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Ferencziek templom aruk átülletiében

„Szabadelvű," „mérsé
kelt" és „szélső."

Ilypokriták által kigondolt párt- 
elnevezéaúk ezek, liogy az együgyű 
választói azzal félrevezessék.

Hogy a „szabadelvű" elnevezés 
csak gúny a kormánypártra nézve, 
liogy nincs az országban, a hülyé
ket kivéve, ember; ki uc tudná ezt, 
az mit sem tesz, mert az eluevezés 
még mindig megteszi hatását a viszo
nyainkkal kevésbé ismerős ausztriai, 
cseh, lengyel sat. tartományokbeli, 
a viszonyainkkal éppeu uem isme
rd* külföldi sajtó előtt, ott azt hiszik 
hogy a mi kormánypártunk csak
ugyan liberális, hogy az úgynevezett 
mérsékelt ellenzék konzervtaiv, hogy 
a szélsőhaliak radikálisok, republiká
nusuk és szocziálislák, pedig a hazai 
pártok uem is azon alapou alakul
tak, mint a többi Európában, mert 
a hazai pártok nem is alakulhatnak 
más alapou addig, mig a hazának 
kivívott függetlensége meg uem enge
di az akképi alakulást, miut ez ter
mészetszerűleg ott megtörténik, a hol 
az állami függetlenség már, vagy 
soha sem volt kérdés tárgya.

A mint a dolgok most állanak 
a szabadelvűnek gúnyolt kormány
párt, a divergens elvii, társalgásra 
és kártyázásra egyesült „mérsékelt* 
ellenzékkel együtt magában foglal 
miuden árnyalatot, mely valaha a 
parlamentáris életben felvetődött. — 
Ott vannak az ósdinktól kezdve, kik 
a monarcha teljhatalmát legfellebb a 
magas aristokraczia és hyerarchia 
hatalma által kívánják korlátolni, le 
egész a szoczialista és zsidóUldöző 
elemig mindennemű és rendű elvek 
és nézetek képviselői, az összetartó 
kapocs pedig a közjogi alap, mert 
az ő tauuk szerint csak ez alapou 
lehet a kormányhatalmat megtar
tani, vagy a kormány hatalomra fel- 
kuszni.

Mindkét párt, illetőleg képviselő 
csoport egyesülése nem lesz létesít
hető, - ennek okát magában az 
elválásban kell keresni, sértett sze
mélyes hiúság, mellőzött személyes

T k  R  6  2  A .
Elköltözöm . . .

Kiköltözöm innen máshova,
Az én sorsom itten tuostoli ’,

A bujdosó szél is szomorít,
Hideg nekem még a nap is itt.

Megszaggatott a sors vad szele,
Kám borult az élet zord tele,

Olyan vagyok, mint a puszta ág, 
Melyen uracsén se galy, se virág.

Gomluélklili gyermek voltam cu,
Hogy tanyám é itten felütém.

Őrömmel volt telve c kebel, —
Most bánattal búval megyek el.

A bú sötét gyászát, viselem 
Mély sebekben vérző szivemen,

Nehéz a gyász, mély a fájdalom, 
Meghalt földi üdvöm siratom.

Mindent inkább tudnék feledni,
Csak ne kéne tőled megválni . . .

Oh! mert lányka, ily nagy kin alatt, — 
Még a márvány szív it meghasad!

Varad)- Ferenci.

A hit én szerelem.
Irta: Kisszochlányi Lajos.
(Folytatás és vége.)

Én v a g y o k
Éj van. Néma csend hl a váron, minden 

nyugalomra tért — csak Váléria nem 
alkatát.

— Tán dolgozik? Nem! Hálószobájá
ban van. Az ablaknál ált-, szemei vad 
’ázban ágnak. Rá sem tekint a selyem- 
hggönyös duzzadó ágyra, pedig az oly 
ivogatóáag tekint rá a félhomályból, 
áléria nem alhatik. Mindig ót látja . . . 

i intha mosolyogta, de ez a mosoly öt 
u y rémíti, hiába tapasztja szép szeméire 
k leit. mindig látja, hiába bátorítja mkg.it■:

érdekek azok, mik koroukiiit arra 
késztették egyeseket és egész csopor
tokat, hogy kiváljanak a kormány
pártból és külön párt árnyalatokat 
képezzenek, melyek elv és nézetek
ben ugyan eltérnek egymástól, sőt 
némi kérdésekben homlok egyetlent 
elleukező nézetitek most, — de ha 
a sors véletlen kezükre játszani a 
kormányhatalmat, ezen hatalombaui 
részesülés szempontja oly összefor
rasztó kapcsot teremtette, hogy elfe
lednék elvi eltérésüket és szorosan 
egyesülnének a közös ezétra a hata
lom előnyeinek minél kiterjedtebb 
élvezésére.

Mindkétpártcsoport akkora, hogy 
egyesítve egyikét sem elégítenék ki 
a rendelkezésre álló húsos fazekak, 
mert a Deákpárt araujuezi szép nap 
jai örökre letűntek és most már csak 
morzsákat lehet felszedegetui, azo
kat is csak az adócsavarnak legke- 
gyetlenebb megszorításával.

Mindkét párt vicsorgatja fogát mi 
reánk, a gyanúsítás és rágalom fegy
verével az egyik, a másik a hata
lommal járó fegyvereket sem hagyja 
használatlan.

A bűnös nem szereti, hogy vau 
tiszta erény U embertársa, azt akarná, 
hogy más se legyen, legalább a 
világ szeme előtt jobb nálánál, elő
rántják tehát a gyanúsítás és rága
lom fegyvereit, hogy elijesszék a kis- 
hitüeket pártunktól.

A függetlenségi pártot nem neve
zik saját nevén hacsak akkor nem, 
midőn áluokul azt erőltetik ki ez 
elnevezésből, hogy az az 1849 april
14-iki függetlenséget jelenti, mely
től pártunk igen távol áll.

Legszívesebben nevezik el pár
tunkat szélsőbalnak, szélbaluak, — 
szélsőnek; nem akarva az jelezni, 
hogy hol ül az országház termében, 
hanem oda csavarván, hogy a párt
nak szélsőségi elvei és nézetei vau
nak, oda csavarva a dolgot, hogy 
a jelszavak után induló kevés művelt
ségű és lapokat nem igen olvasó 
tömeg azt higye, miként pártunk 
csupa radikálisokból, köztársaság- 
beliekből sat. áll, — pedig pártuuk-

— Meghalt . . ., nincs itt senki. Mért 
félnék ? Kinevettem, midón Istent emlegetett, 
hát most félnék attól az Istentói? Attoí 
a gonosztevőtől, kit keresztre feszítettek? 
Az is meghalt.

Hiába biztatja magát, gyenge teste, 
mint őzemő a gyilkos cső előtt remeg.

Kettőt lá t! a keresztre feszített embert 
és Györgyöt, ügy fél. Nem lát, mégis 
azok mozdultak . . . nagyot sikint . . .

Nő jelent meg.
— Doria! nem látsz semmit ? jöjj ide.
— Nem úrnőm! parancsolsz még 

valamit?
— Semmit maradj csak i tt , félek 

magara.
S oda simnlt a vén asszouyboz, mint 

a madártiu az anyai szárny alá.
— Tehát igazat mondott?
— Ki, asszonyom és mit?
— Hát nem tudod ? György ?
— Mit mondott?
— Hogy van Isten, s ő imádja azt 

az Istent, ki mindent meglehet. En nem 
hiszem el, bizonyosan elakart ámítani. De 
előbb nagyon féltem mégis!

— Mitől? kérdé Doria simogatva 
úrnője szép (Úriéit.

— Hát őt láttam, meg egy embert, 
kinek kezei átvoltak szegezve. Ránt nézett, 
s én úgy féitem. Talán nem is égették 
meg Györgyöt s most ijeszt egy más 
emberrel ?

— Megégették, uruőml, ineg, egy 
öreg szedte ös-zc hamvait s vitte el magával.

— Nem lehet, csak most láttam meg 
azt az embert. . . . Holnap ki kell kutatni 
a várat, nincs-e elrejtőzve, azstáu meg
mutatom, hogy nem jő be senki, még az 
sem, kit ő imádott, kiről azt mondotta, 
hogy miudent megtehet. De kaczagok majd.

Korán reggel talpon volt a várlakóssig 
s minden zngát kikutatta a kis várnak. 
Úrnőjük akarta, begy megtudja, nincs-e 
ott elrejtőzve György meg Az ? Termisze- 
tescu senkit sem találtak. De Váléria nem 
elégedett meg ezzel, ki akarta még zárni 
Azt, kiben nem hitt, kitől mégis félt • -

bán alig találkozik nehány ily nézetű, 
zöme áll igazi szabadelvűekből, kik 
egyes részletekben és kérdésekben 
eltérő nézeteket nyilvánítanak ugyan, 
mert pártzsarnokságot nem ismer
nek el, de összetartó kapcsuk az 
ország önállóságának, — független
ségének visszaállítása, — össze
tartó kapcsa tehát pártunknak szent 
és hazafias, — az ellen pártoké meg
vetendő önérdek.

És mi jogon nevezi el magát 
a tarokkparthiera egyesült habarék 
mérsékelt ellenzéknek, miért mérsé
keltnek ? — Talán bizony mérsékel
tebben támadja meg a mai kormányt, 
mint a függetlenségi párt, mert csak 
a kormánypárt irányában elleuzék, 
nem a közjogi alap irányábán ? — azt 
tapasztaljuk, hogy éppeu azért mert 
az egy közjogi alapou álló pártot 
csupán személyes indokokból és önér
dekből sarkalva támadja meg, táma
dása annál élesebb, kíméletlenebb 
és személyek ellen lévén irányozva, 
már többeket tett erkölcsi lialottaká.

Hol vau itt a mérséklés?
Vagy talán mérsékeli magát akkor 

a habarék, ha a közjogi alap tnegvál- 
toztatáaát pártunkkal szemben ellenzi, 
— hisz ebben túliiezitálja a kormány
pártot a Becs irányában tanúsított 
magaviseletében, a talpnyalásban 
felülmúlja a kormánypártot, tettleg 
alegszéisőbb eazközökhez nyúl, hogy 
a hatalomra felkapaszkodjék.

A kormánypárt egyik főchain- 
pionja Cseruátony ezeket írja most 
lapjában:

„Magyarország állami teljes független
ségének eszméje ellen tőlem akár mondott, 
akár írott egyetlen szó sem keletkezett 
suba és nem is fog keletkezni, bármeddig 
éljek. Azon eszme nemcsak a nemes sóvár 
gások, hanem a jogos számítások megva
lósulásának magasztosczélja gyanánt lebeg 
bizonyára minden hazaszerető ember előtt. 
És nem is lehet különben az önérzetes 
nemzeteknél. Hiszen az egyéni életben is 
minden értelmes lény arra törekszik — és 
csak ezeu törekvése által nyerheti meg a 
saját és másuk becsülését — hogy men
tői nagyobb önállóságra jusson s végre 
munka, szerencse és idő segítségével a 
maga gazdája legyen. És ha ez igy vau a 
becsülendő egyénekre vouatkozólag, hogyan 
ne volna igy, még bizonyosabban és hat

Örült gondolata támadt, betetőzni az egész 
várat. Parancsolt...................

Heteken hónapokon keresztül folyt a 
munka. Minden bét egy követ, minden 
hónap egy sziklát emelt le, Váléria telkéről

Közel voltak a  befejezéshez.
Az ég pedig nézett haragosan, nézte 

a kevély munkát. Felütötte a fetlegtrónját 
északon.4Az, Kit kiakartak rekcszteni.

A munka folyt gyorsan dolgoztak.
Künn dörgölt, az Ur közelgett. . . .
A munkások siettek befedni az utolsó 

nyitást.
A felhő közeljött . . . .
Benn Váléria örült, künn az Ur nézett 

haragosan alá.
A felhő megjött . . .
Borzasztó setétség terült a táj felett, 

a madarak fészkökbe tértek, a halak a 
a víz melyét keresték fel.

Most az utolsó nyílást zárták be. . . .
E perezbeu vakító villám hasítja át 

az eget, hatalmas dörgés rengeti a ter
mészetet, a kis viz megárad a vár kőiül, 
melynek alapjait az Ur keze alá ásta s 
az elsttlyed . . .

Az Ur inteti a fellegeknek, azok el- 
tüutek; Ő pedig derült mosolylyal nézett 
alá a  vár,helyére:

— Én vagyok I !
S e /e ju ú .

Isméi az erdőben vagyunk, távol, hol 
Darnvár lábánál elterült erdőben remeténk 
lakott.

Minden a régi még. Még most is ott 
cseveg a patak s most is enyeleguek még 
partján az őzek, ott doDgnak a méhek az 
erdei virágok kebelén. Az odvas fa alig, 
hogy tengődik, de azért még él.

A guuybó is megvan.
Csak egy változott------- — —
— Ott, hová a  szerzetest láttak imád

kozni menni, ott a vén fánál, melynek 
oldalát rávésett kereszt díszíti, ott két domb 
domborul...............

A remete ■ u  i f i  alnsszák boldog 
álmákat. — — -----------

ványozntt természeteséggel egy egész nem
zetre vonatkozólag, melynek léte, fejlődése, 
erősödése: egyszóval, fennállás:! ép-n a 
személyes önállóság elérhetése felé igyekvő 
egyéneinek összeségétől eredett és bizto
sítható?*

Ezekkel ellenkezőleg azután azt 
akarja elhitetni, hogy az adott viszo
nyok közt még most lehetetlen a 
függetlenség kivívása, értvén a tel
jes függetlenséget.

Előbb érintettük már, hogy pár- 
tuuk az óhajtott függetlenség fogai 
mát akként határozta meg programm- 
jábau, hogy csak rósz akarat, vagy 
ostobaság értheti félre vagy magya 
rázhatja el, ennek elérése pedig nem 
lehet lehetetieu addig, mig a kirá
lyi eskü szentségét kétségbe nem 
voujuk, — ha pedig az adott viszo
nyok közt még most lehetetlen, annak 
egyesegyűl a kormánypárt az oka, 
mely a hatalom, vesztegetés és ámí
tás fegyvereivel megakadályozza, 
hogy az adott viszonyok megváltoz
zanak és pártunk többségre jusson.

Csak hagyjon tel a kormány 
pártja alattomos vakond munkájával, 
hagyja a választókat magukra, ne 
gyakoroltasson nyomást a kormány 
alárendeltjeire, viseljék masukat a 
tisztviselők úgy mint kötelességük 
lenne a választásoknál és az adott 
viszonyok azonnal lehetővé teendik 
a függetlenséget.

Ha a kormánypárt végeredmé
nyében becsületesen és igazán akarja 
a haza függetlenségét, ne vezesse 
tévútra a világot egy hazug „sza
badelvű* eluevezés által, ha a köz
jogi alapou álló elleuzék nem sze
mélyes érdekből, hanem hazafias ezé- 
lokból és meggyőződésből áll a köz
jogi alapon, akkor tegyen le az ellen
zékieskedésről és álljon oda a kor
mánypárt soraiba és ott akadályozza 
meg tekintélyével az oly tényeket, 
miket a kormány csak azért követ 
el, hogy mamelukjait összetartsa 
aklábau, ne nevezze magát sem mér
sékeltnek, sem ellenzéknek, — végre 
pedig nevezzen el bennünket azok
nak, a mik vagyunk és maradni 
fogunk, — függetlenségi pártiaknak.

A sir mellett pedig, mint a szomorú
ság angyala meggörnyedt alak áll, kiben 
aiig ismerünk -----------Afrusra.

Ki tudja a közelgő őszi szél s a fák 
szárazán csörgő levelei nem halotti éueke 
lesz e a  nagy természetnek egy nj sir 
felett!! — — — — —

* *
Jegyzet. „Az utolsó gladiátor harezot 

Allypins praetor eszközölte ki Honorins 
császár alatt, midőn I. Imre ült szt. Péter 
székén.

2. Elbeszélésem nem a paszta képzelet 
szülötte, hanem tényeken alapszik. L 
„Magyarország helyszótára* 1848. évben 
megjelent munkában, mely az egyes ese 
ményeket is, melyek valamely helyhez 
füzvék. tárgyalja. Váléria vár romjait már 
kiásták s helyén kutatásokat eszközöltek. 
Rövid története: A vár kevély úrnője, 
Váléria mért, mért sem kikelt az Isten 
ellen s vak dühében a 160 □  öl várat 
betetöztette. E szavak kíséretében tétette 
le az utolsó követ „ha volna is Isten, azt 
is ki akarom rekeszteni" stb.

A vár, mint u. ott olvastam, elsttlyedt 
s nép e borzasztó szavak büntetését látja 
a Hülyédéiben, noha, phisicailag is ngy 
lehet magyarázni mert a vár süppedő tala
jon volt építve.

k i l á t  r é g is é g e k  a  g ö r ö g -r ó m a i  
h itr e g é b e n .

Találóan, Dóba kicsinyt túlozva mondja 
Humboldt Sándor egy helyen az ő „Koz
moszában : „Dér Geologe blattért in den 
Schichten dér Erde nnd liest die Gescbichte 
dér Schöpfung.* Én tán nem túlozok, mi
dőn az ő szép szavaival azt mondom'. 
„Dcr Philologe blattért in den Scbiohtén 
dér Ciage, und liest die Ungeschichte, dér 
Völker*. Ne féljen a  nyájas olvasó a szláv 
szóalkotás és szé eredeztetés botanicns tar- 
kabarkaságától ; adjon hitelt szavaimnak, 
fia azt mondom ez tót rázza, amaz pSdig 
szerb kikircs és én bemutatom neki Bacchust

— A b é ly e g a i lé  s ú ly o s b í t á 
sát tárgyaló törvényjavaslat tárgyalásánál 
vita támadt Eötvös páriunkbeli képviselő 
és Tisza Kálmán közt, hogy melyik volt 
a rosszabb a Bach — vagy a Tiszakor- 
szak-e? — Véleményünk szeriut a 
Bach korszak rossz, a Scbmerling korszak 
rosszabb, — a deákpárii még rosszabb, 
— a Tizzapárti pedig legrosszabb. — 
Tovább már nem mehetünk, térjünk visz- 
sza 48-ra.

— U j f ő is p á n o k . — A * o r s z á g 
bírónak fiát székhelyi ilj. Majláth Györgyöt, 
eddig Hont megye tiszt, főjegyzőjét Esz
tergom megyébe, Gratli József földbirto
kos és volt ügyvédet pedig Szabolcs me
gyébe nevezte ki főispánnak a király.

— A  v a llá s -  é s  k ö z o k  ta tá s S g y l  
uiiuiszter felhatalmazást kért ő felségétől, 
hogy gürög-katholikus püspökségnek Hajdu- 
Durogon való felállítása végett megtehesse 
a szükséges előkészítő lépéseket. Ha a tel- 
liataimazás megadatik, tárgyalások fognak 
megindittatni a szentszékkel a végből, hogy 
ebben a püspökségben az egyházi szolgá
lat magyar nyelven tartatbassék.

- -  A k a to n a i h a tá r ő r v id é k  
bekebelezésére vonatkozó további lépések 
nem fognak oly gyorsan megtörténhetni, 
minthogy e lépéseket a katonai határőr
vidékhez tartozó alapok és alapítványokra 
vonatkozólag beható tárgyalásoknak és 
számításoknak kell megelőzniük. Csak ezek
nek befejezése után fog a bekebelezésre 
vonatkozó legfelsőbb rendelet kihocsáttatni.

K ü lf ö ld i  h ír e k . — Afganisztánt 
Indiánok ezen drága véren és pénzen el
foglalt kulcsát az angol kormány Kanda- 
bar kiürítésével május 1-vel elhagyni ké
szül, hogy Gladstone jó barátja az orosz 
ott azután egész csendben magát befész
kelhesse. — Transvaalból érkezett birek 
szerint ott Cuiley ezredes 600 emberrel 
megtámadta a boerok (parasztok) egyik 
poziczióját, az angolok azooban a sza
badságért küzdő holland parasztok önfel 
áldozó vitézségével uem mérkőzhettek, — 
alig százan menekültek meg a halál elől, 
Colley ezredes is elesett.

Országgyűlés.
Február 24-éu a képviselőház ülésén 

folyttatott a bélyeg- és illetékről szóló 
tjavaslat részletes tárgyalása. A 10. § a, 
mely a bélyegteleu okiratok és beadvá
nyok érvényesítésének korlátozásáról szól, 
kibagyatott s elfogadtatott a pénzügymi
niszter által szövegezetl aj szakasz, mely 
szerint peres ügyekben elkövetett bélyeg- 
csonkítások esetében az illeték ötszörös, 
nem peres ügyekben háromszoros értéke 
szabassék ki. Csodák csodájára még — 
Dárday Sándor is lellázadt á kormány e 
propozicziója ellen !

tan.in.i s i e o i  h  r e g i  r a v r o o io y

Bacchus eredetileg bUjus az orosz 
hatja, batyuskó, mely utóbbi az atya, lel
kiatya és a czár gyengéd czimezése ma
gyarul atyus. Azért Libcr Páter is.

Bachus a rómaiaknál Jupiter tiáuak 
tartatván latra Libcr nevét nem kaphatta 
onnan, mert (nem rabszolga, hanem) sza
bad szülőktől származott; hanem e név 
azou uemzettől származott át a római 
nyelvbe a honnan maga Bacchns-cultua 
jött Rómába, a thrákoktól, kik magukai 
tjráesoknak, kajtóknak, kajóhajtó, révési 
népuek nevezték, mert mint tengeri kaié 
zok jöttek vizslából Európába a Helles 
poutou át, terács pedig a szerbeknél ma 
napig is bajtót jelent. Slever, észak, auy- 
nyit tesz sziávul, mint villámló világ táj 
az északi scytháktól az északi féuy bánra 
latos villámlásától igy elnevezve; deret 
vőfél, vagy a vőlegény fivére a szlávok- 
uál odatevő, a szemérmes menyasszonyi 
a vőlegény hálószobájába bekényszeritő 
lever pedig öntő, bor öntő, mint a mostan 
yolevir kerti öntöző napszámos.

Maga a latin libatii, áldozati kiön
tése a bornak, vagy tejnek és azután a 
maradéknak sem egyébb a ró tt, azaz tjrács 
tjráu , lévanje öntés, szónál.

Bacchus annya a bitrege szerint Semele 
ráeznl íSzméla, az a nő, aki valamit mert 
merte ladni illik azt kérni Jupitertől sajá 
vesztére, hogy istensége teljes fényébei 
ölelje karjai közé, mitől megéget, mif 
Jupiter a megmentett magzatot saját ezomb 
jába a megérésig.

A nagygyá és hatalmassá lett fiú any 
ny it kiszabadította az alvilágból és Thiom 
név alatt az Olympusba helyeite; erede 
tileg tivunja, tévedező mint aki Janó elő 
a  földön bujdosott, és utóbb az alvilágbó 
az égbe vándorolt; tivunj oroszul ambu 
lans biré. Semele attya Cadmtu királyi
S í h  \ k ‘rí ly . m‘ «* b p»p léTén- ;fö«tblő, thurraoator, nevet kapott; szlávi 
kndmij, és innen Kádmija azon fellegvi



Fchr. 25 én. A játékkártyák bélyeg
ül :tékére t a t  íőrendbázi módosítások vál 
t. katlanul elfogadtattak. Következett a 
Magyarország és Horvát-Szlavon-Dalmát- 
ország közti közjogi kérdések rendezéséről 
szóló törvéuyczikkek némely batározmá- 
nyáoak módosításáról szóló tjavaslat tár
gyalása. A többség a miniszterelnök fel
szólalása után általánosságban ngy, mint 
részleteiben elfogadta a tjavaslatot. Végül 
a közfogalom tárgyát képező értékpapírok 
megsemmisítéséről szóló tjavaslat vita nél
kül ellogadtatott.

Febr. 26 án. Harmadszori felolvasás
ban végleg megszavaztatván a horvát ki
egyezési törvény módosításáról és az ér
tékpapírok megsemmisítéséről szóló tjavas- 
laíok, következett az 1881. évi hiány 
fedezéséről szóló tjavaslat tárgyalása. A 
ház a (javaslatot úgy általánosságban, mint 
részleteiben a pénzügyi bizottság javaslata 
alapján elfogadta.

Illetőségi kérdések.
Nem lehet már valami gyarlóbbat 

képzelni ujabbkori törvényhozásunknál az 
illetőség kérdésében, kormányunk minél 
inkább igyekszik egyes esetekben tisztázni 
a bonyolult fogalmakat, annál jobban 
l»elé keveri magát, a közigazgatást a tör- 
vényszolgáltatással egyetemben gúnytár- 
gyává teszi. — íme itt egy lapszemelvény 
a „K. K.* bői:

„Egy tál moslék — a minisztertanács 
előtt. Ki hiuné, hogy a minisztertanács, 
mely a bndapcst-zimonyi vasúttal és más 
fontos államügyekkel foglalkozik, inás 
apró-cseprő és nem épen legfinomabb dol
gokkal is kénytelen bíbelődni. Ilyen a tál 
moslék históriája is. Történt pedig a do 
lóg akkép, hogy Kopácsi Lídia asszony
ság összekoczczauvűn Sziládi Bcnőnével, 
szóváltás Közben egy tál moslékot öntött 
fejére. Kopácsiné ezért panaszt emelt a 
veszprémi járásbíróság előtt, ez azonhau 
úgy találta a dolgot, hogy nem tartozik 
kompetencziájához és az ügyet a veszprémi 
szolgabirósághoz tette át. A veszprémi 
szolgabiróság pedig, mintán panaszlottat 
és a tanukat kihallgatta, arra a meggyő
ződésre jutott, hogy az ügy elbírálása a 
járásbíróság hatásköréhez tartozik, össze
pakolta az iratokat cs azokat az alispáni 
hivatal utján felterjesztette a minisztéri
umhoz. A minisztertanács beható tanács
kozás után a napokban kimondotta, hogy 
az Ügy bírói ntra tartozik, indokul azt 
hozván fel, hogy az elkövetett tény t. i. 
a  moslékkal való leöutés a becsületsértés 
vétségének ismérveit foglalja magábau és 
igy a kir. bíróságok hatásköréhez tartozik.*

Es mi okozza a  temérdek illetőségi 
összeütközést, bizony nem más minthogy 
a törvényhozás sok oly hatósági teendőt, 
uiely4természeténél és összeköttetésénél lógva 
határozottan a bírói illetőségbe való, a 
közigazgatási hatóságokhoz ntasitott s mi
vel ezen teendők általában még sem tar
tozhatván oda, a határ kijelölése igen ne
héz és ezernyi esetlegességek miatt meg 
sem is határozható.

Most a közigazgatás, és pedig sok 
helyt a nagyon gyarló tehetségű egyének
től összetákolt közigazgatás illetékes árva
ügyekben, kiskorúakat érdeklő hagyatéki 
ügyekben, gondnoságok elrendelése és 
kezelése körül, illetékes a bagatell polgári 
és rendőri fenyitő ügyekben, de illetékes 
a bűnügyek körüli első nyomozás és a 
téuyálladók kiderítése, a bűnösök üldözése 
körül is, a mint ez utóbbi máskcut nem 
is lehet, a közigazgatás nyakába sózták 
továbbá a bírósági kézbesítések nagy ré 
szét is és végre meg a postaintézményt

neve Thebánál Böotiában, melyet Cadrnus 
épített; Cadmea,

Theba szlávul tiva atévedezés városa, 
miután Cadmns a delphi jósda tanácsa 
következtében egy tévedező tehenet kö
vetve ott építette a várost a hol ezen tehén 
lefeküdt.

C’admns c tehén feláldozásához a vizet 
A rés pedig, szlávnl jaréj dühöngő, aminő
nek a tráczák Marsot képzelték, ellentét- 
bnn a mlvelt hadász rómaiakkal, kik Mars 
bán inkább ütközet intéző badistent tisz
telték.

Cadrnus megölvén a sárkányt, fogait 
elvetette, és ezekből oly emberek támad
tak, kik egymást öldösték, mig megma
radt közülök öt, a spártaiak öt törzsének 
ősei. A spártaiak ősei pedig szlávok vol
tak mert a Spárta mellett elhaladó tolyót 
Erotasu&k nevezték, szlávnl pedig jerota 
nagy kajszaság, nagyon kajszin folyó viz, 
mi csak nagyításánál fogva különbözik a 
temesmegyei őehr folyó nevének jelenté
sétől. Európa is jeroba, mi csak alak sze
rint külömbözik jerotától, azért igy elne
vezve, mert a tengeri kalózok Európát a 
tenger felül legelőbb mint nagy kajsza 
partot fedezték fel; mig iísiát valami 
pirosló tájkép, vagy növényzet után mond
ták Gfaajának.

A római történetírók szerint Haemus 
hegy arról volt bires, hogy Orpheus mint 
Pecsuh,Pecsuj, Pessuv, orchi, orejt, orevt, 
pánezélos; összevonva orvi) trácz költő, 
azaz próféta, ott kezdeményezte Bacchus 
isteni tiszteletét, és ott alakalt a Maenadák, 
vagy is azon ajjongó, tánezoló vig asszo
nyok ezé he, kik Bacchust kőrmenetciheo 
kísérték, szláv ul menadia váltakozó mint 
most popadia rácz papné. Menadiáknak 
azért neveztettek, mert váltakozva énekel
ték Bacchus hymuusának versszakait, amint 
az romában is divatban volt, |és a szent 
zsoltáiokut váltakozva z< ngedeztető római 
katholikus egyház most is dívó szokásá
ban mai napig, feu maradt.

E kürmeueteku követte a véu Siltnus , 
bortömlővel és ivó csészével, szlávul sitién

sem kímélték meg attól, hogy a törvény- és 
igazságszolgáltatás, körül meg ne tegye 
esetleg baklövéseit bírósági rendelvények 
kézbesítése alkalmával.

A kormány azt hiszi, hogy ez intéz
kedésekkel könnyített és pedig tetemesen 
könnyített a törvényszékek és járásbírósá
gokon, hogy most már nem csak meg
győzik a hátralékokat, de majd alaposab
ban is hozzá láthatnak munkáikhoz, na- 
gyou csalódik azonban ebben; mert éppen 
a sokféle illetőség és ezek körüli elke- 
rülhetlen fogalom-zavar még inkább kés
lelteti az ügyek elintézését és szaporítja a 
munkát

Nézzük csak mily egyszerű volt 
egy árvasággal járó hagyaték ügy elin
tézése akkor, midőn még nem volt külön 
árvaszék. — A haláleset bejelentésre a 
bíróság felvette a halálesetet, egyúttal 
leltározott, gyámot rendelt, annak foga
dását kivette, tárgyalta az ügyet, egyesség 
esetén átadta a hagyatékot és intézkedett 
az ingatlanok áttelekkönyvezése miatt. — 
egyesség nem jővén létre perre utasította 
a feleket s a per jogerejü elintézével el 
végezte az ügyet is. — Ott maradtak az 
ügyiratok egy*oiróság — többnyire ugyan
azon előadó kezén a ki tehát az Ügyet 
jól ismerte.

Most felveszi a halálesetet majd a 
község bíró, majd a körjegyző, városokban 
egy arra kiérdemelt árvaszéki tisztviselő, 
ina d a szolgabiró, járásbiró, vagy kir. 
közjegyző. — Sok esetben el is marad 
addig mig valaki nem kérelmezi. — A 
leltározás az külön dolog és erre ismét az 
esetek különfélesége szeriut más-más közeg 
illetékes, a gyámot az árvaszék uevezi, a 
tárgyalást reá bízza a kir. közjegyzőre, 
hasonlókép a netán szükséges árveréseket 
is, de már az ingatlanok árverése a te
lekkönyvi törvényszék dolga, — az á r
vaszék végre, ha odáig sok retorta után 
eljut az ügy átadja a hagyatékot és 
megkeresi a törvényszéket az ingatlanok 
iránt, — vagy egyesség néni jővén létre 
a perre utasítás végett átteszi az ügyet 
a törvényszékhez.

Magától értetik, hogy mig az ügy
iratok a kiküldött közegekt I az árva
székhez, ounan a közjegyzőhez és vissza 
vagy a polgári törvényszékhez is vissza 
vándorolnak, — mi közben azután több
féle illetőségi kérdésekben is történnek 
sokszor iratváltások, addig évek telnek 
el, szenvednek mellette az árvák az örökös 
társak, a költségek azonban felszaporodnak 
éppen úgy, mint a haszontalan irkafirkák. 
— Ha betekintünk egy ily vacskos irat 
csomóba, mely taláu 50—80 iv papirt is 
foglal magábau alig találunk 5—8 Ívnyi 
érdemleges dolgot, a többi csupa idő és 
pénzrabló haszontalan irka firka.

Mutathatok egy ügyre, melyet a szol
gabiró a  hagyaték leltározása, biztosítása, 
gyám ajánlás és ismét gyámelmozditás kér
déseiben két évig magánál tartogatott, 
számnélküli sürgetésre sem terjesztett be, 
mig teljeleutésre zárt batáridőt nem kapott, 
mely elvégre azután bárom holnap eltelte 
után a perreutasitás kérdésében a törvény
székhez á'vándorolt és ismét egy negyed 
év alatt megszülte a porreutasító végzést, 
mely nélkül per meg sem volt kezdhető.

Külön árvaszék és szolgabirói beavat
kozás nélkül a per már a legfőbb törvény
széken is eldőlt volna addig, az árvava- 
gyon pedig nem lett volna prédának és 
költségszaporitásnak kitéve. — De talán 
egyesség is létrejött volna, mert a tör
vényben jártas biró nem adhat a  gyám
nak oly tanácsot, mely a törvény világos 
rendelkezésével ellenkezik.

Bátran állíthatom, mert a gyakorlat

uagy, sok, temérdek, mint Lakácsán mond
ják szilen poszel, sok munka, temérdek 
dolog; körülbelül a magyar „nagy marha 
ember" jelentésével.

Bacchus késérői voltak továbbá a 
Faunok szlávnl vajunji, ájjok, grottalakók.

Szintúgy a Satyrok, szlávul szatera, 
összehajtó, a körmenet rendjére felügyelő, 
mi tehát csak hivatalt jelentett eredeti
leg, latinul coercitor.

Bacchus borágai körűitekért nagy 
botját a rómaiak és görögök thyrsusnák 
nevezték, magát az istent Thyrsophor, 
Thyrsiglnek; szávul pedig trsz szőlőtőt 
jelent, trs/.onosa a szőlőtő hozóját, a  szőlő 
mivelés behozóját jelenti. Innen a szőlő
tövet ellenállhatatlan fegyverül használó, 
világhódító nagy hőshez Horatius e szavai: 
„Euve ! Parce Liber, Parce gravi metuende 
Thirso." Ezen Euve sem lehet más, miül 
a szláv „Evője* öröm felkiáltás, magya
rul : itt van! meg jö t t ! mely utóbbi dosoje 
nek is mondható.

A Bacchavalia római ünnep (inarcz. 
27-én) eredeti képe lévén anuak, mit ma 
farsangnak nevezünk, classicusok reminis 
centiáival játszó német dalnok például 
elegáns egyszerűséggel énekli: „Euve! 
Prinz Cár ne vál ist wieder dal* Ezer „Euve" 
a Bacchus hymnus váltakozva énekelt 
strópháiban igen nagy szerepet játszhatott 
Thrácziában, mint hogy a rómaiak latin 
himnuszaiba is átment. Ezt pedig úgy 
magyarázhatjuk meg legjobban, hogy ha 
mindén, az egyik chorns által énekelt 
versszak után olyan refraint képzelünk, 
melyet mind a két chórus énekel. Egy 
tutti minden egyes vagy minden második 
versszak után.
• Ha a Szerbiában a Danamentén ki
vétel nélkül trochaeusokban énekelt nép
dalok dallamát és a fenti német sor egy
szerűségét szem előtt tartjuk, mint egy* 
önkénytelenül a mondott refraint körül
belül ilyennek keli képzelnünk a tráozok 
szájában:

„EvőjeI Evője!
Trszonora dosoje;

megtanított reá, hogy minden árvaszék 
nélkül n bíróságok és ezek megbízottja a 
k: közjegyzőre bízott árva és hagyaték 
ügyek minden munka szaporulat nélkül 
gyorsabban és alaposabban iutéztetnéuek 
el a felek és kincstár nagy előnyére.

Az árvaszékek feutartása egy részről 
(a megyeiek) az államnak, másrészről (a 
vámosiak) az azokat fentartó városoknak 
roppant költségeket okoznak s csak arra 
valók, hogy kevés kivétellel bizonyos 
másra nem alkalmazható egyének tisztessé 
ges fizetésben részesitessenek.

A polgári úgy mint rendőri bagatell 
ügyekben illetőség összeütközés Dem for
dulna elő, ha a közigazgatási és bírósági 
— első járási hatóság nincs elválasztva egy
mástól. — Megfér az egyesítés úgy a 
megyei intézmény és tisztviselők választá
sának feutartása, mint anuak eltörlése 
mellett. — Mindkét esetben roppant költ
ség kíméléssel járna. — A Bachkorszak 
elején a járásbíróságok elválasztva voltak 
a közigazgatási szolgabiróságoktól, de 
csakhamar belátták azt a tapasztalásból, 
hogy az egyesítés jobb és keresztül is 
vitték.

Visszatérve az árvaszék ügyéhez még 
csak azt jegyzem meg, hogy soha se tartson 
valaki attól, mikép az árvagyon a  bírósá
gok goudozása alatt kevésbé biztosítva 
lenne, itt újra a szomorú tapasztalásra 
utalok, mert az ujjabb időben felmerült 
hütlenségi esetek csakis a közigazgatás 
jelen állapotában voltak lehetségesek. Az 
árvaszéki nem fizetéses ülnökök intézmé
nye nagyou kevés biztosítékot nyújt az 
ligyek helyes és hü kezelésében, mert vagy 
nem igen értenek hozzá, vagy elfoglaltsá
guk nem engedi, hogy tüzetesen foglal
kozzanak az ily közügyekkel, de felváltva 
hivatván meg az ülésekre, nem is lehetuek 
az ügyek kezelésének szakadatlan fonalában.

Egy ollyan nem fizetéses 
árvaszéki ülnök.

J le t e o r o lo g ia l  f ö lje g y z é s e k .
llerczeg Lakon (Baranyavárnál) 45*85 szé
lességi fok alatt, és 110 méter a  tenger 

fölött. 1881.
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A fennebbi számokból kitűnik, hogy 
a mostani tél közcp-hőmérsékletc csaknem

Evője! Evoja!
Lever Batjns dosoje;

Evője!"
Minek értelmét nem csak a fenti magya- 
rázatokat elolvasott nyájás olvasó képes 
felfogni, hanem maga a Bacchust oly szé
pen megéneklő római Horatius is, ha most 
feltámadna az idegen nyelv daczára, mint 
olyant ismerné fel, melyben Bacchus di
csőítetik.

Még csak arra emlékeztetem a nyájas 
olvasót, hogy a nagy szláv nemzetet 
Eoropábau, mint már át hajdan őskorában 
két főtörzsre szakadtot kell képzelnünk. 
Egyik az mely Eszak-^zsiából az Ural 
déli csúcsa mellett nyájaival hatott be a 
Rajna vizéig, Rhóue és Jura hegyig ter
jeszkedett, (mely bárom név valóságos 
szláv alkotással és szláv jelentéssel bir) 
és ez a stjitja főtörzs, a német Schütze, 
Hcrdenbeschtttzer, a görögök és romaiak 
szájában skithaí és Seyhae; a másik pe
dig a Hellesponton át ide Nyngot-^ízsiából 
behatolt révész törzs, görögül és latinul 
tbratces, thraces, a déli szlávok ősei.

Ki a Bromme Traugott által Humboldt 
Karmosához készített és 1861 ben Gothá- 
ban megjelent atlasz azon térképeit figye
lemmel átvizsgálja, melyek a  görögök és 
rómaiak földrajzi ismereteit Nagy Sándor 
és Augusztus idejéből érzékitik és a szláv 
nyelv gyökszavait, valamint annak dús 
főnévalkotásait ismeri, az bámulni fog 
azon számtalan seytha és sarmata tulaj
donneveken, melyek e térképeken a nép
törzsök, íolyók és hegyek jelzésére a régi 
írók nyomán előfordulnak és szláv jelen
tésükkel a seytbák szláv nemzetiségét, 
tagadhatianul bizonyítják. Még a mai 
belgák is seytha ivadék, a fehérseythák, 
btljugák, törzséből, mig a mi nyelvünkben, 
gyök és alaktanban, csak az seytha, a 
mi szláv.

Pécsett, húshagyó kedden 1881.
Sterba János.

fél fokkal a normális téli hőmérsék alatt
maradt, és igy ezen tél éghajlatunkhoz 
mérve a keményebbekhez sorozandó. N *m 
teljesültek tehát azon aggodalmak, miket 
a múlt enyhe deczember végével sokan 
tápláltak, hogy t. i. a téli hónapok fagy 
és fip nélkül lefolyhatnának, minélfogva 
a mi időjóslatnnk melyet f. évi jan. 1 én 
több lapban nyilvánít ittunk, beteljesedett.

* A legalacsonyabb hőmérséket hozta 
a  25 ik januárins — 17 fokkal, a legma 
gmsabbat a 17-ik deczember 14 4 fokkal 
A légnyomás 725 (febr. 11 d.) és 767 
m. m. (febr. 23 d.) közt ingadozott. A lég 
ozonja 4 és 13, a higrometer 47 és 88°/0 
közt.

A csapadékok mérsékeltek és jól 
felosztva voltak, minélfogva a januáriusi 
nagyobb hideg és havazás következtében 
létre jött szánutnál a téli erdei és mező- 
gazdesági munkák könnyebben voltak tel
jesíthetők.

Az idei tél még a raárczius hóra is 
némi igényt tart, mire valószínűleg nor
mális tavasz többszöri csapadékkal kö- 
vetkezend.

Herczeg Lak, 1881 márczius 1-én.
_____ Markovies.

Törvényszéki csarnok.
Előadott polgári perek :

Február hó 24 ifc napján.
Vésey Rezső kir. Törvényszéki biró által:

1. Naskó A. marburgi bejegyzett ke- 
reskedoezég Treuscbiuer J. W. és Strausz R. 
elleni kereskedelmi pere 440 frt s jár. iránt.

2. Ifjú Décsy Károly Liczncr Ludo- 
vika ellen házassági kötelék végfelbon
tása iránt.

3. Zsitkovics Tamás és társa Jasek 
Alajos ellen okirat kiállítása stb. iránt. 
Bogyay Pongrácz kir. Tszéki biró által:

1. Borba,s Mária férj. Kozarácz lliáué 
Borbán Katalin és Csetát Miklós ellen, 
örökösödés iránt.

2. Kis Nagy Dávid — Kis Nagy János 
ellen örökösödés iránt.

3. Schneider Miklós Kici'er Antal ellen 
ingatlan birtokba bocsájtás iránt.

Márczius hó 3 ik napján.
Vésey Re»sö kir. Tszéki bíró á lta l:

Patika Judit és Anna Bóli József által 
képviselt kisk. vidám Sándor és Juli s 
több alperes ellcu örökrész s jár. iránt.

2. Lusztig Zsigmoud Herczeg Dániel 
és Katalin ellen, 645 frt. s jár. iránt.

Előadandó büntető ügyek:
Márczius 9. Ruppe Mátó ellen snlyos 

testi sértés, — özv. Egédi Györgyué ellen 
bírói zártörés, általi sikkasztás. — Hieber 
Erzsébet ellen tolvajiás. Márczius 11. Dal
las Miklós és Ebért Ferencz ellen betöré 
ses lopás.

Különfélék.
— A  közvacsora tetőzte be a farsangi 

mulatságokat. Ezereu felül volt a jelen lévők 
száma. Miud az ét- mind a tánezterem 
zsúfolásig tömve volt a széles kedvű közön
séggel. A derék háziasszonyok ugyancsak 
kiteltek magukért, de legkivált a nőcgylet 
hetedhét vármegyére szóló fényes dicsőségi- 
ért. Az asztalok tele voltak a legfinomabb 
inycsiklandoztató gyomor bélésekkel, feje
delmi eledelekkel, sültekkel, főiekkel úgy 
aunyira, hogy az embernek sorsot kellett 
bűzni, hogy melyikkel tegye magát köze
lebbi érintkezésbe. De még a bor is bővibe 
volt; utóbb már a tálakban a sonka-, pe
csenye szeletek is borban úsztak. A mi a 
tánezot illeti, az is igeu féuyeseu sikerült, 
az első négyest 176, — azaz százhetvenhat 
pár já rta! Ez már csak úgy hisszük a 
táncz sikeréről elég fényes bizonyítvány. 
De még többet is mondunk, nem volt 
táncz, melyet 3-szor, 4 er meg nem ujráztak. 
A zenészeknek tyúkszem támadt az újakon 
a sok billegetéstől. A város rniuden szépe 
részt vett ezen paradicsomi mulatságb an 
Ha valamennyit elősorolni akarnánk, akkor 
mellékletet kellene jelen számunkhoz csa
tolni ; mert vagy kétszáz gyönyörűbbnél 
gyönyörűbb hölgy volt jeleu. Mégis a 
legszebbekből megemlítjük a  következő
ket: Lassober Irma, Vitenbart Riza, Visy 
Fanni, Vészeli nővérek, Ballus Jo lán , Hor
váth Mariska, Laiumer nővérek, Tróber 
nővérek, Kráuze Gizella, Thaly Elvira, 
Müller Lujza, Obermayer Janka, Hartman 
Mari, Hermann nővérek, Simonfay Irma, 
Varga nővérek, Litke Gizella, Litke Karo
lina, Dorscb Frida, Madarász Ilka, Gulmann 
Róza, Kószitcs Riza, Trepinyi nővérek, Vo- 
Isinczky Milcsi, Perczel Éti, Vogl Irma.

— A  pécsi jótékony nőcgylet nettben 
köszönetét mondok a nagyon tisztelt kö
zönségnek a folyó évi febr. hó 28-án tar 
tott közvacsorán volt jóindulatú részvétéért, 
úgyszintén a t. ez. adakozóknak és Casino- 
társaságnak helyiségei ingyen átadásáért; 
egyúttal van szerencsém előterjeszteni be
vételek és kiadások jegyzékét. K I  m a 
t a t á s  a bevétel és kiadásról 1881. év febr. 
28-án a jótékony nőegylet által rendezett 
közvacsoráról. B e v é t e l  és pedig: belépti
jegyekért 829 frt, felülfizetések 55 frt 50 
kr., adományok 312 frt 70 k r , bevétel az 
eladott pezsgőért 202 frt 54 kr., bevétel 
az eladott fagylalt, ezukkorkák, thea és 
szivarért 112 írt 90 kr., összesen 1512 frt 
5 4  kr. K i a d á s  éa pedig: városi engedély 
1 frt, városi hajdúknak 2 frt, tánezteremért 
a világítással együtt 70 frt, a caszinote- 
rem világítása és tisztítása 25 frt, a tánez
terem díszítése 20 frt, a  városi zenekarnak 
80 frt, Dankó Gyula zenekarának 50 frt, 
Taizs urnák a nyomtatványokért 22 frt, 
a meghívók kivitelért bélyeggel együtt 
23 irt 75 kr., Rebhan urnák az étterem 
terítésért 56 frt 85 kr., Nick uruak özük
kor, tbéa, rlmm és narancsért 15 frt 90 kr., 
Alt és Böhm uraknak szivarért 13 frt 20 
kr., Kaminormeyer uruak fagylalt, limo

nádé és ezukkorkákért 35 frt 18 kr., Littke 
urnák pezsgő és borokért 122 frt 94 kr., 
Hoffmann urnák étkamara ál ványért 6 frt, 
kikölcsönzött székekért 8 frt 15 kr., Klein 
urnák rendező jelvényekért 5 frt 49 kr., 
Traiber uruak dugaszbuzóért 60 kr., fa- 
varozásért 2 frt, szolgálati személyzetnek 
6 frt, összesen 5 6 6  frt ©6 kr., maradt 
© 4 0  frt 5 8  kr. Az az: kilenczszáznegy- 
venhat forint 58 kr. o. é. Továbbá 11 
palaczk bor szegény betegek közt elosz
tatott. A rendező bizottság elnöke Ma- 
gyarly Róza. — Az adakozások és felül
fizetések jegyzékét térhiányból jövő szám
ban közlendjük.

— Hymen. Kráuze Ignácz bájos k á 
nyát, Gizella kisasszonyt eljegyezte Dr. 
Daernpf Sándor jogtanár, Litke Ferencz, 
bányatelepi tiszt kedves leányát, Gizella 
kisasszonyt Máy Richárd (Bécsből), Hatos 
Mariska kisasszonyt (Moháosról), — Kis
faludy Imre trvszki biró, Trepiuyi Páula 
kisasszonyt Miller Áltréd. Tartós boldogság 
koszoruzza a jegyesek életét.

— A  „Pécsi Dalárda“ által múlt 
hó 26-án rendezett alapszabályszerü IV. 
dalestély sikeréről sok szépet mondhatnánk!; 
de úgy hisszük fölösleges, úgy is kiki 
tudja, hogy a pécsi dalárda minden fel
lépésével valódi műélvezetet nyújt a hall
gatónak. A mi az estély népességét illeti, 
arra vónatkozólag is szép sikert mondha
tunk a terem nem ugyan tömve, de mégis 
fele volt. A jó kedv sem hiányzott, nem 
csak hajnal előtt még hajnal után is 
tánczoltak.

— Mészáros Lajos színtársulatunk 
derek hős szerelmesének f. hó 8-án má
sodszori jntalomjátékáal sziure kerül „II. 
Rákóczy Ferencz fogsága/' A jutalmazandó 
sokkal nagyobb közkedveltséget vívott ki 
magának, mint sem hogy ajánlanunk kellene 
meleg pártfogásra, úgy is tudjuk hogy 
minden ajáulás nélkül is a  lehető legna
gyobb számú megjelenésével fogja a kö
zönség jutalmazandó iráuti elismerésének 
méltó jelét adui.

— A z idei fegyver gyakorlatokra be- 
rendeltetnek : az 1876., 1874. és 1872-ik 
évi tartalékos tisztek és a többi évfolyam 
azon tartalékos tisztjei, kik tényleges 
szolgálatuk elhalasztása folytán meg több 
fegyvergyakorlatra kötelesek; továbbá az 
1876., 1874. és 1872-ik tartalékosok és a 
legénység tartalék állományába áttett egy
éves öukénytesek és azon tartalékosok, kik 
a múlt' évi fegyvergyakorlatokat elmulasz
tották. Az idei fegyvergyakorlatok alól 
felmentetnek a legénységi állomány 1876-iki 
sorozó évből azok, kik Boszniában, Her- 
czegovinában volt tartózkodásuk alatt, a 
törvényszabta határidőn túl tényleges szol
gálatban állottak. Az idei fegyvergyakor
latok a tartalékos tisztekre nézve 4 hétig, 
a legénységre nézve 13 napig tartanak.

— Uirlapiró akar lenni! Van váro
sunkban valami Richfer Rezső nevű zug- 
irász, a ki leginkább pénzkölcsönöket 
szokott 6 —7°/# közvetítési czimen vett 
díjért szerezni, holott erre nézve nincs is 
iparengedélye. Richter már ezen „nömös’' 
foglalkozás tízeséért 50 frt. birságra Ítél
tetett a járásbiróság által s még ezt le 
sem fizetvén már újabban „rangbitorlás* 
czimen a rendőrség által ismét 50 frt. 
birság megfizetésében marasztaltatok, ezt 
azonban megíelebbezte és többek között azt 
nyilatkoztatta ki, hogy mivel ezeu „nömös* 
foglalkozással — szerinte mások irigysége és 
személyes boszuja miatt nem vergődhetik zöld 
ágra (ágra talán mégis ), — máshoz fog: hír
lapíró akar lenni! Úgymond letesz 5000 
frt. kaueziót (már t. i. ha az ut szélén 
talál) és megindít Pécsett egy hírlapot (1) 
a melyben le fogja kapni azon pénztárokat, 
pénzintézeteket, a melyek az 5 (!) közve
títésére (!!)nem adtak pénzt. — Borzasztó! 
Csakhogy az a frányaság benue, hogy 
senki sem fél tőle. Különben majd meg
lássuk, hanem annyit mégis megmerünk 
ereszteni, hogy előbb raknak a galagonya 
bokron a lovak fészket, mint a hogy 
Richter Pécsett lapot szerkeszt. Abbizon !

— Tanító választás. A  budai kül
városi elemi tanoda üresedésbe jött tauítói 
székét, Szvacsek Mihály volt helyét Germán 
István nyerfe meg. Üdvözöljük és kívá
nunk buzgó törekvéssel párosuló hosszú 
kitartást.

— Halálozások. Özv. Feszti Györgyne, 
szül. Berecz Erzsébet m. hó 25 én életének 
59 ik évében, — Reeh Vilm is m. hó 26-áu 
életének 58 ik évében, — Vörös Mihályné 
szül. Kisfaludy Anna f. hó 2-án 35 ik évében 
jobb létre szenderült. Az örök világosság 
fényeskedjék nek ik!

— Baleset. Az üszöghi vasúti állo- 
másnál egy épületet bontottak a héten, hol 
a muukálat közben Bravecz József nevű 
munkás a leomló fal következtében igen 
veszélyesen megsérült. Azonban ma már 
jobban van.

— Betyárság. A  ferencziek utczájá- 
ban Kummer bádogos házának ablakait 
késő éjnek idején ökölnyi nagyságú kö
vekkel bezúzták. Oly pogányul megostro
molták a házat, hogy nem csupán az 
ablak táblák törtek darabokra, hanem 
még az ablaktából is hasadoztak le for
gácsok.

— Lopások. Vertike Péter husztóti 
illetőségű vén csavargó, ki már többször 
tolonczoltatott ki a városból, miut a  hány 
hajszála van, a  hét elején Grttuhnt keres
kedéséből barchettct akart elemelni, azon
ban tetten kapatott és átadatott a rendőr
ségnek. Köpfler Gyula a József-utcaából 
két függönyt lopott ei. A függönyök 
közepén szarvas látható. A tulajdonos 
átveheti a  redőrségnél. Német Sándor a 
„Vademberéből két nyaklót csent el s 
midőn elcsipetvén a  rendőrség elé állítatott 
azzal indokolta tettét, hogy ő tőle is lop
tak el nyaklókat Szeget-szeggel.



r  —Betörét Tegnapelőtt éjjel ismeretlen
tettelek betörtek Németh Iguáoz megyei 
tiuzti ügyész irodájába. A vertbeiin kasszát 
addig teazegoiték, inig két zárját sikerült 
felnyitniuk, azonban még sem nyithatták 
fel * igy »zereue-érc a neu levő 4000 
frt. és azou leiüli wmiegy 10000 frt. érték 
ueoi került a tettesek birtokába. Üresen 
azouban még sem távoztak. Az íróasztal 
fiókját túlfeszítve az ügyész ur fiacskájának 
több éven át takargatott 25 frtnyi pén
zecskéjét elvitték. Vittek el továbbá egy 
rövid pipaszárt meg egy szitára való 
dohányt.

— Kézre került jómadarak. A múlt 
heten Kózinger Iguácz pioczéjét betörték 
és elemeitek két nagy hordót, kádakat és 
több efféle pinczeeszközöket. A tettesek 
erélyesen nyomoztattak és sikerült is őket 
kézre keríteui. Vidovszki, vagy helyeseb
ben Vidovszlav8zki Antal, Közinger egy
kori vinczelérje és a vele szövetkezett Balog 
István nevű sehonnai csavargó követte el 
a betörést. Ugyancsak ez a Vidovszlavszki 
egy budai városi asszony házába belopoz- 
ván a láda fiából egy zsebórát csent el s 
azonnal be is csapta a Taray-féle bőrnyuzó 
zálog-kölcsön intézetbe hét forinton.

— Kimutatója a pécsi városi köz- 
kórház 1880. évi beteg forgalmának. Az 
1380. évben felvétetett: 1368 férfi és 463 
nő; ide számítva az 1879. évről visszama
radt 113 léi fit és 40 nőt; összesen ápoltatott 
1480 férfi és 503 nő, 1983 egyén. Ezek 
közül gyógyult 1150 férfi, 350 nő; összesen 
1500. Javult 84 térő, 29 nő; összesen 113. 
Oyógyulatlanul távozott 15 térti, 15 nő; 
összesen 30. Meghalt 149 férfi, 59 nő; 
összesen 208. További ápolásbau maradt 
82 férfi, 50 no; összesen 132. Az egyes 
kórfajokat tekintve volt az ápoltak között: 
belgyógyászati 795 férfi és nő 93, buja- 
kóros 208 térti és nő 163, szemészi 53 
terű és nő 21, szülcszi 18 nő, újszülött 9 
térti és nő 4. A betegforgalom az 1879. 
évéhez képest 1880. évben tetemesen na 
gyohb volt, mi a következőkből kitűnik: 
lb79. évben ápoltatott 1080 férfi 406 n ő ; 
1880. évben pedig 1480 férfi és 503 nő.

— A pécsi kereskedelmi önképzö és 
betegsegélyző egylet vagyon és jövedelmi 
kimutatása 1880-ik évi julius 1-töl, decz. 
31-ig. Vagyon készpénzben, értékpapírok
ban, ingóságokban, könyvtárban és fttrdő- 
jegyekbeu 4913 frt. 42 kr. Teher 4943 
42 kr. Tartozás bctcgápolási költségekben, 
újságokért, bázbér- és szolgatizetésben stb. 
913 írt. 28 kr. Követelés kamatokban és 
szelvényekért, játékdijak. t .gsági illeték, 
behatási díj összesen 913 frt. 28 kr. Je 
len kimutatás a száravizgálók által átvizs
gáltatván , a fő- és egyéb mellék köny
vekkel összehasonlítva megegyezőnek 
találtatott.

— A  pécsi mészáros ifjúság által f. é. 
febr. 24-én a „Rudoltineuin* árvaház alap
növelésére tartott tánezestély tiszta jöve
delme 75 írt. továbbá a íelülfizetésekből 
hegyült összeghez hozzájárultak : Lanimer 
Frigyes 2 írt., Gazdag István 1 frt., Ková- 
csics János 8 frt., Kovácsies Antal 8 frt., 
Kovácsics József 8 frt. Kovácsies Károly
1 frt, Katkovics Ferencz 5 frt., Sillay József
2 frt., Herczenberger Józsetl frt.,Tibiássy 
N. 4 frt. Blauhorn Antal 1 frt., Heindl- 
boffer József 2 frt., Brunner Mihály 3 frt., 
Pertl József 3 frt., Bnck István 3 frt., 
Özv. Rehlingné 3 frt., Petrovics István 3 
frt., özv. Kelemen Andrásné 3 frt., Neu- 
sziedler József l frt., Saltz építész 1 írt., 
Mihits N. 1 frt. Schreier N. 1 frt., 
8cbober István 1 frt., Homan Ferencz 1 
Irt., Stelcz N. 2 frt., özv. Jozipovicsné 1 
frt., Vimraer X. 2 írt., Reder N. 1 frt., 
üunst X. 1 frt., Kristián N. 1 frt., Ivics 
X. 1 frt.. Rozmaun X. 1 frt., Pécs Lajos 
1 frt., Xovák Veuczel 1 frt. VVerkmauu 
Viotv.e 1 írt., Hűmmel Péter 2 frt. A szi
ves telültizetők fogadják a legőszintébb 
köszönetét a rendezőség részéről.

— Elgázolái. Csütörtökön délután a 
.Széchenyi-téren egy üres kocsi által elgá- 
zoltatott egy nő, szerencsére semmi baja 
sem történt a nagy ijedségen kivül.

— A  pécsi zeneegylet holnap, vasár- 
nap d. u. 4 órakor tartja meg első phil- 
harmonikus hangversenyéi. A hangverseny 
műsorozata a következő: 1. Haydn József 
8. 87. symphouiája b. dur'oau (Allegro, 
Adagiocantabile,MennittoésPresto Finálé); 
2. Reinec'íc K. Előjátéka „M au fi ód király* 
5. felv.-hoz; 3 Webcr K. M. ,  Bűvös va
dászkából nagy ária énekli Vizkelety Fen- 
néna úrhölgy; 4. Ma szenet J .  4. sz. suitje 
(Marcb--, Air de Ballet, Angelus, Féte 
bobétne.) A zeneegylet zenekara c pbil- 
harmoiiikus hangversenyekhez több hely
beli művész és műkedvelő úr által meg
erősítve 30 tagból áll. Nem mulaszthatják 
el e hangversenyekre a zenekedvelő kö
zönség különös figyelmét újból felhívni, 
rnelvek oly műélvezetet nyújtanak, minőt 
csak nagy városokban nyerhetni. Zene- 
egyletüuk épen azért teljes mértékben 
megérdemli ily magasztos törekvéséért 
a közönség legmelegebb pártfogását. A 
közönség nagyobb kényelme miatt e hang
versenyek az idén a „Hattyn* teremben 
tartatnak meg. Bérleti és egyes jegyek előre 
válthatók Valentin Károly ur könyv- és 
műktreskedésében; a hangverseny napján 
pedjg a pénztárnál.

®— Jegyzőválasztás Megejthetvén Pa 
tacson a jegyzőválasztás, a jegyzői állo
mást Cznpi Ede nyerte el.

— Esküvő. Puppics Imre szilit ispán 
m. hú 28-án tartotta esküvőjét, Koncsek 
Gustláv cs. kír. nyug. százados kedves 
leányával, Róza kisasszonnyal szt. Lórin 
ezen. Kiváoaok hosszantartó boldogságot!

— A  mohácsi lótekony nőegylet által 
f. éri tebrnár hó 19-én saját szegényei 
javarafs*dezett á l m o s  táoczvigalom 171 
frt. bevétel és 118 frt. 89 kr. kiadás

mellett 52 frt. 11 kr. tiszta jövedelmet
hozott, melyben a 27 írt. felül fizetés már 
beuíogialtatik. Felültizetések: Witt Lász 
Ióné 10 frt.., Deuts Lipót., 4 frt. Funták 
Jdssefné, Wanke Ferencz, Dluhos Irmt, 
özv. Kerék Sándorné, Jankovics Dénes, 
Dr. Kaufmann József, Verboi Ármin, 
szt. ferencz! zárda főnöke 1—1 irtot és 
Jágic József 4 irtot.

— Öngyilkossági kísérlet. Siklóson f. 
hó 2-áu egy 20 éves cseléd két dobozka 
gyuláról a foszfort leoldotta és anuak tar
talmát megitta. E tett véghez vitele utáu 
asszonyának bevallott mindent egyúttal 
gyónni kívánt, mivel — úgymond — úgyis 
meg kell halnia. A gondos háziasszony 
azonban először orvosokért küldött, kik 
még jókor érkeztek a borsztó kínok között 
íetreogő öngyilkoshoz — és igy az egy
szer a kínok és ijedelem árán meg fog 
menekedni. E kísérlet előtt már több ízben 
akart öngyilkosságot végre hajtani, de 
ebben mindannyiszor meggátoltatott. Tetté
nek indoka kedvesének hűtlensége.

— A beállott északróli vihar és hó
esés következtében a  vasúti közlekedés 
több helyen megakadt. Beérkezett jelentés 
szerint a vonatforgalom hófúvások miatt 
a következő voualokon lett e hó 2-áu 
megzavarva: Déli pályán: Kanizsa — 
Szt. Fehérvár között, Bécs-Újhely— Szom 
hathely között M. Nyugati vasúton: F e
hérvár — Szombathely között. A bécsi 
pósta tegnap megérkezett , a buda
pesti is.

— A nagyin, vallás- és közoktatás - 
ttgyi m. kir. minisztérium rendeletéből a 
budapesti tdőjeizési átlomás által készített 
időjárási térképek naponta m<-gküldetnek 
a helybeli állami főreáltanodának, hol azok, 
hogy a nagy közönség által is használ
tassanak, alkalmas módon ki vaunak füg
gesztve. Miutáu ezen térképeken nemcsak 
a legközelebb elmúlt napokon észlelt lég
nyomási- és hőmérsékleti viszonyok, de a 
következő napokra nagy valószínűséggel 
várható időjárás is közöltetni szokott, mit 
pedig előre tudni sok embernek nagyon 
fontos, uem mulaszthatjuk cl az illetők 
figyelmét ezen uj intézkedésre felhívni

— A  „ Figaró* beszéli ezt a pikáns 
adomát. A bajor képviselőházbau X. gróf, 
a múlt idők nagy bámulója, lelkesedett 
beszédbeu fejtegeti a régi szép idők előnyeit 
a mai kor felett. „Hát a főúri jog* — 
vág közbn Y. socziálista képviselő. „Eh* 
— felel X. gróf — „az önök nagyanjai 
uem panaszkodtak.* Kiabálások, nagy 
lárma,^borzasztó zavar, elnök felszólítja 
X. grófot: vonja vissza imparlamcntáris 
kifejezését: „Uraim* — mondja ünnepé
lyesen X. gróf — „visszavonom szavaimat, 
mert ugylátszik, az Y. képviselő ur nagy
anyja csakugyan panaszkodott.*

— A z Egyesült-Államok nagylelkűsége. 
New-Yorkból Írják a következőket: A 
congressus előtt már jó ideje hevernek 
azok a bitiek, melyek utján Grantot a 
köztársaság volt elnökét anyagilag is 
kedvező helyzetbe jutattnák, mint olyan 
férfiint, ki az Egynsült-^llamoknak nagy 
szolga latokat tőn. Ezalatt azonban Grantnak 
személyes barátai gyűjtöttek össze számára
100.000 dollárt, hogy legyen gyermekeit 
miből fölnevelni, áímbár Grant jelenlegi 
vagyonából is 7000 dollár évi jövedelem 
mel bir. A Tmies-alap, mely 250,000 
dollárból állt volna s kamatait az elaggott 
elnökök segélyzésére akarták fordítani, 
valószínűleg nem jön létre, mert Jay Gould 
és Vauderbilt visszavonták tőle 25—25,000 
dolláros aláírásaikat, s azt az említettük
100.000 dollárhoz csatolták. (Nagyon kár 
vult ezt tenniök, mert mi szüksége volt 
Grant-nak Európában utazni és monarchát 
látszani!)

— nA  telepitvényi kérdés az államjavak 
eladása alkalmából* czim alatt felolvasást 
tartott Kerkápolyi Károly a tudományos 
akadémia nemzetgazdasági bizottságában. 
Felolvasásában Kerkápolyi mindenekelőtt 
hangsúlyozta, hogy az állam javak tervezett 
eladásával egyidejűleg gondoskodni kell 
az illető területek telepítéséről. Kimutatja, 
mily nagy hibák követtetnek el az állam
javaknak magánkezekbe való bocsátása 
által, ha ez nem kellő módon ejtetik meg. 
Majdbonczkés alá veszi a pénzügyminiszter 
nck a mezőgazdasági áilarajavak eladásárá 
vonatkozó, a törvényhozás elé terjesztett 
jelentést kiemeli, hogy vigyáznunk kell, 
hogy oly kezekbe juttasuk az államjava 
kát, melyek ellen nemcsak köz és állain- 
gazdászát, de politikai szempontból se 
lehessen kifogást tenni. Azou kell lennünk, 
hogy oly kezekbe jutassak az államjava- 
kat, melyek máskép földbirtokot agy sem 
szerezhetnének — ami csak a telepítés 
által érhető el. Az eladandó területek 
mindenekelőtt ármentesitendők, a mi pedig 
a telepítés kérdését illeti, a felolvasó 
azt hiszi, hogy itt miudeuekelött a tőlünk 
elszakadt véreiukre, a Bukovina és Mold
vában élő magyarok, másodsorban pedig 
az alföldi községekre kellene tekiutettel 
lennünk. A terjedelmes, egy óránál tovább 
tartó olvasást a  jelenlevők megöljenezlék.

— A magyar országos segélyzó nö- 
egylet pécsváradi fiókjának í. évi február 
hó lü-én a „társas kör* helyiségeiben 
rendezett jótékony czéln tánczvigalma 
129 frt. 6 kr. jövedelmet eredményezett; 
melyhez felül fizetéssel járultak Horváth 
Móricz 2 frt., Jasek Alajos 4 frt., Tost 
Gynla 2 frt. 50 kr., Hinka László 2 frt., 
Blum Gyula 2 frt., Barbély György plé
bános 3 írt. 50 kr., Lakner György plé
bános 50 kr„ Szikora Iguácz plébános 1 
írt. 50 kr., Drisz Lajos 2 frt., Nagy Péter 
1 f rt, Mttnster Ede 1 írt. 50 kr., Ehrenberg 
kapitány 50 kr., Kirchbacb báró 50 kr., 
D. Beöthy Károly 50 kr., Ki aasz Mór 
1 iri., Haha Fttlöp 1 frt., Pehm Kristóf 
1 írt., Bogyó Béla 50 kr., Knbinyi Mór

50 kr., Gyifuothy János 50 kr., Weiu- 
berger Ignác'. 50 kr., Matyasevics Pcter 
50 kr., Guttay Lajos 50 kr., 8cbaurer 
Henrik 50 kr., Tealér Sáudor 50 k r , 
Scultéty János 50 kr., Grósz Jakab 50 
kr., Kotlovicz 50 kr., Wolmuth Ádáui 50 
kr., Nemes Gyula 50 kr., és Burgyáu 
Elemér 50 kr. összesen 35 frt. 50 kr. 
Fogadják e nemes szivü adakozók az 
egylet nevében a választmány köszönetét.

— Szabó Imre szombathelyi püspök 
február 28-án 67 éves korában meghalt. 
— Az elhunyt igen kedvelt és népszerű 
íőpap volt s megyéje bizonyosan sokat 
vesztet halálával.

— Névmagyaritóknak. — 5 forintról 
50 kiajczárra szállította le a  képviselőház 
a névváltoztatások iránt beadott kérvények 
bélyegét. E sokak által rég óhajtott intéz 
kedés bizonyára nagy lendületet fog adni 
a különben is nagy erélylyel megindult 
névmagyarositási mozgalomnak. — Várni 
kell azonbau a kérvények beadásával 
addig mig az e részben hozandó törvény 
hirdettetni fog.

Színészet.
Bzombaton, febr. 26-án „Márvány

hölgyek“ Irauczia dráma, melynek tárgya 
az ó- és jelenkor társadalmi állapotainak 
összehasonlításából á l l , mint sziumű a 
jobbak közé tartozik, csakhogy kidé 
gitő beíejezése nincsen. A mi az előadást 
illeti, élig gondos betanulásra mutatott, s 
a rendezés is kifogástalan volt. A szereplők 
közül Tokayné (Marco), Bács (Desgnais) 
és Mészáros (Rafael) teljes elismerést ér
demelnek kitűnő játékokért. Könczui Lujza 
(Mari) és Laczkó A. (Juha) gondos elő
adásukkal, s az utóbb uevezett gyönyörű 
szép toilletjeivel is, szintén emelték az est 
sikerét.

Bácsné jutalom játéka csütörtökön 
marcz. 3-án nagyszámú közönség előtt 
folyt le. Eiőadatott „A nagyapó* népsz. 
Szigligetitől.

I R O D A L O M .

bizonyos általa raegd/tí.imlj) Keszeg befi
zetése mellett.

Minden egyes küldemény a lent ériu- 
te»t czim alatt bérmentve lesz beküldendő, 
eltol ejtekintve a termelőt semmiféle költ
ség uem terheli, mert a borok min ién 
egyéb tekiutetbeoi kezelése teljesen dfi-a- 
lanul eszközöltetik. Sőt a mennyiben a 
pénzügyi törvények 6. füzete 94. $ ának 
határozata értelmében egy küld meny bor 
mennyisége után a fogyasztási adőweute*- 
ség egyedül az esetben alkalmaztatok, ha 
azt két krajczárral magasabb fogyasztási 
adó nem terheli, szükséges a tiszt, egye
sület tudomására hoznom, hogy Budap <teu 
egy liter bor után fogyasztási adó czi uén 
3 1/* kr., kövezeti vám czi mm */4 kr. sze
detik; e szerint több mustraü végnek egy 
ládában csomagolása, mihelyest a külde
mény 50 czentiliterné! többet tesz ki, fo
gyasztási adó és kövezeti vám *k!A esik, 
ezen czimeu a küldeményeket terheld ki
adás a földmivelési miniszter által fog 
íedeztetni.

— Jubileumi búcsú. Mint Rómából 
írják, uj rendkivüli jubileum, melyet a 
pápa febr. hó 20 án kitűzött, még febr. 
hó végével íratott ki. A jubileumi búcsú 
elnyerésénnk ideje Európa számára böjt 
első vasárnapjával veszi kezdetét és tart 
október hóig, a többi katholikus világ 
számára a folyó év végéig.

— Az ördög Krakkóban Febr. hó 
19-én reggel Krakkó egyik legnépesebb 
utczáján megjelent az ördög egy zsandár 
kíséretében. Valóságos ördög volt, hosszú 
szarvakkal és még hosszabb farkk*.1 Mikor 
azonban a járókelők az ördögöt közelebb
ről megnézték, egy Wieliczka meletti falu 
bíróját ismerték föl benne. Nemsokára 
azt is megtudták, hogy mint bujt a bíró 
e furcsa costumebe. Abban a faluban, hol 
ő biróskodik, egy paraszt asszouy nemrég 
300 frtot nyer*, a kis lutrin. A biró pedig 
ez összeget magához akarta kaparitani. 
Felöltözött tehát ördögnek, poutbau éji 12 
órakor beállított az asszonyhoz, s ördögi 
hangom követelte pénzét, mert — úgy
mond —- a kis lutriban lévő minden pénz 
az ő tulajdona, mit ő az emberek lelkének 
kipusztitására tordit. A halálra rémült 
paraszt asszony azonnal átadott neki 75 
forintot, s megvallá, hogy még 200 frt ja 
a takarékpénztárban van. Az ördög a 
pokol minden kínjaival ijesztette az asz- 
szouyt , ha a 200 frtot a takarékpénztárból 
24 óra alatt ki uem hozza. A takarék
pénztár hivatalnoka nagyon elcsodálkozott 
rajta, hogy az asszony, ki csak az imént 
tette be pénzét, most ismét vissza akarja 
venni s kérdezte az okát. A paraszt asz- 
szony kezdetben egy kukkot sem mert 
szólni az ördög históriáról, később azonban 
elmondott mindent. A hivatalnok azonnal 
értesítette a csendőrséget, mely egy csend
őrt küldött ki a falába az ördög elfogá
sára, s mikor ez a kitűzött időre megjelent, 
el is fogta s bevitte Krakkóba.

— Hogy fogják a vöt. Egy hölgy 
mindig azon törte fejét, hogy mikép adja 
férjhez leányát. Egyszer azután ragyogó 
arezczal mondja barátnéjának, hogy leánya 
férjhez ment. — „Hogy hogy ? kérdezi a ba
rátnő. daczára hogy leányodnak nincs sem
mije ? vagy elhitetted vele, hogy sok pénzt 
kap?“ — „Dehogy ! azt mondattam neki 
orvosom által, hogy még csak hat hóna
pig élek, s elhitte.*4

O rv o « l l e v e l e k «
V. A m ája jobb tüdőszálunk alatt fek

szik s a test leguagyobb szerve. Tevé
kenysége az epe elválasztásra terjed ki. 
Az emberre nézve felette íontos, hogy a 
tevékenység fenn ne akadjon, miután igen 
mély behatással bir és sok más szer
vekkel áll szoros összekötetésben. Ha 
a májnak tevékenysége akadályozva van 
is, nem lesz elég epe elkülönítve, úgy 
különféle bajok állanak be, m int: megza
vart emésztés, és a tágulás egyéb tüne
ményei, savauy, felbötogés, telfuvás, szé
dülés stb. sőt az epének felhalmozása a 
májban egyéb bajokat is idéz elő, mint: 
fájdalmak a májban, étvágytalanság és 
egyéb nehéz betegségekre következtető 
bajok keletkeznek. Igen sok ember szenved 
a báutalmakbau, csakhogy ezek öuállólag 
gyógy ittalván, a máj zavart tevékenysége 
ez által helyre nem áilitatik. Az emberi
ségnek jóval felénél több szenved olyasban, 
a mely képes az egész szervezetet meg
rontani tönkretenni. Ez okból a májbajokat 
legkevésbé szabad elhanyagolni, hanem 
hathatós és erélyes gyógyszereket igé
nyelnek.

Ha az epe a megfelelő mennyiségben 
lesz elkülönítve a májtól és végbélbe 
elvezetve, agy rögtön javulás áll be, a 
baj el lesz kerülve és a bántál mák soka
sága elvész. A gyógymódnak azonbau 
nem szabad túl erős és hirtelen ható 
szerekkel történnie, hanem csak gyengéd 
és jótékonyan ható szerek által elérhető 
a gyógyulás.

Mint valóban gyengéden, kellemesen 
és biztosan ható szer a Brandt Richárd 
gyógyszerész Schaffüauaenbeo (Sveio) által 
készíteti Bvaici-piluiák, joggal a legelső 
helyen ajánlható. Az osztrák-magyar bi
rodalom minden jó gyógyszertára árai 
ilyent és pedig bádog-szeíenczében 50 pi- 
Inlával 70 kr. és ngy kis próbaszelenozé- 
ben 15 pilótával 25 kr. Megrendelések 
tehetők Budapesten Törék József gyógy
szerész urnái is, a megrendelés levélben 
is tehető s a legpontossabban küldetik 
szét. — Pécsett Sipőcz István gyógysze
rész árnál.

k__  _____

=  TJ zenemű. — Táborszky és Ptrsch ze- 
neműkereskedésében Budapesten megjelent: „Szabad 
választás* („Freie Wahl*) Polki^-francaise zongo
rára if. Fabrbaeh Fülöptől. — Ara 6U kr.

== Tanulmányok a nŰomandpatio köré
ből. ÉT czim alatt jelent meg Aradon Rettelheiui 
testvérek bizományában egy füzetke, melynek tár
gyát a czim eléggé megmondja, és ezen első füzet 
remélni engedi, hogy a továbbiak is a felvett kér
dést elfogulatlan az emberi művelődés történelmé
nek szorgos kuttatása és onnan nyert kútfők után 
alaposan tárgyalni fogják. Egy füzetke ára 25 kr 
s kaphat*') a bizományosnál, úgy a szerzőnél Hor
váth Józsefnél Aradon.

=  A zsidókérdés M agyarországon. — 
Irta Farkas Ödön, megjelent Budapesten Aigner 
Lajosnál. — Ára GO kr. — E füzet a nélkül, hogy 
szemet hányna a zsidósággal, annak elszaporodá
sával és elhatalmaskodásaval járó veszélyek előtt, 
sót azoknak alapos ismertetésével, módokról gon
doskodik ezen veszélyek elhárítása végett, de nem 
az Istóczy- féle, hanem szelidebb gyógymódokat 
javasol. — Vájjon ez orvosságok hatasra nézve fel
érnek-e a körösi szentelt vízzel, nem akarjuk itt 
feszegetni, csak megemlítjük, hogy e füzet ismét 
egy érdekes adalék a felvetett kérdés megoldásához.

== UJ zenemű. Táborszky és Parsch zene
műkereskedésében Budapesten megjelent „Hogy 
volt!“ eredeti csárdás zongorára szerzé Nikolich 
Sándor. — Ára 1 fr t

=  „A papok életbiztosítása* czim alatt 
gr. Lonyajr Béla egy kis füzetet bocsátott közzé, a 
melyben, biven ecsetelvén az árvaságra és özvegy
ségre jutott papi családok sanyarú helyzetét, tö
meges életbiztosításra hívja fel a házas napokat. 
Szerző véleménye szerint a társadalom e legtevé
kenyebb osztálya annál is inkább rá van utalva 
arra, hogy csaladja jövőjét biztosítsa, mert tizetése 
csak nae) ritkán áll arányban működésével és te
vékenységével, s igy soha sincs azon helyzetben, 
hogy családját összetakaritott filléreivel mentse 
meg a nyomortól S ép azért, mert a papok tize
tése oly csekély, hogy abból még életbiztosítási 
dijat sem tehetnek félre, Lónyay gr. erre szolgáló 
jövedelmi forrást is jelöl ki számukra, a mely leg- 
kevésbbé sem jő összeütközésbe társadalmi állá
sukkal. Azt ajánlja ugyanis, hogy a papok vállalják 
el a biztosítási ügynökséget, — amire különben 
már nagyon sok példa van: — ha csak 150 forint 
biztosítási dijat juttatnának is évenkint egy önként 
vállalkozó biztosítási társulat pénztárába már a 
saját életüket is biztosíthatnák 1000 forint erejéig.
— Minthogy azonban bármely társulat osakis tö
meges biztosítás eseten nyújthatna kedvezményeket 
a feleknek, Lónyay gróf egyesülésre hívja fel a 
házas papokat, amely egyesülés módozatait később 
ígéri kifejteni.

= 5  „A Föld és .Népei- Heuwald Frigyes és 
más szerzők után Dr. Toldy László. 31— 32. füzet.
— E két füzettel haladt tovább e vállalat, mely 
most az északafrikai részekről tárgyal és e tárgy
nak megfelelőleg igen érdekes. — Kiadja Mehner 
Vilmos Budapesten. — Egy füzet ára 30 kr.

== A „M agyar-franczia szakácskönyv* 4. 
5 és 6-ik füzete jelent meg ugyancsak Mehner 
Vilmosnál diszes és illusztrált kiállításban. — Az 
egész jnunka 24 füzet lesz és egy füzet ára 30 kr.

== „M agyar Szemle.* E folyóirat február 
havi füzetének tartalma: Martinovich Ignáos, Pau- 
ler Gyulától. — A harmadik köztársaság és dic- 
tator. Bekies Gusztávtól. — A ragályos betegségek 
és a gomba elmelet Czakó Kálmántól. — Bella.
— Irodalmi szemle. — Szerkeszti Bodnár Zsiginond.
— Kiadja Mehner Vilmos Budapesten. — E füzet 
ára 60 kr.

=  A „Képes Családi Lapok* 22-ik számának 
tartalma: Sámuel. Beszély, irta Lauka Gusztáv.— 
Stuart Mária búcsúja. Bcranger költeménye, fordí
totta Rácz Soma. — A hallható ruhák. Csevegés, 
Szabóné Nogáll Jankától. — Annominata. Beszély, 
írta Groch Román. (Vége.) — Arany kalászok. — 
A pbotophon. — Téli tájkép a Magas-Tátrán. — 
Életmentők az Alpokon — Á nagyvilág vándorai, 
Füredi Albintól. — A\  őrült czigány. Rajz, dr. 
Káplány Antaltól. — Álarozos báli kaland. Far
sangi történet. — Mozaik: irodalom és művészet. 
Történeti apróságok. — Szerkesztői üzenetek. A 
hét története. Képek: A photophon. — Téli tájkép 
a Magas-Tátrán. — Életmentők az Alpokon. Mel
léklet: A „Rejtélyes házas>águczímü regény 97 —112. 
oldala. Előfizetési ára egész évre G frt Az előfize
tés póstautalványnyal Mehner Vilmos kiadóhivata
lába, (Budapest kalap-utcza 6. sz.) küldendő. E 
számhoz van mellékelve a „Nővilág* ez. divatlap 
február havi száma.

K Ö Z G A Z D A S Á G .

— A z országos központi mintapinezé- 
uek a földmivelési minisztérium épületében 
(Budapesten, Ferencz József tér Nakó-féle 
ház) a borászati kormánybiztos felügyelete 
s a központi piczemester kezelése alatt 
történt felállításáról Miklós Gynla kor
mánybiztos körlevélben értesíti a gazda
sági, borászati és pinczegyleteket és a 
kereskedelmi iparkamarákat. Egyszersmind 
megküldi a beküldendő minta borok szá
mára az egyenlő nagysága és alakú üveg- 
palaczkokat és bádog dobozokat, melyek 
leírását annak idejében közöltük. Az ily 
módon beküldött borinustrák kapcsában, 
melyekről rendes könyv fog vezettetni, a 
a beküldő által a  név, czim, lakhely, postá
én távirda-állomás a  bortermelés évén és 
helyén kivül, ha a termelő érdekeiben fek
vőnek találja, kiteendő még a  rendelke
zésre álló készlet mennyisége s a hecto- 
literenkénti eladási ár.

A mustrák a  vevők általi megtekin
tésre a mintapinezében elhelyeztetvén, a 
vételre komolyan reflectálni kívánónak íz
lelés végett kiadatni, még pedig — a 
beküldő tetszése s e tekintetben nyilvání
tott kívánsága szerint — díjtalanul vagy

a f. é. febr. bó 12 én tartott heti vásárod
f. oszt. II . oszt. III. oszt

Búza 100 klg. fi. 11.00 ft. 10.(50 It. 10.20
Kétszeres „ _ ,  940 9.20 __._
Róza » „ .  9.20 9.00 __.__
Árpa * • ,  tí.50 „ (5.20 _...__
Zab H * „ <5.20 (5.— _
Knkoricza ,  5.70 ö.őij __t_

Hajdina 100 klg. tt. 0.00
Széna 2.80
Szalma « „ , 1.50

3>T 37- i l t - t é x / )
Alulírott ajáulja működését a t. ez. kö

zönségnek elől rduló betegségeknél homo • 
pathiai elvek szeriut való gyógy kezelésre.

F e sz tI  F e r d in a n d
gyakorló orvos

Pécsett, József-utcza 3ü ss.
(Bubregb közjegyiő-fcle) házban.

*) Ezen rovat alatt megjelentekért felelősségűt 
nem vállal magára a szerk.

S z e r k e s z tő i  p ó s ta .
M. P. uruak Mohát** é* *»k másnak U.

Igen kényelmes dolog az, h* a vidéki lapok ha
sábjai közérdekű helyi dolgok megbeszélésére, nyil
vános számadásra, adakozások n> ugtazására eat. sat. 
nyitvák, e mellett azonban t- kintu be venni kérjük, 
hogy ha mi a lap körüli fáradozásunkat, mely i«n- 
delkezhető szabad időnkön túl is igénybe veszi azt, 
— áldozatul is hozzak a közügynek, ugyanezt a 
nyomdász nem teheti. — A lap kiállítása es kiadása 
pén.be kerül és ezen rugó nélkül ineg kell annak 
szűnni — Ha a t. közönség tehat akarja, hogy 
helyi érdekeit képviselő lap fenálljon, — ha köz
leményeinek abban tért akar adatni, akkor uu vonja 
me; anyagi támogatását som és f iz e s se n  elő!

A mohácsi tűzoltó b.il alkalmával történtek 
uiegbirálasát és ha úgy vau, mint jelentetik, meg
rovását bízzuk az ott jelen volt közönségre, moly 
az illetlen magaviseletü egyéneket személyesen is
merve bizonyosan óvakodni fog velük közelebb 
érintkezésbe lépni és ez lenne reájuk nézve a leg
érzékenyebb megfenyités.

NAGYF ERENCZ
laptulajdonos.'

H A K S C II E M I L  K I t .S J Ó Z S E F
felelős szerkesztő. szerkesztő társ.

E g y  legjobb ajánlatokkal ellátott

g azdaság i felügyelő
ki már a mezei gazdaság inindeu ágai
ban behatólag jártas jelenben is felm«n- 
datlan állásban Siléziáhtu van alkalmazva, 
másfele keres alkalmazást és pedig elő
szeretettel Magyarországon.

Szives ajánlatok Rockért Hcrmanu 
gazdasági felügyelő (Inspector) hoz Lam- 
persdorfi uradalom, Frankenstein kerület 
Szilézia — iutézendők. (1— 1)

Fontos a háziasszo-j
nyokra és a kávésokra!!

K á v é - á r u k
kiluszám Becsből.

C e y lo n  M occa
1.40, 1.45, 1.50, 1.55, j 1.60 1 70. )

n 1 1*2S* * Jam alfca 1Ceylonkivonat |12u 1 25 1 30 1 35
1.20, " .30, 1.33. 140 . )

P e r l Heaado, 1.35^ 1.45. 1.60, U S . , ;1S l 4(J 14 5  1JWl( 
P o r to r lc e o

1.30, 1.40, 1.45, 1.50 
1.60.

(8-1)

J á v a
1.20̂  1.30, 1.40, 1.45.1 

C a m p ln a s
1.20, 130, 1.35.

Kávé pörkölt és őrölt ;
Santos, Domingo, Jamaika, Campinas, 

Bahia, Colombo
30 kr., I írt, 1.10, 1.20, 1.30.

Menado, Cuba, Mocca, Perl, Jáva
1.40, 1.60, 1.80, 2 .-.

Melange
(pörkölt éa órait) 1.50, 1.70, 1.90. 2.20. 

Ajánljuk tekintettel az uj togyasz- 
( I táai adóra, egyidellleg fedezetül a bá- 
j ziazükséglstre. — Küldés történik acs- 
j 1 kókbau 5 kilójával, a  vételár poéta- '
( I utalvánnyali beküldésével, vagy pedig ; 

utánvéttel.

Herskovitü Co,
Béos, I., Schellingasse 3.
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Egyedül kaphatók

0 b e t k ó K.
el*»ö pécatl v a r r ó g é p  k e r e s  bedé*  
sé lie n  király-utcza városház épületben.

Mintegy 100 métermázsa
legjobb minőségű

tavali termés-széna
mázsaszám szerint eladó Pécsett a szigeti 
külvárosi országúton levő 96-dik számú 
D ű czy  - f é le  házban P o m p á r  F e  
68. (3—1) r e u c z n é l.

Nincs többé tüdöbaj, re
kedtség s köhögés.

Egy amerikábol visszatért utazó, ki Texas vidékén 
hosszabb időn élt és kinek alkalma volt az indiá
nok szokásait és életmódját megismerni, azon re. 
nézve érdekes felfedezést tette, miszerint ezen nép 
faj rekedtség, köhögés, nehéz lélegzés, a tüdőnek 
elnyálkásodása alkalmával egy a rengeteg erdőben, 
vadon termő gyógyfű vet basznál, melynek forrázata 
csodával hatásos eredménynyeí légzőszervek be
tegségeit megszünteti. Tschekels, a philadelphiai 
egyetem nagyhirii tanara ezen felfedezés- alapján 
említett eyogyfű kivonatairól cznkorka pasztillakat 
készített általa felfedezett vegybontás szerint és ezen 
gy.igyffikivonatu mellpasztillák szorgosan Tschekels 
tanar ur által kapott utasítás szerint készítve évek 
óta tett sikeres tapasztalás után csak ez idő szerint 
bocsájtja csak áruba. Alar ez idő szerint is számos 
orvosi tekintély altat tett elismerő nyilatkozat bir
tokában vagyunk, melynek mindegyike abban ősz- 
pontosul, miszerint a légző szervek betegségeben 
szenvedő emberiségre valódi jótétemény. Ezen 
gyógytű kivonatu mellpasztillak az étvágyat nem 

rontják és rósz száj-izet nem hagynak hátra 
Iwry d- •bo* Ara 20 kr., 6  doboz Ara 1 frt o. <V 
Kaphatók minden gyógyszertarban és nagyobb fn- 
szerkereskedésben, Ntráüss A. gyári raktárában, 

Budapesten, Kombach-utcza.
55.(10-3)

Egy rettentő betegség,
melytől

!>ok néposztály zaklatatik 
1 K betegség a gyomornak kisebb rendet
lenségeivel kezdődik, de ha elhanyagoltaik 
megtámadja az egész testet, igy a vesét, a májt, 
különösen az egész emésztési rendszert, nyo
morulté tesz, s csak a halál szabadit meg ezen 
bajtól. A betegséget gyakran a beteg maga nem 
érti. de ha magát kérdezi képes lesz megható 
rozni. hol és minő baja van Kérdés: Van-e 
fájdalmam, étkezés után erzek-e nyomást és a 
leheléinél szorongathatV Sölét kedélyű vagyok-e. 
kísérve szédüléssel ? Sárga szinezetuek-e szemek? 
Nin<*-e födve a fölkeléssé! a nyelv, torok, > a 
fogak vastag nyákkal, kísérve a száj rósz igével? 
Értek fajdalmataz oldalban, vagy hátgerinezben? 
Nincs-e jobb oldalba oly érzés, mintha a máj 
nagyobbodnék? Ha egyenesen állok, nem lep-e 
meg bágyadtéig vagy szédülés? A vizelet gyen
gén vagy erősen van-e színezve, ülepedéssel 
összekötve, mely az edényben rövid idő múlva 
meglátszik? Étkezés után nincs-e összekötve 
az emésztés a has felfuvásával, nem okoz-e 
szeleket és f-adogatást? Nem jelentkezik e gyak 
ran erős szívdobogás? Ezen különböző jelek 
nem mutatkoznak egyszerre, de egyesek egy 
ideig kínozzák a beteget és igen súlyos beteg
ség hirnökei. Ha e betegség hosszabb időn át 
tekintetbe nem vétetnék, száraz köhögést okoz, 
kísérve hanytatási kényszertől. Későbben pisz
kos, barna színezetű bőrt okoz, a lábak és ke
zek hideg verítékkel boritvák. A mint a máj 
és a vesék lassankint mindinkább megbeteged 
nek. rheumaí fájdalmak jelentkeznek és a ren 
des gyógyítási mód hasztalannak mutatkozik 
ezen kínos betegség ellen. Igen fontos, hogy <• 
betegség gyorsan es pontosan gyógyittassék. 
mindjárt keletkezésekor mi egy ketés gyógy
szer által elérhető, mely a valódi szernek tekin
tendő az egész betegség elhárítására, az étvágy 
visszaszerzésére és az emésztó-szervek egészsé
ges helyzetbe való visszatérítésére. A betegség 

V,májb*Bteges"-nek neveztetik és a valódi és 
legbiztosabb szer ellene a ,8baker-ki vonat,1 
nővény-készulef, mely Amerikában kéesiil az 
Uj-York, London es Máiuai-Frankfiirtban te
lepedett tulajdonos White A. J. számára. Ezen 
szer a betegséget tövében támadja meg és az 
egész szervétből kirekeszti.

Raktárák Magyar- és Horvátországban: — 
Budapesten Török József gyógyszerésznél, Ki- 
rály-utcz 7. sz. -> Zágrábban Finkh M. L.-nél 
és Mittlbaeh Zsigmondnál. — Dunafóldváron 
■paDu Józsefnél. — Eszéken. Gebeczky Józsefnél.
— jNagy-Beeskörekan, Mcnoncy í rnél — Gyöiá 
gydsön Mersiu Nándornál. — ’ÉárolytFVhftl 
várun. Fiadéi sz Gusztinál. — H-M.-Váa*tr bo
lyén, Kiss Gyulánál. — Károly városon Tentech 
fi -nél. — Kolcézs^áf en iré l.-nél és Széky 
Miklósnál. —- Lévén Bollinann Edénél. — Mis- 
kolc4up dr. Kerca . -  Ujvizeken
prossinger Károlynál. — Nyitran Tomber N.-nél. 
t -  Nyíregyházán, Korányi Manónál. — Sopron
ban Reckert A.-náf,'-^ Paincsován Graff Vil
mosnál. — Pozsonyban Heiterio'i Frigyesnél 
Pisztory N.-nel es Solty Rudolfnál. — Selrae- 
fzen Sztankay Frigyesnél. — Szegeden Bár- j 
száz K.-nál és Kovács A -nál. — Temesváron 
Johner G. M.-nél a Hunyadi-utc/.ában és Tár- 1 
ozav 8--nél. — Vinkóváczon Allemann L.-nél. 
á - Vaiasdun Hochsinger Arnoidnál. — Verse- . 
*zen BienerG.-nél Kuperjebán Malter A.-nál.

Tulajdonos A. J. White: Nagyban kapha-

t  i
uista. Budapesten .joiök ifcndnsl. • ____

1040, 1041. éa 1113. .
polgári 18^1. . 8/> ^

hM etm ém y .
A pécsi kir. törvényszék részéről ezen 

nel fdszól itta Inak mindazok, kik S z i lá 
g y i F e r e n c i  v o lt  d á r d a i l*Ir. k ö z 
je g y z ő  b i- ito s ité k á r u  az  1 874 . é v i  
8 5  t . c i  178. §  n á l fo g v a  t ö r v é 
n y e s  z á lo g jo g g a l b ír n a k , hogy kö
veteléseiket jeíeu liirdetményn k a hivata
los lapbani harmad izbeni megjelenésétől 
száradandó három hó alatt ezen törvény
széknél jelenítsék he, mert különben azok 
tekintetbe vétele nélkül fog o biztosíték 
kiadása iránt intézkedés tétetni.

A pécsi kir. törvényszéknek 1881 évi 
február hó 10-én tartott üléséből.

Ocskay Antal Zsclényi
kir. trvszéki elnök. kir. tvszéki jegyző.

S!
F e r lc sa n c e  m e z ő v á r o s b a n  S lavo*  
n i Akaii a z  E s z é k -b a r c s l  o r s z á g 
ú to n  több rendbeli k is s e b b  n a g y o b b

lakások, kert, föld, rét,
é s  fájzáNwal /. é. április 24 tői h á r o m  
é v r e  az Uradalom által h a sz o n b é r b e
a d a tn a k . Ezen lakások mesteremberek
nek s kézműveseknek annál inkább ajánl
hatók ; mert mind helyben, mind a kör
nyékben sok vásárok esnek. — Ugyanitt

egy patakmalom
h á r o m  p á r  k ö r e  s z itá r a  k ia d ó .

Ajánlatokat elfogad az Uradalmi iro
dában martius 15-ig.

F o d o r  E á s z ló
60 (2—2) haszonbérlő.

1881.

Árlejtési hirdetmény.
Baranya megye területén fekvő péc*- 

\a r a s d !  á l la m a t  1881. 1882. és 1883. 
években cszközlcndő

k a v i c s  s z á l l í t á s
biztosítása iránt zárt Írásbeli ajánlatok nt 
ján versen) tárgyalás íog a  b a r a n y a -  
m e g y e i m . k ir .  á l la m é p ité * z e t i  
h iv a ta ln á l  P é c s e t t  (Ap&oza utcza 14. 
sz. a.) 1881. é v i  m á r c z ln s  h ó  l l - é n  
d é le lő t t i  ÍO ó r a k o r  tartatni.

Felhivatnak a vállalkozni kívánók, 
hogy írásbeli ajánlataikat a kir. állam- 
épitészeti hivatalhoz czimezve, a tárgya
lási napon d. e. 10 óráig nyújtsák he, 
minthogy később érkező ajánlatok ügye
lőmbe vétetni nem fognak.

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

Minthogy azonban ezen ajánlatok c 
tnegtében működendő bizottságodhoz a 
kitűzött határidőre felbontatlanul fognak 
megküldetni, arrMfogva 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 ajáula 
tok semmi szín alatt el nem fogadtatnak, 
és egyszerűen az illetőnek felbontatlanul 
vissza lógnak adatni.

A minisztérium segédhivatali igazga
tóságához czimzendő és beküldendő aján
latok boritékára világosan kireendŐ a megye 
és útszakasz, melyre az ajánlat szól.

Az ajánlat csak a törvényhatóság te
rületén átvonuló szakaszra szólhat.

Ajánlatok nem csak három, hanem 
hat évi tartamra is tehetők, melyeknek 
elfogadását azonban a minisztérium ma
gának fenntartja.

Az építészeti hivatalhoz bcküldeudő s 
50 kros bélyeggel ellátott ajánlatokhoz az 
ajánlati összegnek 5°/0 ka mint báuatpéuz 
csatolandó, vagy készpénzben vagy pedig 
az árfolyam szerint számított ,m. kir. ál- 
lam papírokban.

Ellenben a minisztériumhoz bekül
dendő s szintén 50 kros bélyeggel ellátott 
ajánlatokhoz az előirt bánatpénz sem kész
pénzben sem pedig értékpapírokban nem 
csatolható, hanem annak valamely nyil
vános pénztárnál a kellő összegben történt 
letétele a pénztári elisnicrvénynek eredeti
ben becsatolása által igazolandó.

•Két egyenlő Írásbeli ajánlat közül az 
előbb benyújtottnak adatik elsőbbség.

Azon ajánlattevőknek, kik a kavics 
szállítást cl nem nyerték, a letett bánat 
pénz az ajánlati tárgyalás befejeztével 
azonnal vissza fog szolgáltatni, az illető 
vállalkozóé pedig 10°/d ra kiegészítve a 
szállítás beiujeztéig inztositékkép letéve 
marad.

A leit ajánlat az illető vállalkozóra 
nézve azonnal, a kincstárra nézve pedig 
azon naptól fogva kötelező, melycu az 
eredmény felett határuztatui fog, mi azon
ban két bét alatt be lóg következni.

Az ajánlatban határozottan ki teendő, 
hogy ajánlkozó a  helyi körülményeket a 
szállítási feltételeket stb. teljesen ismeri és 
azoknak magát minden kifogás nélkül 
aláveti.

A szállítandó kaviesmenyiség annak 
árai, a részletes szállítási feltéte

lek, melyek közül különösen felemlittetik 
az, hogy a folyó évi szállítás betojezésé- 
nek, határideje október hó 20-ára tüzelik 
ki és a szerződés mintája a Baranyia- 
megvei m. kir. államépitészeti hivatalnál 
a  szokott hivatalos órákban megtekintbetők.

Kelt Pécsett, 1881. évi február 28-áu.
A  B s r a n y a n e i o e i  k ir .

á lla m é p ftté sz e t i h iv a ta l t ó l .

ad. 481.
1881.
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A kir. Egyetem alapítványi pécsváradi 
uradalomhoz tartozó, s Baranya megyében 
fekvő -66S8/1<00 holdat tevő liptód kéméndi 
tagositott birtok 1881. évi október 1-től 
számítandó 12 egymásután következő évekre 
zárt ajánlati versennyel egybekötött nyil
vános árverés utján lesz haszonbérbe adva.

A nyilvános árverés 1 8 8 1 . é v i  
m a rtin a  h ó  1 6 . r e g g e l 10 ó r a k o r  
fog Pécsváradon a számtartósági hivatal
ban megtartatni.

Zárt ajánlatok 50 kros bélyeggel és 
266 frt bánatpénzzel ellátva azon határ. - 
zott kijelentéssel, hogy ajánlattevő a bér
leti feltételeket ismeri azoknak magút alá
veti 1881. évi martins hó 10 ik napjának 
délelőtti 9 órájáig fogadtatnak el a pécs 
várad! számtartósági hivatalban.

A zárt ajánlatokban nem csak szá
mokkal, de betűvel is ki kell írva lenni 
azon összegnek, melyet ajánlattevő hol
danként évi haszonbérül beígér.

A bértelepeu szükséges gazdasági épü
letek az nradatom által lesznek felállítva, 
egyéb a bérletre vonatkozó feltételek Pécs
váradon a számtartósági hivatalban a hi
vatalos órákban hetekiuthetők.

A kitűzött órán tnl semminemű aján
latok többé el nem fogadtatnak, a felté
telektől eltérők pedig figyelmen kivtll ha
gyatnak.

Pécs várad 1881. február 15-én.
S e j F e r e n c i ,

számtartó.

T é li gyógym ód . ±
A W i l h e l m  - f é le

antiarthritikus éa antirheumatikus

v é r t i s z t i t ó - t e a
W i l l i r l m  F e r e n c

gyógyszerésztől Neunkirchenben 
(A. Auszt.)

csúz, koszvény. gábák, idült makacs ba
jok. folyton genvődő daganatok, nemi és 
bőrküteges bajok, pattanások a testen 
vagy az arezon, foltok, sifilitikus daga
natok, a máj és Jép puffadása, aranyeres 
bántalmak, sárgaság, heves idegbántal- 
mak, izom és ízület bajok, gyomornyo- 
más, szélnyomások, altesti pangás, vize
let i nehézségek, magömlések, térti gyen
geség, Miéi folyás, görvélv kór, mirigy 
daganatok és más bajok ellen a legjobb 
sikerrel használtatott, a mi a sok 10U0 
elismerő levéllel bizonyittatik. Bizonyít
ványok kívánatra ingyen. 259 (52—17)

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

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

Kapható: Pécsett Csertn Ignácz 
kereskedőnél és Sipőcz István gyógy
szerésznél.

Tu . u sz l KJ úgy m ó d .

K i t f l . t e t . t t  ó r d e n - t r o . . . ! ,

szájszag

Paln-Expellcr
Horgonnyal

n a g y o n  j ó  h á z i s z e r

Mária-celli
gyomor-cseppek

jeles hatásii gyógyszer a gyomor 
minden hántalmai ellen,

és fölülmulhatatlan az 
étvágy-hiány, gyo- 

morgyenge.ség rósz - 
szagú lehellel, szelek, 
savanyú felhflfogós 

^kólika, gyomorlmrut, 
.1 gyomorégés, iiugykü- 
:j képződés, tillsigos 
1 nyiukuképződés. sá r  - 

Jgasftg . undor és hú 
In y ás , főfájás (ha az a 

gyomorból ered), gyo- 
inurgörcs, szekszoru- 
lal, a gyomornak tul- 
terhellsége élelés ital 
által, giliszta, lep és 
m ájbetegS 'g, arany  
eres hántalm ak ellen

E g y  iivegCHc á r a  huM in á -  
Imti u lHHitásNal e g y ü t t  1(5 k r .

Kapható: Pécsett Kovács Mihály 
gyógyszerész úrnál.
Valamint az osztrák-magyar birodalom minden 
nagyobb gyógyszertárában és kereskedésében.: 
Központi szétküldcsi raktár nagyban 

és kicsinyben.
B r a i l i  K á r l y ,

„az őr ángy  a lh  o z“ czimzett gyógyszertárában 
Kremzierben, .Morvaországban

|0 -11

Keskeny
ú t i f ü - m e l l c z u k o r k á k
n t i id ö  én ■iiclll>a| :>!<• k«lii"»i;<;«, 

foJtókühÖ K éa, r c k e d tn é #  é s  tü d ő .  
h u r u t  b iz to s  K J 'ő g y sicre l.

A természet áltál a szen
vedő emberiség javára te

remtett megbecsülhetlen 
keskeny utifii azon még 
eddig fel nem derített titkot 
foglalja magában, miszerint 
a gége- és légcsőreudszer
gyulladt n y á k - ---------
üHrtyijira való M . , . . ,
azonnali gyors
és enyhítő hatás gyakorlásával az illető beteg szer
vek gyógyulását minden tekintetben lehetőleg eló- 
segitl*

illiután gyártmányunknál a ezukor és keskeny 
utiföbőli tiszta vegyüfékről kezeskedünk, különös 
figyelembe ajánljuk hatóságiiig bejegyzett védje- 
gyiunket s a dobozon levő aláírásunkat, uiert csak 
ezek igazolják annak valódiságát.

Á ra  d o b o z o n k é n t  .'{<) k r .

ÍSchmidt Victor & íiai,
cs. k. szab. gyárosok Becs, Wiedea. AUegasse 48. 

Raktárak: Sipőcz István. Kovács M., Knuz 
F. gyógys/.orójzckuól, Rccli Vilmos, Spiizcr 
Sándor, Lili János, kereskedőknél Pécsett. 
Dr. Roseubauiu Baranya-Baánbao. Kraino 
liui J. és Rcich Í5., Bouyhád. MiUitsch S. 
licrzfcld cs fiai, Baja. I) »rucr S„ Barcs. 
Burgstaller Fr. Baiina. Maycr Cr. Bátaszék. 
Nadhcra P. és Fiai, D. Földvár. KohuJ., 
Kecskessy Th. és Babocliay, K. Kaposvár. 
Pyrker J. Mohács. Teleki A., Siklós. Ko- 
hárics K. Szigetvár. Frank S. Tamási. 
Fekete E. Villáuy. Popovits Pál Vörös- 
Marthon. Faleioue G., Popicz J. Wcidin- 
ger A. és S. Zombor, Preiszberger & Je- 

zewics iy Mohács.
8iH llltáM  p o s t a - u t á n v é t e l le l .

fogfájás és minden szájbetegség ellen.
Sckiilliof K ároly Róbert

manchesteri lakás állal feltalált 
osztrák császári

' x  é8
na-

j,r W> ’
kizárólag szaba

dalmat nyert

SOPIAN A-SZA JSZESZ
H a t á s a :

1. A Sopiana-szajszesz a száj- és orriiregnek 
(odvas avagy müfogak. dohányzás vagy bármi 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 fogkő képződését, védi a 
fogak zomanczát és óv a fogfájás ellen.

3. A száj- és orrüreg mindennemű 8Úlyos(skor- 
butikus) bánul mait gyógyítja, üdíti és pirosítja a 
foghust és edzi a nyák hártyákat.

4. A mér létező fogfájást eltávolítja, ha a fájó 
fog és szomszéd fog húsa pár csepp, vízzel nem 
elegyített száj szászául raegnedvesittetik.

5. Diphteritis és inás torok baj okául igen si
keres gargarizaló szer. 221(0—27)

Megrendelések elfogadtatnak : L u e f f Parfutneur 
urnái B u d a p e s te n  es minden gyógyszertárban 
P é c s e t t  W eisz Ferenez urnái M ohács, Dr. 
H e lle r  fürdő orvos H a rk á n y , J a h n e r  0. M. 
gyógyszerész urnái T e m esv á r  ott, Ma eh le id  
Alajos gyógyszerész urnái K ecskem ét, E re d i  us 
09 Fiala kereskedésében L o so n  ez H ein d h o fer 
Róbert urnái Zom bor, T ö rö k  J. gyógyszerész és 
E desku ti L. uraknál B u d a p e s t, D ieba lla  
György gyógy sz. urnái S z é k e s fe h é rv á ro t t  

Főraktár: i)r. Schulhof Adolf urnái Pécsett.

Majdnem elajándékozva
A megbukott *nagy britanniaezüst

gyár* tömeggoudnokságátől átvett óriási 
raktár beállott nagy fizetési kötelezett
ségek s a helyiségek teljes kiürítése 
miatt
7>> N zázitlékkal ü b ee  sá r o n  a lu l  

e la i la t ih ,
tehát majdnem elajándékoztatik. Csak 
fi frt 70 kr., mint alig felén a tiszta 
munkabér értékéuek, kapható az alábbi, 
kiválóan jeles britauui-evőkészlet, mely 
azelőtt 3Ö írtba került, és melynek fe- 
hérenmaradásáért 322 (12—12)

25, évig jót állunk.
•» db asztali kés aczél 1 (i kitűnő késnyugtató 

pengével. briL ezüst
8 db valódi angol brit. 3 szép tömör tojás- 

ezüst villa. pohárka
(i db tömör brit. ezüst , 3 pompás légiin ozu- 

ci okúnál. korlálcza.
(> db lufin. brit. ezüst l kitüuo bors- vagy 

kávéskanál. czukorlartó.
1 db nehéz brit. ezüst 1 teaszűrö. lef. fajta 

li‘vcsincritö 2 iiatásoB szalon nsz-
1 tömör brit. ez. tej- tali gyertyaUrtó.

merítő. 2 Jegf alaluistrom gyer-
0 légiin, horuy. fel- 1 tyatartókariiua. 

szolgáló-táleza. j 50 darab.
Valanicnnj-i itten felsorolt 50 drb 

<lisztárgy együtt véve
0  fr t  7 0  h r .

Megrendeléseket utánvét vagy az. 
összeg előzetes beküldése mellett, a mig 
a készlet tart, teljesítenek

K in n  én K a n n
a brit,nnia-ezUst-gyárak fö létété 

Becs, I., Elisabethstrasse 6. 
Százaukéut állnak reudetkezésre, 

nyilvános megtekintés végett irodánk
ban a köszönő és elismerő levelek.

Megrendeléseknél elég e czlm : 
B l a n  é a  K a n n  B é r i b e n .

Ujonan berendezett látszerészeti intézet.

S
K i i  «1 a  p e t a t :  1
Dorottya-utcza 5. |

B u d a p e s t :
Dorottya-utcza 5.

A L D S T E I I  S I MOX
cs. kir. udvari látszerész, Becs, Kohlmarkt 5,

Budapest, D o ro tty a -u tc za  5.
18 írttól 30-ig.

arauyban 
5 írttól 18 írtig, 

arany l&tkatlan

Szintinél lá tc s ö v e k , minden magasságban és különféle foglalványban, a legjobb achromatikai Üvegekkel, 
bor, uikel, tekeuiíabőka, elefántcsont, alumínium, gyöngyházban,

5 írttól 12-ig 6-ftól 14-ig 11 írttól 24-ig 14 írttól 24-ig 22 írttól 50-ig
S z e m ü v e g e k , a legfinomabb csiszolt Üvegekkel és szolid foglalványban,

aczél, szarv, láthatlan, ezüst, tekeuösbéka,
1 frt 50— 2 frt 50-ig 1.50—2 írtig 2 —3 fit 50-ig 2 —5 írtig 5—8 írtig
O rreatptetők legújabb szerkezettel (Pince néz) szarv, aczél, ezüst teknösbéka,

1.50 —2 ftig 1.50—3-ig 3 —5ttig3.50 -5 ftig 8 — 15-ig 2 .5 0  — 7-ig. 
A b la k * h ő m é r ő k , 1,50, 1.80, 2.—, 2.50, egész 5 írtig átlátszó fokozatta).
S z o b a -h ő m é r ő , 1.—, 1.20, 1.80, 2 —, 2.50, 3 egész 5 írtig. 34 (10— 5)
O r v o s i h ő m é r ő , testmelegség meghatározására 3 —7.50-ig .
Fürdő-hőm érő, 1. —, 1.20, 1.30, 2 —, 2.40 egész 4 írtig
K ipróbált érczidöm érő, magasságmérésre is alkalmas, minden nagyságban és különféle foglalványban

5,50 tói 25 írtig.
M tereo sk o p o k  3 írttól 20 írtig, i í t e m je lz ö  csengővel vagy aué.kül. — Katonaság részére: Kettöscsövek 

színház és tábori használatra, legújabb szerkezettel 6, 8, egész 12 üveggel 14 írttól fölfelé. 
T á v c s ö v e k , m lk r o s h o p o k , n a g y í t é ü v e g e t ,  o lv a s ó -ü v e g e k , v a ló d i  h e g y i - k r is t á ly  szemüvegek és

-  lorgnettekben párja 5 írt. Vidéki megrendelések a leggoudossabban teljesittetnek.
- A - ^ o S S I ------- l l ' .  l,

Táias Mihály nyomdájában Póosett, (Uajláth-tór 2 . szám ) 1881.




