illetőknek felbon
tatlanul vissza fognak adatni.

A minisztérium segédhivatali igazga
tóságához czimzendő és bekűldeudő aján
latok borítékára világosan kiteendő a 
megye és útszakasz, melyre az aján
lat szól.

Az ajánlat egyes utmesterségekre, 
vagy a törvényhatóság területén átvonuló 
egyes vagy pedig az összes államutakra 
szólhat.

Ajánlatok nemcsak bárom, hanem 
hat évi tartamra is tehetők, melyeknek 
elfogadását azonban a minisztérium ma
gának fenntartja.

Az építészeti hivatalhoz beküldendő 
s 50 kros bélyeggel ellátott ajánlatokhzo 
az ájánlati összegnek 5°/0-ta mint bán 
natpénz csatolandó, vagy készpénzqa- 
vagy pedig az árfolyam szerint számított 
m. kir. állampapírokban.

Ellenben a minisztériumhoz beküldendő 
8 szintén 50 kros bélyeggel ellátott aján
latokhoz az előirt bánatpénz sem kész 
pénzben sem pedig értékpapírokban nem 
csatolható, hanem annak valamely nyilvá
nos pénztárnál a kellő összegben történt 
letétele a pénztári elismervények eredenaqit 
becsatolása által igazolandó.

Hét egyenlő írásbeli ajánlat közül az 
előbb benyújtottnak adatik elsőbbség.

Azon ajánlatévőknek, kik a kavics 
■zállitást el nem nyerték a letett bánatpénz 
az ajánlati tárgyalás befejeztével azonnal 
vissza fog szolgáltatni, az illető válalko- 
tóé pedig 10°/#-ra kiegészitné a szállítás 
befejeztéig biztosittékkép letéve marad.

A tett ajánlat az illető vállalkozóra 
nézve azonnal a kincstárra nézve pedig 
esak azon naptól fopva kötelező, a 
jnikor az a minisztérium által jóváhagyatik.

b Az ajánlatban határozottan kiteendő, 
jy ajánlkozó a helyi körülményeket a 

llitási feltételeket stb. teljesen ismeri 
fis azoknak magát minden kifogás nél
kül aláveti.
U A szállítandó kavicsmennyiség, au- 

k egységi árai, a részletes szállítási 
feltételek és a szerződés mintája a Bara- 
Dyamegyei kir. építészeti hivatalnál a 
Szokott hivatalos órákban megtekinthetők. 

Kelt Pécsett, 1880. november 22 én.
A Baranyamegyei kir. építészeti 

- S )  308. hivataltól.

A Pécs-baranyai központi takarékpénztár
részéről közhírré tétetik, miszerint

M. évi január lié 1-től kézivé
ingatlanokra jelzálogi bekeblezés mellett 
megszavazandó kölcsönök után a kamat

6°|0 azaz hat százalékkal
fog számíttatni.

Pécsett, 1880. évi november hó 22-éu tartott illésből.
A Pécs-baranyai központi takarékpénztár 

_ 2 )  ig a z g a t ó s á g a .

E D D I G  M É G  P Á B A T L A J Í  !

I Érdem jel
A Maager W.-féle

cs. kir. kizár. szab. valódi, tiszta Ürdemjel
I

C  S " C L  3SZ SL1ZCL  S L  j  -  0 1 3 -  J
mely az orvosi tekintélyek által megvizsgáltatott és k ö n n y e n  
em é*xthetÓ !*ége folytán gyermekeknek is ajánlható.^ mert a 

* legtisztább, legjobbnak*) elismert gyógyszer m e ll  » t i id i i lm ja s  
\ g ö rv é ly ,  d a g a n a to k ,  k e lé s e k  l»ü rU iü té»eU , u i i r ig y -  

b a jo k ,  g y e n g e sé g  síb. ellen.
E g y  ü v eg  á r a  1 I r t .  kapható gyári raktárban: B e c sb e n  

H e u m á r k i  3  s/.ám  a.**) valamint az osztrák-magyar birodalmú 
legtöbb gyógyszertárában és jobbnevü füszerkereskedésekben.

P É C S E T T  kapható: K o v á c s  M. és S ip ö e c  I .  gyógyszer 
tárában, K eeh  V ilm o s, B la u l io r n  M. és S im o n  J á n o s

fUszerkereskedésében. B a já n  : B o z s e k  és G e l l e r  in a u n  gyógyszertárában, 
M i c h i t s  ftiszerk. K a p o s v á r o n :  B . i b o c h a y  K á l m á n  és A u g u s t i n  
A. gyógyszertárakban. 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 v á r o t t : L á z i t s  V. O e s o d á l  és B a g ó  füszerkeresk. Z o m b o r*  
b á n :  We i d  i n g e r  A., F a l c e o n i  és P o p i t s  I. kercsk.

*) Újabb idő óta több ezég három szögletes Uvegckbeu tisztátalan és hami
sított csukamáj olajt árul. Kikerülendő e inegesilatást, kéretik a kö
zönség csak olyan üveget min' Dorsch-fé le  c s u k a m á j  o l a j  j a l  meg
töltődnek tekinteni, melyen a cég védjegye, dugaszjegy és a használati 

utasitás a M a a g e r  nevet viseli.
**) Ugyanitt van a schafuauseui nemzetközi sebkötő szerek, es a nevyorki 

Hall és Rukl-féle „Sozodont gyár* főraktára, és a scheinuiezi H irtensteiu és 
társa-félc „Legimunose gyár“ raktára. 279.(12— 7)

P

/  -Vv,-

Unger Antal és fiai
vaskereskeclésie

Budapesten, Dunasor, Petöfi-tér„ (Görögépület)
261 (0—10) ajánlják legnagyobb raktárukat

vaskályhákban
fa , k ő s z é n  é s  c o a h s  f ű t é s r e  alkalmazva. K a n *  
d a l l ó k a t  köszörült, csiszolt és fémlapokkal ; valamint 
a legújabb szerkezetű M E IB IM G E K  és S W A D L O - 

fé le  k á l y h á k a t .
T a k a r é k  tű z h e ly e k  szén és coaks fűtésre al

kalmazva S w a d lo  s z a b a d a lm a z o t t  r e d ö i .  tüze
lési készülékek tolózár rendezéssel vagy anélkül, miáltal 
a tüzelési anyagban 60°/0
A kályhák pontos rajza,

natra ingyen küldetnek.
V id é k i m eg ren d elések  p o n tosan  e sz k ö zö lte tn e k

takarittatik. 
valamint árjegyzékek kivá-

4°0-os T is z a v ö lg y i s o rs je g y e k ,
Évenként 3 IiiikósshI.

Főnyeremény 100,000 forint  stb.
Adó- s bélyegmentes, legközelebbi húzás már

1 S S 1 -  3 s u 3 n .-o .s tr  l S - é n .
a legjobb s legszolidabb tőkoelbelyezésekre alkalmas.

Ezek pontosan a mindenkori napiárfolyam szerint kaphatók.

312 (6—2) F U C H S  I.,
m a g y a r  k ir á ly i  u d v a r i  v á l t ó n á l

B U D A P E S T, Deák F e re n c z -u tc z a .

310 (6—2) Eladó birtok.
Magyarország egyik legszebb vidékén

egy hírneves fürdő szomszédságában
nri lakkal és minden inegkivántató gazd. épületekkel felszerelt

200 holdas tagositott birtok
eladó. Útbaigazítással szolgál e lapok kiadóhivatala.

E gyéves önkéntesi ta n fo ly a m .
B u d a p e s te n  n a g y -K o ro n a  u tc z a  13 . az.

Ezen tanfolyam ezélja ltjakat, kik mint egy éves önkéntesek kívánnak véd- 
kötelezettségökoek eleget tenni, előkészíteni a szükséges vizsgálat letételére, m;ly által 
képzettségükéi igazolják. A legközelebbi Ily tanfolyam 1881. |anuár 2<áu 
veszi kezdetét és hat hón át fog tartani. Hogy a résztvevők hivatásokban 
gátolva ne legyenek az előadások az esti órákban tartatnak. A vizsgálatot magyar, 
német és horvát nyelven lehet leteni.

Az engedélyezett katonai tanodában felvételek még szintén történhetnek, oly 
ifjak részére, kik a katonai pályát életpályáuak választották. Az előadások a nappali 
órákban történnek és előkészitnek részint katona képző és hadapródi vizsgálat letételére. 

Növendékek az intézetben teljes ellátás és felügyeletre felvétetnek.
Beiratások az intézet igazgatósági irodában történnek. Értesítő kívánatra ingyen.

313 (4—2) Az igazgatóság.
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Karácsonyi és uj évi
ajándékok nagy választékban.

Van szerencsém a n. é. közönség becses tudomására juttat
ni hogy a karácsonyi és nj évi ajándékoknak alkalmas czikkek 
és gyermek játékok már megérkeztek és

nagy választék áll á n. é. közönség ren
delkezésére minden versenyt felülmúló 

jutányos árak mellett
egyúttal vagyok bátor becses figyelmét azon körülményre is föl
hívni hogy most már üzletemmel dgybe kapcsolt a volt nagy do
hány tőzsde helyiségben nürinbergi. disz áru rövid áru toilette 
ez ikkokba i 5 0  kw  7 5°/« Ó P l e s z & l l l t s  mellett végeladást 
rendezek hol szintén nagy mennyiségben található karácsonyi és 
uévi ajándékoknak alkalmas czikkek és gyermek játékok s úgy au 
e helyiségben 5 -k r o a  b a z á r  Is  v a n  r e n d e lv e ,  
a n. é. közönség becses pártfogásába ajánlva magam maradtam 

kiváló tisztelettel
D a c h e r  E .

(3—0) 295 szécsényi-tér 18 szám Zsolna}' bazár.
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Karácsonyi és újévi ajándék
Ajánlok lehető legolcsóbb árakon mindenféle

arany és ezüst  zsebórákat
mindenféle a r a n y  é s  e z iis l  In u c /.o k . k a r p e r e c n e k ,  fü g g ö k , 
b r o c h e o k  és g y ű r ű k ,  k e r e s z te k  g y ü s z ü k  és in g o m b o k a t ,’
szóval mindenféle é k s z e r e k  dúst g a z d a g  választékban legolcsóbb árou.

Javítások és megrendelések gyorsan és pontosan tcljesit- 
tetnek.

A/, általam javított és eladott órákért egy évig jót állok
kiváló tisztelettel

~ Gőtéin Jakab
órás

a  F e r e n c z l e k - u tc z á b a n  a  „K isp iac z* "  m e l l e t t .
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A l e g j o b b  p i s z t o l y  n e m  h e se
t é i ,  h e  n e m  t a l á l h a t ó n k .

H ogy eeonben Jó lövész lshessflnk , ]
Bálibb ep ise to ly  árnak  három saorosát, oaak \
Iösserre is, kellene k iadnunk .
A Oaggenaul-vasaknaíéle uj-lég-phztoly

Ch lte t t  m ellett,B adenben), alkalm at ny a jt e rre , hogy mégseobáben^ 
és lőszerre  velő kléUás nélkü l, jó p iaato ly löréan  lehéseBnk 

Ezen k itűnő, és gyakorlatra  igen elkelm es, feg y re r nem d o rrén  i .
16 m éternyi távolságra, velős h e jtás t még oly erővel ed , h o g y e  n y i l , |  
pl. egy deszkába, 6 mm. m éternyi mélységig jó t , vegye golyó egy m adara t 
képes megölni. A m egtöltés négy (4) fogással és igen kőnyen végbevlhetö.
Egy és ugyanazon nyíl 1000-nél többszőr használható . A ssám oselőá llítás, te a* g 6 
pék segítségévéi, lehetségessé teszi, hogy ^ y  ilyen kitűnően sze rv esen , finom es 
ta rtó sén  élnie kelt •  nyíllal és 100 golyóval e l lá to tt p isztoly, Bársony ta rtó k én , 
szak osstr. ért. frt. 7.60 ért. és berm eetezenm egkfildhetö  be kerüljön. K ülön nyilak, 
l '/ .d u tz a d k é n to sz tr . é rt. f r t. 1.—, é t  külön golyók 1000 drb. a ra ío sz tr . é r t . frt. 1.— 
A lö sze rtakam ás m ajdnem  h e ly reá llítja  a pisztoly k iadási költségeket. BnAllitA 
■ok n tánvátel ▼. elöfizeU sl n tján  történhetnek  ; a gyár jó tá llá s t nynjt.
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diszmü csarnoka.

l l i i d a p e s f e i i ,  v A c/.i é t  D e á k  u t c z a  Ma r k á n
ajánljar a nagy érdemű közönség becses figyelmébe

a k a r á é i  k nj íi idény a
a legszebb fa . I»őr <*m k r o n z c  diszmii újdonságokkal gaz
dagon felszerelt raktárát, jutányos árakon. Különösen felemlí

tendő nagy választék fiai czie báli legyezőkben.
M e g re n d e lé s e k  u t á n v é t  m e l l e t t  p o n to s a n  e sz n ö zö l-  

307. (4—3) t e t t n e . t .  “•ipg
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T é li  g y ó g y m ó d . i

A W i lh e lm - f é le
antiarthritikus és antirheumatikus

vért isz t i tó - tea
W ill ie lu i  F e r e n c

g y ó g y sz e ré sz tő l N eu n kirch en b en  
(A . A u s z t.)

csúz, köszvény, gábák, idült makacs ba
jok. folyton genyödö daganatok, nemi és 
bórküteges bajok, pattanások a testen 
vagy az arezon, foltok, sifilitikus daga
natok, a máj és lép puffadása, aranyeres 
bántalmak, sárgaság, heves idegbántal- 
mak, izom és ízület bajok, gyomornyo- 
más, szélnyomások, altesti pangás, vize- 
lcti nehézségek, magömlések, térti gyen
geség, fehér folyás, görvély kór, mirigy 
daganatok és más bajok ellen a legjobb 
sikerrel használtatott, a mi a sok 1000 
elismerő levéllel bizonyittatik. Bizonyít
ványok kívánatra ingyen. 259 (52—10)

Csomagok 8  adagra 1 frt és 10 kr. 
bélyeg és csomagolási díjért kaphatók.

A vásárlásnál szükséges az óvatosság, 
nehogy hamisítványok vétessenek, azért 
czélsterü a törvényileg sok állam által 
védett jegyre vigyázni.

Kapható: Pécsett Cserfa Ignác?, 
kereskedőnél és Sipőez István gyógy
szerésznél.

|  T a v a s z i  g y ó g y m ó d .
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Zenélő művek
4—200 darabot játszva; expressióval 
vagy anélkü1, tuandoliu , dob-, ha
rang , castagnat-, ntenuyei baugok- 

és hárfahangokkal stb.

Zenélő szelenczék
2 — 16 darabot játszva; továbbá ne- 
cessairek, szivarállvány, svajzi há 
zacskák, fénykép albumok, iró eszkö 
zök, keztyütartók, levélncbezitők. vi
rágtartók, szivarkészletek, dobáuy- 
szelenczék, dolgozó asztalok, paiacz- 
kok, seres poharak, erszények, székek 
stb. Mind zenével. A legnjabb ilynemű 

gyártmányokat ajánlja 
H E L L E R  J .  H . H e r n  (Scbweiz.)

Csak közvetlen hozatal biztosit va 
lódiságot; idegen gyártmány minden 
mű, mely nem nevemet viseli. Gyár 
saját házamban. 3°4. (3—3)

•jjauiapinq na^ánt 5)3>i?zXáa!j? 
sadj^] "BasBjzsotq oio[B)nt juitn Sí OS 
||jdp i2jja(|maion jgq^asnm g[?naz 
naza azq^ oza5| 5)oa3a i? uq( naq-qaj
J? OOO’OŐ ö>n qqazs»a| ooi
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Az alólirott igazgatóság által Paks, 
Mohács és Szegszárd nagyközség

bor- és husfogyasztási 
adójának

1881 esetleg 1882 és 1883. évre leendő 
biztosítása végett harmadik árverés hir- 
dettetik.

Paks községet illető kikiáltási ár egy 
évre összesen 18800 frtot tesz és az árve
rés t. évi decsember 23-án reg*

Árverési hirdetmény. 000. (2 -1 )

geli 9 órakor, Mohács nagyközséget 
illető kikiáltási ár 18000 frt, az árverés 
ugyanazon oap d. e. 10 órakor, Szegzárd 
n. községet illető kikiáltási ár 14000 frt. 
az árverés ugyanaz napon 11 órakor fog 
megtartatni.

A többi feltételek ez igazgatóságnál 
és a kerületi pénzügyőri biztosságoknál 
megtudhatók.

Pécsett 1880. évi deczember 9-én.
H, kir. pénxügji 

igazgatóság.
Taiai Mihály nyomdájában Pécsett, (Majláth-tér 2. szám) 1830.


