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A hamupipőke.
Városunk fű éltető forrásáról, a 

szőlő-gazdálkodásról kell szólanunk, 
fel kell panaszolnunk azon mostoha 
elbánást, melyben a városi hatóság, 
úgy a tanács, mint a képviselőség ál
tal részesittetik.

A földadónak és ennél fogva a 
városi pótadónak felénél többet szol
gáltatja a városnak szőlős területe, de 
ez talán még kiesebb része azon teher
nek, a mit a pécsi szőlő elvisel. — A 
borkimérési regale 26—30 ezer fo
rintot jövedelmez a városnak a fo
gyasztási állami adón kivttl, mindéhez 
hozzá számíthatók a vendéglősök, 
bormérök, borkereskedők jövedelmi 
adója után kivetett városi pótadók, 
roppant terhet tüntetne elő ezen több
szörös megadóztatásnak összegezése. 
— Ezen többszörös megterhelésről a 
többi földbirtok nem panaszkodhatik 
és a házbirtok is, — tekintve a magas 
béreket, — könnyebben birja el a 
városi adóterheket, mint a drága mű
velésű és bizonytalan termésű szőlő
terület, de a város apái azért leghá
látlanabbak azon emlők irányában, 
mikből legdűsabban szívják az édes 
tejet.

Csáky-szalmává lett a pécsvá- 
rosi szőlőterület, szedi a gyümölcsöt, 
szüretel ott az is, ki nem ültetett, nem 
kapált, egy krajczárt sem költött a 
termésre, a gazda tulajdonosnak örülni 
kell, ha neki is hagynak egy kis kós
tolót, azon gyümölcsfa terméséből, 
melyet maga ültetett, szemzett és 
gondozott.

De nem csak a gyömölcs közös 
préda, a szőlőtermés sincsen megkí
mélve, nem csak holdvilágos éjeken 
és kora hajnalkor, hanem fényes nap
pal vékás kosarankint egész szemte
lenséggel lopják a termést, nincs 
messze az idő ahoz sem, hogy az el
lenszegülő gazdát még reáadásul jól 
elverjék. — Kommunismus lett a jel
szó szüléinkben.

Csatangol a szőlők közt annak 
idején a dologkerülők egész serege, 
kiles mindent, lop és károsít alkalom- 
Bzerüleg, a pinczetörések napirenden 
vannak, sőt a kerítések a karók sem

maradnak fékével, ellopják, pusztít
ják tüzelőnek.

A puszta bosszantás és pajkos- 
ságbóli kártételek elveszik a gazdá
nak minden kedvét a javításhoz, tu
dunk uj gazdát, ki a szőlőaljban lévő 
szilvásában százra menő vadonezot 
nemesittetett. — Mindnyáját letörték 
a gazok!

A szőlőutakat a város nem gon
dozza, a gazdáknak terhe ez is, volt 
év midőn két hold szőlőre 16 frtot is 
vetettek ki utcsinálás czimén és midőn 
elkészült, akkor a szőlőutat, — melyre 
az illető gazdákon kivül másnak reá 
lépni sem volna megengedhető, — 
felhasználták a fuvarosok arra, hogy 
az erdőből fát szállítsanak rajta, el is 
rontották gyökeresen úgy, hogy mire 
reá került a sor a bor hazaszállításra, 
az egyes gazdáknak újabb költséggel 
kellett igazítani rajta, nehogy na
gyobb veszedelemmel járjon a bor
szállítás. — A városi hatóság pedig 
tett — semmit — és az erdei személy
zet szeme láttára, sőt talán biztatására 
is használták a szőlőutakat, mert az 
erdei faszállitó utak megromlottak és 
kiigazításukra senki sem gondolt.

Faluról ujab időben temérdek 
szegény nép tódul be a városba — 
napszámos munkásnak, azaz, hogy 
többnyire nem munkás-napszámosnak, 
— naplopók bizony ezek legnagyobb 
részben, mert ha munkások és nem 
henye pazarlók lettek volna, nem 
mennek tönkre a falun, nem válnak 
proletárokká. — Igen veszedelmes 
egy elem ez, mely a pécsvárosi mun
kás osztályt is elmételyezte, megron
totta. A rendőrség ezen veszedelmes 
elemnek betolakodása ellenében nem 
tesz semmit, mert ez gazdagítja, fel a 
pálinkamérési regalejog árendását, en
nek jóvoltára pedig kiváló apai figye
lemmel kell őrködni, s noha a pálinka
méreg hathatósan pusztít e proletár
seregben, a népromlottsága, az uzso
rások a falun gondolkodnak róla, 
hogy itt a városban mindinkább sza
porodjanak és a karezos pálinkamé
reg végkép ki ne pusztíthassa.

Erről a „szegény népről" is atya- 
ilag gondoskodik, a város megen
gedi, hogy nyáron hetenkint két

szer, és télen mindennap is me
hessen az erdőre hulladék fát szed
ni, a mi a naplopósággal egyér
telmű, mert dolgozva a legkisebb nap
szám mellett 50—80 krt kereshetne 
meg, mig a hazahordott ágbog vagy 
rothadt fa alig ér 10 krt.

No de ez erdőre járás mással is 
jár, mert hogy betartaná a hegyrend
őrség és erdöőrség a már régóta meg
állapított rendes faizási utakat, arról 
szó sincsen, ez a kóborló népség éppen 
csak a szőlők közt és a tulajdonosok 
magán gyalog ösvényein szeret járni, 
hogy ott mindent kifürkészhessen, ká
rosítson, lopjon és garázdálkodjék, 
ezen népségnek elve az, „ha nekem 
nincsen, másnak se legyen."

Nem értjük, miért viselik a mi 
hegyrendőreink a két csővü vadász 
puskát mindig vállaikou, tolvajt, kár
tevőt még sohasem fogtak el, a sző
lőkben csatangoló kutyákat agyonlőni 
sincs bátorságuk, mert hát a kutya
gazda megtudja és bosszút áll miatta, 
alkalmasint csak Ízletes nyúl- és fogoly- 
sült szerzésére valók azok, magától 
értetvén, hogy ezen Ízletes sültekből 
nem eszik a városi pénztár, mely a 
hegy rendőrség-félét fizeti.

Valóban oly szégyenletesek ezek 
a pécsi hegyi állapotaink, hogy nem 
akad párjuk az országban, pedig 
akár Baranyában is van száz község, 
hol egyszerű paraszt hegybíró tud 
rendet tartani nagy terjedelmű szőlő- 
területen, mig Pécsett az úri rendőr
ség akkora drága apparátussal hagyja 
a dolgot menni — a hogy megy!

A pécsi szőlősgazdák egylete ke
zébe vette ez ügy rendezését, javítá
sát, kitartó vas szorgalommal hosz- 
szabb időn át dolgozta ki és vitatta 
meg a szőlőgazdaság bajait orvos- 
landó javaslatát s midőn abban meg
állapodott, múlt év nyarán terjesztette 
be ajánlólag a városi hatóságnak.

Azóta betelt hét hó és e javaslat 
még a városi gazdasági bizottságban 
sem lett tárgyalva, holott természeté
nél fogva még a jogügyi és pénzügyi 
bizottság, azután a tanács retortáján 
kell átmennie, mig a közgyűlés elé 
kerül s onnan a minisztériumhoz hely
benhagyás végett.

Az, hogy az e javaslat szerinti 
hegyrendőrség egy pár száz forint
nyi több kiadást von magával, nem 
lehet ok arra, hogy a tanács annak 
tárgyalását sohanapjára elkésleltesse, 
azt az egy pár száz forintnyi kiadási 
többletet helyes és lelkiismeretes gaz
dálkodással egy évben is tízszeresen 
ki lehet pótolni, például csak a fo
gyasztási adó kezelésénél is, hát még 
a többi Csáky-szalmánál, mely a városi 
gazdálkodásban mindig bőven terem.

A szőlősgazdák mint aránylag 
adóval legirkább megterheltek joggal 
követelhetik, hogy birtokuk és tulaj
donuk megvédelmeztessék a város ál
tal, mely a regálén kívül a pótadókat 
élvezi, ha kötelességének a város nem 
akar. vagy nem tud eleget tenni, ak
kor hagyjon fel a szőlők utáni földadó 
községi pótadójának szedésével, majd 
a szőlősgazdák ezen pótadó össze
gével állítanak fel oly hegyrendőrsé
get, melyhez azután a városi rendőr
ség tanulni mehet s megszerezheti 
magának a minősitvényt, mely eddig 
még hiányzik.

Haszontalan parádékra ezreket 
dob ki a város, nagy nyug- és kegy- 
díjakat oszt nagylelkűen olyan ki
maradt tisztviselőknek, kik annak 
idején fizetésüket sem érdemelték ki, 
de a lakósság fő jövedelmi forrását 
minden gondozás és védelem nélkül 
hagyja kitéve a vörösbőrü barbárok
nál nagyobb és vadabb pusztítók ga
rázdálkodásainak.

Ez többé nem maradhat igy, ke
resnünk kell módot, hogy a város kö
telességének teljesítésére szorittassék.

Politikai szemle.
Becsben nagy közös miniszteri ta

nácskozások tartattak. A krivoseziai láza
dás volt azok tárgya, az eddigi katonai 
kordon nem sokat ér, nagyobb haderő és 
millió forintok kellenek hozzá, kivált arra, 
hogy Herczegovina felöl kerítsék be a Iá 
zadók fészkeit. — Két — harmadfél mil
lióról vólt szó, ennyit kívánt a hadive 
zénylet, de úgy hallatszik, hogy a közös 
hadügyminiszter nem akarta vállaira venni 
a delegácziók előtti felelősséget arra, hogy 
az összeget utólagos jóváhagyás reményé
ben elköltse, hanem leköszönt, a lemon 
dás ugyan még nincs elfogadva, sőt a 
hadügyminiszter újra átvette az ügyek

yezetését, de ezt ̂ nnai^tulajdonítják, hogy 
a költség tetemesen ffl^bb lett szállítva, 
mely Dalmácziára q^flatlfrozólag az oszt
rák, Herczegovinára.mJpwj a közös kincs
tárból lenne fizetendőd %

A Budapesten állomásozott Schmer- 
ling gyalog ezred már elindult Ragusába, 
ugyanoda, vagy Herczegovinába mozgósit- 
tattak: Prágából a Philippovich gyalogez
red, továbbá a Károly Lajos és Jellasich 
gyalogezredek, Nagyváradról az 51. számú 
(Heinrich), Kolozsvárról a 62-ik számú 
Klagenfurtból a 7-ik számú (Maroicsics) 
gyalogezred, Szalzburgból a 34. számú 
és több más vadász zászlóaljak.

Magyarország nevében a miniszterek 
elvállalták, hogy a legrövidebb idő alatt 
üzletre képessé teszik a sziszek-novii vas
utat, hogy összeköttetés legyen a mo
narchia és Bánjaluka között és hogy meg- 
könnyittessék a megszállott tartományba 
való szállítás. A sziszek-novii vonalat ja- 
nuárius végén fogják megnyitói.

Megállapodás jött létre abban a te
kintetben is, hogy a sorozás Boszniában 
és Herczegovinában az ideiglenes törvény 
alapján teljes erélylyel végre fog hajtatni. Ha 
több és hatalmasabb intézkedések lesznek 
szükségesek erre a czélra, a miniszterek 
ismét tartani fognak közös értekezletet.

Cseh Ede a karlóczai kir. biztos a 
fővárosból vissza utazott Karlóczára s vi
szi a legfelsőbb elhatározást a patriarcha 
választásra nézve, melyre nézve az hir 
lik, hogy Angyelics Germán bácsi püs
pök és szerb patriarchatus ideiglenes ve
zetője a napokban szerb patriarchává fog 
kineveztetni.

Karlovaczi beavatott körökben Voj- 
novics elhunyt temesvári püspök prásum- 
tiv hivatal utódjául, Brankovics köztiszte
letben álló, hazafias érzelmű szabadkai 
főpapot emlegetik.

A vendégszeretet és műveltség ki
váló jeleit adták e napokban a Starcse- 
vics-párti horvátok által felbérelt zágrábi 
egyetemi tanulók. — A pénzügyi bízott 
ság tagjai Zágrábban megállapodtak Fiu- 
móből való visszautaztukban, hogy a tex
til-kiállítást megtekintsék. Itt azonban 
kellemetlen meglepetésben részesültek. A 
mint a társaság az épületbe lépett 70, 
mások szerint 36 deák a lépcsőn helyez
kedett el és „Zsivio a szabad önnálló Hor
vátország !u „Zsivio a horvát Fiume !r 
„Zsivio dr. Starcsevics^ stb. felkiáltások
kal fogadták. A tüntetés Zágrábban nagy 
felháborodást idézett elő.

A pénzügyi bizottság tagjainak szi
ves üdvözlése után a horvát ifjúság egy 
lépéssel messzebb ment. Most már védte
len nőket insultál. A magyar államvasu
tak tisztviselői: Dobrovszky mérnök leá
nyait továbbá Jurasek és Szigethy mérnök 
nejeit az utczán támadták meg a Starcsevics 
párti tanulók durva sértéseikkel. Ennek

T  Á  R O  Z A>
Levelet irt a kisasszony.

(Zenéjét szerié: Dankó Gyula )

Levelet irt a kisasszony, 
Galambpóstán küldte el:

Háromszor is megcsókoltam 
S csak azután törtem fel.

Jaj Istenem, jaj be szépen 
Szólt benne

Hő keblének epedező 
Szerelme.

Fáj a szivem, fáj a lelkem,
Hogy ha reá gondolok,

Hogy mi soha nem lehetünk 
Egymáséi, boldogok;

Mert a végzet úgy batárzott 
Felettem,

Hogy kunyhóban, szegénységre 
Születtem.

Visszaírom, visszasírom 
Az aranyos levélre:

Felejtsen *1 a kisasszony, —
Soh’se jussak eszébe . . . .

Hejhl de tudom újra jönnek 
Levelek,

Hogy caak higyjek, reméljek és 
— Szeressek !

Várady Fersnoz.

Az állatok téli és nyári 
álmáról.

Az emlősök és madarak élete folyto
nosan az ébrenlét, és álom közt váltakozva 
éa pontosan a naptól függve folyik le.

Az éjjeli alvás az izmok és idegek 
megújítására és erősítésére szolgál — és

minthogy az agyrendszerböl eredő ideg 
működés, tudni illik az érzékenység és 
mozgás mint az állati életnek ezen két 
íö tényezője az alvás alatt megszűnik, 
csak a tenyószési rendszerből származó 
belégzés, emésztés és vérkeringés marad
nak az alvás alatt működésben. Minél 
csendesebb volt az éberség állapota, an
nál csendesebb lesz az alvás. Azért ke
véssé kifejlett állati életműködéssel bíró 
állatoknál nincs is tulajdonkép álom. Az 
alvás alatt az agynak nem enyészik el 
minden működése, hanem ez egy ideig 
gyakran tovább folytatódik, s ezon álla
pot az, a mi álmodásnak neveztetik.

Azon képesség, melynél fogva az ál
latok a beálló hidegebb vagy melegebb 
égalji viszonyokat elviselhessék, idézi elő 
az állatoknál a téli, vagy nyári álmot. — 
A téli álomra készülő állatok a nekik 
kellemetlen hideg elöl menekülni akarván, 
biztos menhelyet keresnek maguknak és 
ha a helyváltoztatási képesség náluk 
korlátozott, úgy önkészitett gödrökbe rej
tőznek el és azoknak nyílásait a hideg 
behatása ellen jól eltorlaszolják, — ha 
pedig kitűnő hely változtatási képesség
gel bírnak, úgy a hidegebb éjszaki tarto
mányokból jobban a távolabb eső mele
gebb déli tartományokba költöznek, — a 
magasabb hegyes tájak lakásai lejönnek 
a kevésbé hideg völgyekbe, — a vizi ál
latok, például a halak, vagy melegebb 
vizekbe költöznek, vagy jobban lehuzód- 
nak a viz fenekére és az ott levő iszapba 
elrejtőznek,

A téli, vagy nyári alvás alatt az ál
latokban az élet a test felületéből jobban 
a test belsejébe Luzódik, az érzés és moz
gás egészen háttérbe szorul, az állatok 
hévmérséklete 31—30 -f- Reaum. leszáll 
-j- 17—0 Reaum. a vérkeringés és belég

zés lassúbb lesz, az emésztési szervek 
szükebbek lesznek, az emésztés megszű
nik. Ily állapotban az állatok a hideget 
jobban kiállják, golyóalakban össze göm
bölyűdnek, hogy saját testmelegüket job
ban megtarthassák.

A tapasztalás mutatja, hogy azon ál
latoknál is, melyeknél a téli álom nem 
fordul elő, a hideg idő beálltával az élet
működés alább száll; igy például a 
móheknél és hangyáknál, — vagy pedig 
erős hideg alatt az állatok nagyobb csa
patokba összehuzódnak, mint például az 
özek, szarvasok, nyulak és farkasok, — 
a sertvések ólaikban egymásra fekszenek, 
hogy állati melegükkel egymást kölcsö
nösen átmelegitsék — a halak a viz fe
nekére húzódnak, vagy az ott levő iszap
ban elrejtőznek.

A téli álom annál hamrább köszönt 
be é» annál tovább tart, mennél előbb 
áll be és mentül tovább húzódik a tél — 
a magas éjszakon és a magasan fekvő 
tájakon még lethárgicus álomban vannak 
a téli alvásba merült állatok, midőn már 
a melegebb égalji rónákon a tavaszi nap 
melege alatt az állatok élénken mozog
nak; hogy az állatokra minő hatása van 
a melegnek kitűnik abból, hogy ha az 
alvásból felüdüh állatok iámét hidegnek 
lesznek kitéve, megint elalusznak. — Erős 
állatok később esnek téli állomba, mint 
erőtlen és öregebb állatok. Ahoz, hogy a 
téli alvásba merült állatok ismét felüdül
jenek, szükséges a nap bőségének emel
kedése.

Téli alvásba merül az emlősök közül 
a denevér, — úgy nagy száma az őrlők
nek, — a hiúz és medvék téli álma ké
tesnek mondatik, azonban a fehérmedvó- 
nek az éjszak ez örökös lakosának téli 
álma kétségen kívüli és akkor áll be, ha

a nap sugarai a láthatárról eltűnnek és 
az unalmas hosszú gönci-poláris-éjszakák 
beköszöntőnek.

A házinyul, ha meleg helyen — is
táiéban -  tartatik, nyolezszor, ha szabad 
de kevésbé meleg helyen van négyszer 
kölykezik, — ha a zérus alatti hideg egy- 
pár fokának tétetik ki, megfagy.

A madarakról az a vélemény, hogy 
nem esnek téli álomba, azonban a fecskék 
közül évenkint vándorlásaik alatt többen 
visszamaradván a Földközi tenger part
jain levő lyukakban, különösen pedig Olasz- 
és Francziaország közt a mauriennei 
völgyben levő barlangban a hidegtől der
medjen , a tetőhöz kapaszkodva, téli 
álomba merülve tatáltatnak.

A hüllők közül téli álomnak vannak 
alávetve a gyilok-krokodilus, mely a hi
deg ellen a Carolina mocsárjaiba rejtőzik 
el, továbbá a teknösbékák, kígyók, a me
lyek a hideg ellen szintén biztos menhelyet 
keresnek — a megdermedt varancsbékák 
felüdülnek, ba a föld, a melyben elrejtve 
vannak 3 Reaum. lesz — a hideg iránt 
a halak is oly érzékenyek, hogy abban 
meg is fagynak. — Némely állatok képe
sek a melegség különböző fokát elviselni, 
igy például Canadában a halakat meg
fagyni hagyják, azután haza víve vizbe 
dobják a melyben ismét felélednek. — ügy 
szinte Gaimór látta Irlandban 1828—29. 
télen a varanosbékát jéggel fedve, nála 
minden állati működés megszűnt, sőt da
rabokra ellehetett törni, de a mint kissé 
melegebb helyre vitetett, azonnal feléledt.

A meleg övi tartományokban a nyár 
forró időszakában szinte oly változások 
állnak be, mint a minők a mi égaljunkon 
a nagy hideg beálltával előfordulni szok
tak, A mi égaljunk alatt a nagy hidegben 
a téli álom, a forró övi tartományokban

a nagy melegen a nyári álom lepi meg 
az állatokat. A meleg övi égalj alatti er
dőkben a fák elvesztik leveleiket és a 
növények úgy mint a legtöbb állatok a 
nagy |meleg folytán nyári álmukat 
alusszák.

Ily meleg időszakban Adamson Sene- 
galban szeptember kezdete óta a csigákat 
a földbe elásva — Daron pedig Montevi- 
deoban a legtöbb rovart, pókot, csigákat 
varancsokat és gyíkokat nyári álmukban 
a kövek alatt találta.

A kigj ók a nagy melegben szintén 
elrejtőznek és csak eső után jönnek elő.

A kutyák & meleg tartományokban 
elvesztik hangjukat — Kelet-Indiában pé
pedig vadászati ösztönüket. — A méhek 
az Antillákban nem gyűjtenek mézet.

A meleg övi Afrikában a juhok el
vesztik gyapjujokat és gyapjú helyett 
egyenes szőröket kapnak — Guineába vi
tetve fél mezítelenek lesznek.

A tyúkok Afrikában elvesztik tollái
kat, csak evező tolláik maradnak meg. 
Ha az afrikai kutya, úgy az elefént hi
degebb égalj alá például a Himaláya 
hegységbe kerülnek, mezitelen testük sző
rös lesz.

A melegnek nagy behatása van az 
állatokra a mi égaljunkon is, igy például 
nyáron a Dagy melegben kevésbé hall
ható az éneklő madarak éneke például a 
pacsirtáké a mezőkön.

A téli és nyári álom egy nemét ké
pezi a tetszhalálnak és valamint ezen téli 
és nyári álom sok ideig elhúzód hátik, 
úgy a tetszhalál is soká, sőt évekig el
tarthat — iunét magyarázható meg a kö
vek között, úgy a fák üregeiben talált 
tetszhalott és ismét felelevonült varancs
békák nak életben maradása.

D r. Szendey János



következtében az igazgatóság egész híva* 
talnoktestülete elhatározta, hogy a kor
mánytól az igazgatóságnak Zágrábból Fiú
méba való áthelyezését fogja kérni, hi
vatkozva fenyegetett személyes biztonsá
gukra. Az áthelyezésből Zágrábra jelen
tékeny veszteség fogna háromolni. A zág 
rábi rendőrség a kihágások alkalmával 
teljesen tehetetlennek bizonyult.

A király a vallás- s közoktatásügyi 
m. k. miniszternek előterjesztésére f. évi 
január hó 1-én kelt legfelsőbb elhatározá
sával a szt. István királyhoz czimzett 
eddig a boldogasszonyról nevezett bécsi 
szent Benedek-rendü skót apátsággal egye 
sitett telki apátságnak kikebelezése tár 
gyában m. évi deczember hó hó 4-én kelt 
egyezményt jóváhagyta s az apátsághoz 
tartozó javaknak egyelőre alapitványi ke' 
zelés alá vételét elrendelte.

Ezen apátság birtokai a magyar ben- 
ezésrendnek fognak átadatni, melyért ez 
köteles lesz az újvidéki — eddig állami 
— fögymnáziumot ellátni.

Az 1848-ki hazafias szabadelvű gár
dának egyik előkelője, Kossuth Lajosnak 
1847-ki pestmegyei követtársa Szentki
rályi Móricz e hó 7-én Budapesten el
hunyt.

Szombathelyen e hó 8-án a vasme
gyei függetlenségi párt szervezkedett, a 
megyének kiválósága, az intelligenczia, 
vagyon ártal független elem mind ott volt, 
a kormánypárt belátta ezzel, hogy Vas- 
megyében lába alól elveszett a talaj. — 
Az alakulásban legnagyobb az érdeme 
Békásy Gyula általánosan tisztelt földbir
tokos és képviselőnek, ki egytutal a párt 
elnökévé is megválasztatott.

A magyar országgyűlés alsóháza ja 
nuár 11 én ismét ülést tartott, melyben 
több uj törvényjavaslat lett előterjesztve. 
Jan. 12-én kezdetett meg a kölségvetés 
általános tárgyalása.

Külföldi szemle.
Legnevezetesebb a hét eseményei kö

zül a „porosz államcsíny", — mely egye
nesen tagadásba veszi a népiogot és fölébe 
helyezi a monarcha személyes hatalmát. 
— A „Keichsanzeiger" közzéteszi a csá
szárnak jan. 4-óröl kelt, az államminiszte- 
riumhoz intézett és Bismarck herczeg 
által ellenjegyzett rendeletét, mely igy 
hangzik: „A királynak azon joga, hogy 
saját belátása szerint vezesse Poroszor
szág kormányát és politikáját, korlátolva 
van ugyan az alkotmány által, de nincs 
megszüntetve. A király országlási actáinak 
egyik miniszter ellenjegyzésével kell el
látva lenniök, és miként az az alkotmány 
életbeléptetése előtt is történt, a miniszte
rek által kópviselendök, ámde azért mégis 
a király országlási actái maradnak, a ki
nek határozatából eredtek és a ki álta 
luk alkotmányos utón fejezi ki vélemé
nyét és akaratát. Ennélfogva helytelen 
és a király alkotmányos jogainak elho- 
mályoBitását idézi elő az, ha ezen jognak 
gyakorlása akként adatik elő, mintha az 
a felelős miniszterek és nem maga a ki
rály által történnék. Poroszország alkot
mánya ezen ország monarohicus hagyo
mányainak kifejezése, melyeknek fejlődése 
a királynak nemzetével való óletteljes 
viszonyain nyugszik. Ezeket a viszonyo
kat kém lehet átruházni a király által ki
nevezett miniszterekre, mert azok magá
hoz a király személyéhez fűződnek ; fen- 
tartásuk és ápolásuk állami szükségesség 
Poroszországra nézve. Ennélfogva akara
tom az, hogy úgy Poroszországban, mint 
a birodalom törvényhozási testületéiben 
kétség ne forogjon fenn a fölött, hogy én 
és utódaim alkotmányos joggal bírunk 
kormányom politikájának személyes ve
zetésére, és hogy mindenkor tiltakozzanak 
azon felfogás ellen, mintha a király sze 
mélyének az alkotmány 43-dik czikke 
által kimondott és Poroszországban min
den időben fennállott sérthetetleasége, 
vagy a felelős ellenjegyzés szükségessége 
megfosztották volna országlási actáimat 
az önálló királyi elhatározás jellegétől. 
Minisztereim feladata, hogy kétkedés és 
elhomályositás ellen képviseljék és meg
óvják alkotmányos jogaimat. Hasonló eljá
rást várok az összes hivatalnokoktól. Tá
vol fekszik tőlem, hogy a választások 
szabadságát korlátoljam} azonban azon 
tisztviselőkre nézve, kik országlási aktáim 
végrehajtásával megbizvák, szolgálatuktól 
tehát a fegyelmi törvény alapján felmethe- 
tők, ezen a szolgálati eskü folytán reájuk 
súlyosodé kötelezettség kiterjed kormá 
nyomnak a választások alkalmával köve
tendő politika képviseletére is. E kötele
zettség hü teljesítését köszönettel fogom 
fogadni és elvárom az összes tisztviselők 
töl, hogy a választások alkalmával tar
tózkodni fognak kományom ellen intézett 
bármily izgatástól."

Ez autokratikus rendelet Poroszor 
szág határain kívül és egész Némorszá- 
gon hatalmas viszatetszést és felháborodást 
szült s következményei kiszámithatlanok, 
mert hogy a firancziák felett győzelmes 
német nemzet csak birkamódra meghajtsa 
nyakát hohenzollernek bárdja alá, azt még 
sem hisszük.

Igaz, hogy a nép akarata eddig 
sem érvényesült úgy Németországon, mint 
Ausztria-Magyarországon részint a képvi
selet meghamisítása következtében, részint 
a pártoknak különczólokra felhasználása 
és cserben hagyása segítségével, Bismarck 
azonban úgy látszik kifogyott az ámítás 
minden eszközeiből, sokalja’az örökös czi-

vódást a nép képviselőivel, reájuk akar 
ijeszteni, mint a rósz gyermekekre, szokás 
hogy engedemesekké legyenek.

A kit az istenek megrontani akarnak, 
— elveszik az eszét. — Régi közmondás 
ez és teljesülni fog a semmiből felosepe- 
redett hohenzollerneken is — Bismarckon 
is. — A nagy sikerek gőgösökké tették 
és e gőg idézi elő vesztüket.

A német foederativ köztársaság első 
gyökszála január 4-én fogamzott meg 
Berlinben.

Igaz, hogy Bismarcknak a gőgtől el
homályosult feje maga adja kézre a habs- 
burgoknak, a francziáknak a fegyvert, 
mellyel magukat Szadova és Sedán-órt 
megbosszulhatnák, de Bismarck bízik ab 
bán és megvan győződve, hogy Bécsben 
ép oly kevésbé otthonosak a népjog 
barátai, mint a berlini udvarnál és 
hogy itt is inkább hajtanuk a személyei 
uralom felé, mintsem meg is kísérelnék a 
régi római-német birodalmat igazi alkot
mányos alapokon visszaállítani s csaku
gyan több hír azt állítja, hogy ez auto
kratikus nyilatkozvány a három császár 
ujabbi megbeszélésének, a danzigi talál
kozásnak eredménye és összeköttetésbe 
hozzák azt Ferencz József császárnak a 
trieszti küldöttségnek adutt válaszával.

A szultán indítva érezte magát, hogy 
uralkodónknak különös köszönetét fejezze 
ki azon fogadtatásért, melyben Ali Ni- 
zami pasa és társai Bécsben részesültek, 
ezen tényből azt következtetik, hogy Kons
tantinápolyban mindaz, a mit a rendkí
vüli követség Bécsböl jelenthetett, a le
hető legjobb benyomást tehette.

Igen figyelemreméltó, a mit angol 
lapok írnak a követségről. „ A három- 
császár-szövetség legvirágzóbb napjaiban 
— mondja a „Daily Telegraph“ — sem 
fogadták Bécsben soha a czárnak külön 
küldöttét annyi előzékenységgel, mint a 
szultán követét, és constatálni lehet, hogy 
bizalmas missió ritkán keltett annyi kí
váncsiságot, mint ez, azoknál a kik czél- 
jának ki tudásában érdekelve vannak/1 A 
„Standard** egy bécsi kiváló diplomatá
nak azon megjegyzését reproducálja, hogy 
a porta és az osztrák-magyar német sző 
vetségesek között belyreállott jó egyetér
tés sok nehézségen túl fogja segíteni Tö
rökországot.

A franozia köztársaságot a legutóbbi 
szenátusi választások végleg megerősítet
ték, mert nagy túlnyomóságra vitték a 
szenátusban is a köztársasági elemet s a 
monarhisták minden akaratát bénaságra 
juttatták.

Esküdtszéki tárgyalás.
Folyó hó 9-én ült össze a sajtóbiró- 

ság és az esküdtszék, hogy határozzon 
Kiefer József pócsai bíró által Kocli Ká
roly keskendi tanitó ellen emelt sajtó
ügyben.

A törvényszék állt a következőkből: 
Szikszay János tör. h. elnök, Lukrics 
István, Váry Gyula, Verner István trv. 
bírák, Brodzky Gyula trv. jegyző, Grün- 
huth Ignácz trv. tolmács és Gálovics 
Arthur trv. joggyakornok.

Az esküdtszék alakításánál v á d l o t t  
v i s s z a v e t é s i  j o g á v a l  n e m  ól t ,  
mert az esküdtek névsora véle a törvény- 
értelmében közölve nem lett, miért is 
marasztalása esetére semmiségi panaszát 
fentartja. — Vádlónak képviselője vissza- 
vetósi jogát azzal gyakorolta, hogy a ki
sorsolt esküdtek közül a tanítókat egytöl- 
egyig visszavetette. — Az esküdtszék 
ekképen alakult:

Aidinger János polgármester, Haksch 
Emil ügyvéd, lapunk szerkesztője, dr. 
Feszti György ügyvéd, a „Pécs-Baranyai 
Közlöny" szerkesztője, dr. Bors Emil jog
tanár, Littke József borkereskedő, Lu- 
zsovics László ügynök, Körösztös József 
építőmester, Hammerli János kejztyügyá- 
ros, Jilly Alajos városi árvaszéki ülnök, 
Kengyel Mór ügyvéd, Plainer Lajos ügy
véd, Bencze Sándor városi árvaszéki pénz
tárnok.

Pótesküdtek: Sehaurek Bódog jogta
nár, Engel Sándor nagykereskedő.

Vádlóügyvód: dr. Kaufmann József 
(Mohácsról.)

Védőügyvéd: Vargha Alajos (Mo
hácsról.)

Az esküdtszék eskületótele után, fel
olvastatott a vádlevél, melyszerint s 
„Fünfkirchner Zeitung" 1881. évi 50. szá 
mában „Drága papucsok" czim alatt meg
jelent közlemény erős rágalmat foglal 
magában Kiefer József pócsai biró sze 
mélye ellen, a menyiben a közleményben 
nevezett bíróra az mondatott, hogy a né- 
met-bólyi vásáron papucsot lopott, hogy 
juhtolvajlásokban részes és pinczebetörök- 
kel egyetért; — a miért is a hirlapilag 
magát sértettnek érzett biró törvényes 
elégtételt kór.

Az inoriminált czikk szerzője Koch 
Károly keskendi tanitó.

A vádlevél felolvastatása után védő
ügyvéd egy nyilatkozatot mutatott be a 
törvényszéknek, melynélfogva Borbély Já
nos tanitó elvállalja magára az ineri- 
minált czikkért a felelősséget és igy kéri 
védő-ügyvéd, hogy védenezót a sajtóhíré- 
ság mentse fel a vád alól.

A bíróság rövid tanácskozás után ki
mondta, miszerint a nyilatkozat daczára 
is fentartatik a vád Kooh Károly ellen.

Következett az incriminált czikk fel
olvasása, eredetben és hitelesen fordított 
magyarnyelven, utánna pedig a kéziraté

s minthogy a hírlapban megjelent közle 
mény eltérő volt a kézirattól, kihallgatta
tott a lapszerkesztő, Guttmann Joaohim a 
felvilágosítás végett. — Guttmann kije
lenté, hogy a kéziraton módosított, az 
erősebb kifejezések helyett gyengébbeket 
alkalmazott, vagyis formailag tett változ
tatást, de lényegileg nem.

Védőügyvéd azon szempontból is, 
hogy vádló különösen hangsúlyozta köz
ségi bírói minőségét és mivel az incrimi
nált czikk utóbbi része különösen a vád
lónak ezen minőségét érinti, késznek nyi 
latkozott a czikk állításait a megidézett 
több rendbeli tanukkal bebizonyítani s 
kérte tanúinak kihallgatását.

Vádlóügyvód a vádlott által ajánlott 
bizonyítást határozottan ellenzé és vádlot
tól a bizonyítás ezen módját is megta- 
gadtatni kérte és a bíróság végzésiieg azt 
határozta, hogy vádlottnak a czikkbeli 
állításoknak tanukkali bebizonyítása meg
tagad tátik, mire nézve vádlott képvise
lője semmiségi panaszát jelenté be.

Vádlóügyvéd azt mondja, hogy mi
óta az esküdtszéki intézmény fennáll, ta
lán a jelen eset az első eset, hogy a pór- 
nép sajtóperbe bonyolódott és ö ebben 
igen rossz jelet lát. Szerinte Koch Károly 
csak azért támadta meg Kiefer József bí
rót, mivel ellenséges lábon állva egymás
sal, bosszút akart gyakorolni. Koch Ká- 
rolynak nem volt egyéb czélja mint a 
község és a biró közt a bizalmatlanságot, 
gytilölséget felkelteni. Hivatkozik véden- 
ezónek jámbor magaviseletü életére és kéri, 
miszerint mondja ki vádlottra az esküdt
szék, hogy „vétkes".

Védőügyvéd kelt fel vádlóügyvód 
után, és kiemelve, hogy a bizonyítási el
járás terére noha nem léphet, mégis hiszi, 
hogy az esküdtszék be fogja látni, hogy 
Kochot nem a személyes bosszú, hanem 
a közérdek vezette az incriminált czikk 
megírására. Nyomós érvül azt hozza fel, 
hogy, ha nem volna igaz, a mi az incri
minált czikben foglaltatik, merte volna-e 
azt közzétenni vódencze, — tisztes állá
sának megkoczkáztatásával. Végül pedig 
kérte az esküdtszéket, hogy mondja ki 
vódencze felett a „nem vétkest“-t.

Szikszay, a sajtóbiróság elnöke össze
gezvén a vád- és védbeszédet, az esküdt
székhez intézett szokásos figyelmeztetés 
után átadta a kérdöpontokat határozat- 
hozatal végett.

Ezzel visszavonult az esküdtszék s 
mintegy negyedóra múlva a következő 
határozatot nyújtotta be a sajtóbiróságnak.

1. kérdés: Megvannak-e lelkiismere
tükben győződve, hogy panaszlott közle
ménynek panaszlott a szerzője ?

8 igen, — 4 nem.
2. kérdés: Megvannak-e lelkiismere

tükben győződve, hogy panaszlott czikk- 
ben panaszló ellen rágalom foglaltatik?

5 igen, — 7 nem.
3. kérdés: Megvannak-e győződve 

lelkiismeretükben, hogy panaszlott vétkes 
a rágalmazásban?

5 igen, — 7 nem.
Ezzel vádlott Koch Károly felmente

tett a vád alól és vádló 60 írt 64 kr. 
perköltségben marasztaltatott el.

Vádlóügyvód semmiségi panaszt je
lentett be, védő pedig az általa bejelen
tettéit visszavonta.

A z ahoz értőknél megütközést keltett 
a költségek liquidácziója. — Vádoltnak a 
vizsgáló biró elé kétszeres megidéztetése- 
kor volt tetemes fuvar- és élelmezési költ- 
ségei e g y s z e r ű e n  t ö r ö l t e t t e k ,  védő
ügyvédnek díja, noha az ügyiratok be
tekintése végett már megelőző napokban 
kellett Pécsre jönnie és a védelemre elö- 
készülnie, egész csomó kérdő pontokat 
szerkesztenie, sat. 10 azaz t i z forintban 
lett megállapítva, — ellenben a hivatalos 
tolmács ügyvédnek egy rövid levél és 
czikknek magyarra fordításáért és a tár 
gyaláson jelenlétéért a díja kegyesen 
20 forintra lett megszabva. Éljen az 
igazság!

A felmentő verdiktnek forrását 
ajánlott bizonyításnak megtagadásában vél
jük rejleni. Értjük úgy, hogy nem a bí
róság megtagadó végzésében; mert a fen- 
forgó kürlümények közt törvény értelmé
ben a bíróság alig határozhatott máskép, 
— hanem abban, hogy vádló ellenezte a 
bizonyítást a helyett, hogy határozottan 
és félelem nélkül megengedte volna. — 
Vádlott ajánlkozván az általa Írottak bi
zonyítására, vádló pedig ezt hevesen elle
nezvén, az esküdtek nem képezhettek ma
guknak lelkiismeretes meggyőződést vád
lónak ártatlansága és vádlottnak bűnös
sége felett s innen az eredmény.

Siklós, 1882. január 8.

A csodabogár.
Megjelent a doktorok lapjának [„Pécs- 

Baranyai Hírlap"] születése óta jegyzett 
második számában böregér szárnyverege- 
téssel, az Antal elleni liga megijesztésére.

Ezelőtt pár évvel még szabadkoszt 
és 40 frt évi conventión tengődő jámbor 
káplán; ma már egy 17 házból álló prot. 
eklésia iskolamester-kispapja érezte ma
gát hivatva kilépni a sorompóba, és mé
száros taglóval vagdalózni a siklós vidéki 
Antal elleni liga tagjai felé.

Sejtettük előre, hogy a doktorok lapja 
egyedül és kizárólag az Antal-dynastia ál
lásának megszilárdítása érdekében szüle
tett és látott napvilágot. — Azt is tud
tuk, hogy előbb utóbb ezen lapban elke

seredett ellenfelekre akadunk. — Tudtuk 
végre, hogy egyszerre csak a csendes bo
korból majd elöczammog valamely orosz
lán bőrbe öltözött . . . .  csodabogár, meg
rázza hatalmas sörényét és krampusz mód
jára ront nekünk.

És mit látnak szemeink? „Partu- 
riunt montes et nascitur ridiculus mus."
— (Vajúdnak a hegyek és születik egy 
nevetséges kis egér.) — A félelmes bo
korból előlép egy hivatalban prot. lévita 
oroszlánbörbe öltözködve, és felszegődik 
iozim-piczim gladiátornak egy veszett 
ügy védelmére.

„0  tempóra o mores, consul vidit, 
ipsivit, non solum vivit, séd etiam in se- 
natu venit." — Hova lesz a világ, midőn 
már a prot. papság némely specialitásai 
és individualitásai, némely kispapok vál
lalkoznak a corruptió védelmére. — A 
mit a megyében minden önérzetes ember 
indiseret dolognak tartott: azt egy a ha
talom létrafogára felkapaszkodni vágyó is- 
kolamester-kispap diseret dolognak ítélte: 
és megháborodott politikai észjárását, hi
vatalban prókátor módjára, a másháza 
előtti sepergetésre használja.

Valóban kétségbeesett elhatározás kell 
ahoz, hogy valaki, az Antalok dicsőíté
sére zengedeztesse beszélő szerszámát, és 
glória-hymnusok megírására használja ^ ^  
aczólkemóny tollát. — No de itt is bébi- 
zonyodott az a régi közmondás, hogy 
„ego sum mihi persona príma/* — Ke
vés a conventió, kicsiny az eklesia, 8 
valahogy segitenni kell a bajon: s az 
csak úgy lehetséges, ha nagyobb eklési- 
ába jutunk; abba pedig úgy juthatunk, 
ha magunkat Antal Pál hatalmi szekré- 
hez kötjük, mert mai napság már ö dié
tái a papi választásoknál is, ki tehát ke
gyelmes befolyásával segíthet rajtunk. A 
reverenda alól kacsingat ki a lóláb. — 
Valóban veszett egy kispapi állapot!!!

A fentebbiektől eltekintve, még más 
körülmény is sarkalta páterkánkat a so
rompóba lépni, s ez a nagyhatnámság. —
Amott az Istenháza megett, abba a kis 
Garéba a kisemberke megismerésére nem 
jár senki. Tehát, ha a hegy nem megy 
Mahomedhez, akkor Mahomed megy a 
hegyhez. — Mert sajátságos természete 
minden kis emberkének, ki a tömegben 
elvész, s nem láthatja senki, hogy felka
paszkodik valamely lajtorja fogára, s on
nan a magasból mutogatja hamis nagysá
gát, mert ő nem „Ómen" . . . „Omega," 
hanem „Alfa" akarna lenni.

A mi páterkánk is ezt a taktikát 
követte. — Nem ismerte senki, s háboro
dott politikai nagysága sarkalta arra, hogy 
palara et publice kinyilatkoztassa, miként 
ö — ámbár tiszteli a mai kormányt s 
annak eljárását, de mindamellett annak 
pártjához nem tartozik, mert ö telivór ha- 
barékpárti „hivatott speciálitás". — S mint 
ilyen nagyon megharagudott és megboszim- 
kodott az inpertinens „Ómen" eljárásé, 
felett.

„Risum teneatis amici"!! (Tartsátok 
vissza nevetésteket barátim!) Valóságos 
csodabogár-logika kell hozzá, hogy valaki 
igy nyilatkozhassék. — De úgy látszik, 
hogy a páterka a tisztviselői morált is 
fejtegetése tárgyává teszi, s azt mondja, 
hogy „bárcsak ne adta volna el Antal Pál 
gyüdi földjeit, legalább az öt szerető há- 
íádatos járási közönség eljárt volna tovább 
is szeretet szolgabirójának ingyen szántani**.

No már páterkánk engedjen meg, 
önnek nagyon is tág lelkiismerete és me
rész cathedrai szónaklata van a hivata
los morálról. — Mert hát ön kispapi mo
ráljával összeegyeztethetőuek tartja azt, 
hogy egy köztisztviselő elfogadhat in
gyen munkát és ajándék-szolgálatokat a 
közönségtől. — Holott már a jus naturae- 
ból tudhatná, hogy minden ajándék nyúj
tás, vagy elfogadás, az igazság rovására 
történik egy köztisztviselő részéről, mert 
az az ajándékozó részére mindig némi 
előnyöket biztosit ellenfelének hátrányára 
és kárára, és ilyet egy jog államban meg
tűrni nem szabad.

A másik ferde logicája a paterkának 
pedig az, hogy a szolgabiró mulathat ér
demes barátjaival nyilvános korcsmában 
a hatósági zárórán túl is, de holmiféle 
lumpoknak azt megengedni nem lehet.
Ebből úgy látszik, hogy a „lumpok" alatt 
a szolgabiró baráti körén túl eső egyéne 
két érti a jámbor Samaritánus páterka.
Pedig hát hamis consequentiára mutat 
páter észjárása, mert ily incidensből kiin
dulva 10 órán túl mindenkire alkalmaz 
hatná a „lump" elnevezést, mert ő maga 
is többször túlhörpölgetett a hatósági zár
órán, és mégsem nevezte öt lumpnak 
senki 1 Jó lesz a nyelve alá babot tenni, 
mert még megárthat neki.

Hanem adunk a páterkának mégis 
egy jó tanácsot: — S ez az, hogy jö
vőre ne okvetetlenkedjék hívatlanul a 
más háza és tűzhelye körül. — Hanem 
gyakorolja a cura pásztorálét a maga 
17 házból álló eklisiájában. Mert mi 
kijelentjük, hogy sem egy mészáros tag
lójától sem egy kispap kemény tollától 
megnem ijedünk, s mert elhisszük ugyan, 
hogy van a páterka számára elég papír 
a garéi boltban"*) s tellik is reá a garéi 
conventióból, de hogy annyi szappanra is 
teljék, mellyel a szereosent fehérre mos
hassa abban már alaposan kételkedünk.

Ómen.

*) Talán nem is garéi, hanem inkább a tere- 
hegyi boltban vették azt a papirt Szerk.

Siklós, 1882. január 10-én. 
A „Pécs Baranyai Hírlap" első szá

mában, az újdonságok rovatában, Antal 
Pál szolgabiró elleni fegyelmieljárás mi
kénti befejezésről irt szerkesztői közle
mény — annyira kérkedő, hogy szónélkül 
nem hagyhatjuk.

Nem tudjuk ugyanis, hogy mikép ju- 
tott a szerkesztőség ezen hivatalos titok 
birtokába. Azt sem tudjuk, hogy mit vég
zett ez ügyben a megyei fegyelmi bíróság? 
Meglehet, hogy éppen purifikálni fogja 
Antal Pált, az ellene folyamatba tett vizs
gálati ügyben. — Sőt elhisszük, hogy a 
megyei tiszti ügyész a végtárgyalás kitű
zését sem hozza javaslatba, hanem egy
szerűen indítványozni fogja, hogy a to
vábbi eljárás beszüntettessék, és Antal Pál 
miként a ma született gyermek, teljesen 
ártatlannak nyilvánitassék, és eddig 
viselt dolgai megkoronázásául, a februa- 
riusi közgyűlésen meg is éljeneztessék.

Mi mindezeket elhiszszük mert opti
misták vagyunk. így a „Pécs Baranyai 
Hirl»p“-nak, nagyon is érzelgős felkiáltá
sát és lelkiismeretességét Antal Pállal 
valő szorosabb érdekeltségénél fogva na
gyon is természetesnek tartjuk.

Csak egyet nem hiszünk el, azt t. i. 
hogy Antal Pál daczára a hivatalos fel
mentésnek , a közvélemény elfogulatlan 

széke előtt erkölcsileg ily módon pur- 
rificálva legyen. Ebben aztán már kétel
kedünk és itt pessimisták vagyunk.

De feltéve s megnem engedve, ha a 
megyei alispán 8 nagysága kezéhez a 
vizsgálat alkalmával letett 9 darab eredeti 
bizonyitvány, és ezeket aláirt polgárok 
kihalgatásáról felvett vallomások daczáru, 
Antal Pál mégis tisztáztatnék: ez esetben 
fellebbezni fogunk a legnagyobb biróhoz a 
közvélemény itéloszékéhez, azon 9 darab 
bizonyiványnak nyilvánosságra hozatalával, 
melyeknek tartalmát a „Pécsi Figyelő4 
hasábjain széról-szóra közleni fogjuk és 
Antal Pál viselt dolgait egész világításá
ban tiindöküitetjük.

Hadd lássa a megyei közönség, hogy 
mennyit merészelt Antal Pál eddigi hiva
taloskodása alatt elkövetni a nélkül, hogy 
a nemezis bosszuló karja öt elérhette 
volna.

íme mutatványul ide zárunk egy bi
zonyítványt, mely az alispán ur kezeibe 
letett 9 darab bizonyítványnak iker test
vére, s mely bizonyitvány nyilt levél 
alakjában van czimezve a megyei főispán 
ur 8 méltóságához: hadd ítéljen felette a 
közvélemény. Adjuk azt a mint követ
kezik :

Nyílt levél.
Baranya megyei Főispán ur Ő méltóságához.

Az esett tudomásunkra Méltóságúé urunk, 
hogy a Siklós-járási szolgabiró t. Autal Pál ur 
elleu beadott különféle panaszok megvizsgálására 
ngs. alispán ur személyében a vizsgálat mege
tetvén, t. Antal Pál ur purifleálására többek kö
zött méltóságod előtt Tósenfáról két egyéniség: 
t. Kovács József úr és Csőmé Jáuos közpolgár is 
megjelentek. — Megjelentek pedig azért, hogy 
az ily természetű vádakat, — mikép: „t. Antal 
Pál ur a községekkel parancsszóra száutatott, 
vettetett, trágyáztatok, — továbbá az apró gabo- 
uának bent történhető nyomtatásáért ajándékokat, 
jelesen Tésenfától három zsák búzát fogadott el“ 
stb. — uem valóknak uyilatkoztassák ki.

Mi nem hisszük, hogy akár ngs. alispán ur 
a viszgálat eredményét már előre közzétehette 
és tette volna; sem pedig azt, hogy mélt. főispnn 
ur t. Autal Pál urat már előre ártatlannak Ígér
kezett volna feltűntetni, annyival kevésbé is, mert 
ha valamely tettenért bűntény élét veszítené az
zal, hogy sokkal többen vaunak azok, akik a 
bűntény elkövetését nem látták, elfogadható érvül 
szolgálna bármily egyéniség kitisztítására: akkor 
soha senkit sem érhetne elmarasztaló ítélet, — ■ 
igy csak kedvező nyilatkozatot is méltóztatott 
volna tenni a bent járt két egyéniség előtt t  ▲.
P. ur folyamatban levő ügyéről.

De ba ők ketten a fent jelelt vádakat min
den alapon nélkűlözhetőknek állították volna 
csakugyan: mi kilenczen ezek ellenében Tósenfá- 
ról a jelelt vádak valóságáról mindenkor készek 
vagyunk még hitletétel felajánlásával is tanúsá
got tenni.

Mély tisztelettel maradván Tósenfáu decz.
20. 1881.

Méltóságos főispán ur alázatos szolgái:
Kozma Sándor biró, Nagy Sámuel helyette/, K o ttá t 
János esküdt, Q-yörkö Samu, Dudák János, Nagy 
János, Jakab János, Biró János, Csűrne Ferenc*.

Omeii.

Szent-Lörincz 1882. január 9-én.
E hó 7-ón este tüzlárma riasztotta fel 

községünk lakóit részint az álom, részint 
a családkor Öléből. — Csakhamar irgal
matlan taposták szót az utoza feneketlen 
sarát rétünk bábeli vakandjai ép úgy, —- 
mint a helybeliek és siettek az illuminált 
pajta felé, gyönyörködni szép piros láng
jaiban. — Ott állt a pógárság 
zsebredugott kezekkel a tűz körül melen
getve majd „mellső" majd hátsó részét, 

s ha talán az a kis ijedelem otthon 
nem feledteti velők a pipát, lett volna 

g „csaljuk meg a zsidót is" egy-egy 
sziporkáló zsaráttal. —

Az e m b e r b a r  át i - sz e r e  t é t  — 
a f e c s k e n d  ö*) s má s  m i n d e n n e m ű  
t ű z o l t ó - s z e r e k  h i á n y a  szülte-e a 
tartózkodó állást vagy azon tiszteletteljes 
akarat, hogy — azon érdektelen úri

*) Hogy egy ily jómódú községnek, minő 
•z.-Lőrincz, még tüzifecakendőjc sincs, kemé
nyebb megrovást érdemel. Szerk.



egyéniség, ki grófi méltóságával nem tar
totta összefórhetlenségnek a megment- 
hetöt kiragadni a lángok közül s teljes 
erejével folyton munkálkodott — meg ne 
zavartassák a lábatlankodással tevékeny
ségében, — nem tudjuk, de igen tudjuk 
azt, bogy az ezen ur által ily szavakkal 
figyelmeztetett atyafi: „Miska, ha fázik a 
kezed, tedd az én zsebembe, hogy meg 
ne hütsd magad édes Miskámw hátat for
dítva tovább melegitette gyengéded tag
jait. — A szolgabiró s alantas közegei 
coramandojára pedig csak azt mondhatni: 
bottal zavart kopó nem hoz az asztalra 
vadat. —

No, do a szélcsend frigyre lépve az 
egy pár munkálkodó jó akaratával, a tűz 
tovább terjedése i ly  e g y ü t t e s  e r őve l  
meg akadályoztatott 8 most csak a nyel
vek regélik históriáját. —

. . tzy.

Meteorologiai feljegyzések.
(A mezőgazdaság érdekében.') 

Herczeglakon, Baranyavár mellett 45*85 
szél. fok alatt, 110 méter a tenger fölött. 

1881.
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A fennebbi számok átvizsgálása után 
látjuk, hogy az épen lefolyt év az esős, 
nedves és kissé hűvösebb évek sorába 
számítandó. Igen közel áll az 1870- és 
1871-ikí évekhez. A közép évi hőmérsék
let 1 fokkal a normálén alul maradt, mi 
által a bor és a tengeri minősége lénye
gesen szenvedett, mert 365 melegségi 
fok veszendőbe ment egy rendes évhez 
képest.

Csak márcziusban és áugusztusban 
volt nagyobb a hőmérséklet a normálé
nál. A szélsőségek voltak 36 3° (áug, 24.) 
és — I6f9° (jan. 25.) tehát ingadozás 
53* 2°. Tavaszi fagyot csak május 1-je 
hozott.

Máskép állottunk a csapadékkal. En
nél 1S1*3% fölösleg mutatkozik, mibeu 
különösen kitüntették magukat az április, 
julius és az október, egészen mint 1871* 
és 1876-ban. A legnagyobb 24 óra alatt 
hullott csapadék volt 42%  (ápril 28.) 
Egiháboru volt 19, melyek közt egy jég
esővel (jul. 3.)

Az ujholdróli közmondás: Tertia, 
quarta, qualis, stb. a 12 ujhold alatt csak 
6-szor teljesedett be.

Az egész évi csapadék mennyiségé
nek 57°0/-ja hullott a hold telésében, 
43°/0*ja pedig a holdfogytában.

Midőn a hold forgásában a földhöz 
közel állott, hullott az egész évi csapa
dékból 30%, a hold távolában pedig 
csak 18%.

A levegő relatív nedvessége legna
gyobb volt októberben, átlagban 76*9%, 
legkisebb volt júliusban 634%.

A lóg ozonja legerősebb volt janu- 
áriusban 9.6 holott a júniusi átlag csak 
1*8 vala.

A szelek iránya százalékokban kife
jezve, következő volt: 10% éjsz., 17% 
ójszk., 13% ki., 15% dkl., 9% dél, 
13% dny., 7% ny. és 16% éjszny.

Az 1881-ik év közép légnyomása volt 
763 % , ingadozván 735 és 770 %  közt.

A talajvíz még mindig magasan áll, 
és legmagasabb állása óta — múlt május 
óta — csak 1*10 méterrel apadt.

1881. január 1-én általunk felállított 
és e lapokban közlött időjárási jóslatok 
nagyobbrészt beteljesedtek.

Azt mondók akkor, hogy az enyhe 
1880-diki deczember után a tél még csak 
jönni fog, és márcziusba áthúzódni, mire 
aztán esős tavasz és forró nyár valószínű; 
mi be is következett.

Az épen lefolyt deczember hőmér
sékletére nézve egészen normális vala, 
csakhogy havat nem hozott. A téli ve
tések tehát a szükséges takaró nélkül 
ssnnnyadoznak, minélfogva a hőmérséklet 
folyvásti változása által sokat szenvednek.

Ezen előzmények után valószínű, 
hogy jelen telünk enyhe és változékony 
leend, és még márcziusban is eltart. A 
hőmérséklet illyen telekben 10—12 fok

meleg és 6—7 fok hideg közt szokott
ingadozni.

A korcsolyázók, kik magukat január 
közepén kitüntetni kívánták, valószínűleg 
csalatkozni fognak. A jégsportra nézve 
biztosabb a január 20 és febr. 10-ik közti 
időszak.

Herczeg-Lak, 1882. jan. 1-én.
Markovics.

Különfélék.
— A •pécsi nemzeti casino-egyesület f. 

hó 8-án tartá rendes évi tisztújító köz
gyűlését. A tisztujitás nehány rövid peroz 
alatt megejtetett: Elnökül Jeszenszky Fe- 
rencz, alelnökül Rath Mátyás, igazgatóul 
Kisfaludy Imre, ügyészül Blauhorn Lajos 
ügyvéd és Henfner J. volt pénztárnok ur 
helyébe, — ki e tisztet tovább viselni nem 
akarván — választatott meg Nagy Jenő 
ur. Hosszabb vitát idézett elő a casino- 
bál kérdése, de szavazás alá bocsáttatván 
a dolog, a többség megtartás mellett nyi
latkozott, s e tánczestély napjául február 
hó 11-ke tűzetett ki. Bálelnökül Kisfaludy 
Imre, rendezökül Benyovszky Manó, Jobst 
László és Kiss Pál küldetett ki, a köz
gyűlés által s együtt megbizattak, hogy 
szükséges számú rendezőket a tagok kö
zül s még kérjenek fel.

— Schmidt épitész a székesegyház res- 
taurálására vonatkozó munkálatok terve
zetét nehány nap múlva bevégezi. A terv
rajzból már mintegy 8 —10 lap beérkezett 
a püspöki irodába s ha valami különös 
akadály nem merül fel, a munkálatok áp
ril hó l-ével megkezdetnek.

— Érdekes sajtópert jelez a „P. L.u 
szerdai gzáma és pedig lapunk mtilt szom
bati számában megjelent „Még is mozog" 
czimü közlemény miatt. — Az e czikk 
iránt érdekeltek már a megelőzök miatt 
várva várják a sajtópert, mint általuk 
nagyon is óhajtott alkalmat, melyen azt, 
a mit írtak, be is bizonyíthassák, lévén 
nékik a nyilvánosság előtt vógbemenendö 
tárgyaláshoz százszor több bizalmuk, mint 
a caraera caritatis falai közt teljesített 
fegyelmi vizsgálathoz, melyre a közvéle
mény is vajmi csekély súlyt fektet. Csak 
rajta tehát mielőbb.

— Jogász-bál. Szerdán tartotta meg a 
jogakaderaia ifjúsága fényes bálját, me
lyen nem csak megyénk, hanem a szom
széd Tolna- és Somogymetrye is képvi
selve volt. A rendezőség minden tekintet 
ben megállotta a helyét, kényelemről, 
csínról és élvezetről gondoskodva volt. — 
A nagy terem igen ízlésesen díszittetett 
fel rózsa- és fehér szinben. A zene vigan 
szólt, a fiatalság fáradhatatlanul tánczolt 
ki világos kivirradtig. Még csak azt említ
jük meg, hogy a szépnem teljes számmal 
volt képviselve.

— Eljegyzés. — Vizeki Tállián Ká
roly, városunk a közügyek körüli ön* 
zetlen nemes buzgóságáról ismert polgá
rának kedves leányát: Tallián Saroltát 
legközelebb eljegyezte magának egeraljai 
Boncz Ferencz m. k. postatiszt, Nagy- 
Kanizsáról. — Zavartalan boldogságot kí
vánunk frigyükhöz!

— A pécsi fögymnasium felsőbb osz- 
tályainak ifjúsága f. é. február 7-ón a 
„Hattyú" teremben zártkörű hangversenyt 
és tánczestélyt rendez. Az igen tisztelt 
hölgyek kéretnek, hogy egyszerű öltözék
ben legyenek szívesek megjelenni. Jegyek 
a meghívó elömutatása mellett február 
2-ikán d. e. 10—12 óráig; 4., 5. és 6-ikán 
d. u. 4—6 óráig a 4-ik osztály helyisé
gében (Fögymnásíum, földszint); 7-én pe
dig este a pénztárnál válthatók. Család
jegy három személyig 2 frt, háromnál 
több személyre 3 frt, szemólyjegy 1 frt. 
E tánczestélyt tisztelt közönségünk kivá
lóbb pártolásába ajánljuk.

— A „pécsi kath. legényegylet“ ifjú- 
sága f. évi 1882. január hó28-án a Scholcz- 
féle sörcsarnokban saját egylete javára 
zártkörű tánozvigalmat rendez. Belépti díj: 
pártolótag uraknak 50 kr. nem tagoknak 
1 frt. A tánczvigalom alatt Dankó Gyula 
zenekara fog működni. Jegyek előre vált
hatók az egyleti helyiségében minden idő
ben és a tánczvigalom estélyén a pénz
tárnál. Belépti jegyek csak a meghivó 
elömutatása mellett kaphatók. A kik meg
hívókra igényt tartanak, ezek iránt je
lentkezhetnek jan. 18-ig az egylet helyi
ségeiben.

A színház köréből. Ma mutatja be ma- 
gát — kedvencz szerepében — a „Trou- 
badour“-ban Balázsné Bognár Vilma asz- 
szony, &z ujonan szerződtetett operaóne- 
kesnö; ugyancsak a mai operában lép fel 
nálunk először Fekete, az uj tenorista. — 
A társulat Szigetvárott működő része csak
nem mindig telt ház előtt tartja előadásait.

— Pepi a hires csuda-elefánt szerdán 
vett 1 acsut várossunktól. — Innét Eszékre 
ment vendégszerepelni.

— Felolvasás. A kereskedelmi ifjúság 
egyleti helyiségében vasárnap este Bolgár 
Kálmán ügyvéd ,,Színi csevegés*' czim 
alatt sikerült felolvasást tartott.

— Halálozások. — Oregorics János né 
szül. Molnár Rozália e hó 7-én hunyt el 
60 éves korában és 8-án délután lett te
metve. — Férje Gregorics János nyug. 
gazdatiszt élte 66. évében e hó 11-én kö
vette hü éltepártját a halálban és 13-án 
tétettek hamvai örök nyugalomra. — Leo- 
pold Péter vasúti fövonatvezető jan. 9-ón

halt meg élte 39-ik évében. — Béke le
begjen hamvaik fölött!

— A pécsi nőegylet saját javára f. 
hó 16-án azaz hétfőn a színházi helyi
ségben a városi zenekar közreműködése 
mellett rózsa - álarozosbált rendezend, 
melyre a n. é. közönség tisztelettel meg- 
hivatik, a vigalomban résztvevők felkó- 
retnek, hogy lehetőleg rózsákkal díszített 
öltözékben szíveskedjenek megjelenni. íz
letes étel s italokról a mellék-helyiség
ben a városi zene-egylet termében gon
doskodva lesz. Belépti díjak, — felső pá
holy 8 frt. — alsó páholy 10 frt. — fölső 
kis páholy 4 frt. — alsó kis páholy 
6 frt. — földszint 1 frt. — a bál nap
ján esti 6 órától 1 frt 20 kr. — karzati 
zártszék 60 kr. — karzat 20 kr. — Je
gyek előre válthatók Valentin Károly ur 
könyvkereskedésében. Kezdete esti 8 óra
kor. A bizottság.

— Házi tolvaj. — Siklóson egy hen
tes örökbefogadott leánya huzamosb idő 
óta pénzt, zsírt s más értékes tárgyakat 
eltolvajlott és azokat — azon reményben, 
hogy férjhezmenetele után megkapja, — 
úgynevezett jó barátinál letéteményezte. Az 
átadott pénz és tárgyakról rendesen lajstro
mot vezetett és ez lön árulója, a mennyi
ben a házigazda kezébe jutott. — A csi
nos házi-tolvaj kedves barátnőivel — kik 
tulajdonképeni tolvajképzöi — a piaczi 
kofák nagy mulatságára bekisértetett a 
járásbirósági börtönbe. Jellemző, hogy a 
résztvevők mind a társadalom oly tagjai, 
kikről nem tettük volna fel, hogy az ilyen 
erkölcstelen tett gyámolói, illetőleg elő
mozdítói legyenek. A potya azonban 
alighanem drága lesz.

— Eladó baromfi tojások. A budapesti 
állatkert fajokban gazdag baromfi udvara 
első rangú angol és franczia helyekről 
vásárolt kitűnő tenyész-példányokkal lett 
felír isit ve és kiegészítve, sőt egészen uj 
fajok is szereztettek be. Megrendeléseket 
tojásokra már elfogad az igazgatóság, és 
kívánatra bárhova küld árjegyzékeket.

— A „siklósi ellenzéki köru f. é. január 8-án 
tisztújító rendes közgyűlését tartott*, melyen a 
kör tisztviselőiül egyhangúlag megválasztattn k : 
elnökül Nagy József, — alelnökül Kossá Dezső, — 
igazgatóul Deimek Frigyes — pénztárnokul Gimpli 
Jakab, — jegyzőkul Korsós Péter és Papp Ferenc*. 
Választmányi tagokul Alexits János, Adamovits 
István, — Heindlhoffer Antal, — Kossá Gábor, — 
Köröm Mihály, — Novák Péter, — Nagy Sándor, 
— Nehr József, — Patzák József, — Rótt Ágoston, 
Szabó Károly, — Szabó Ferencz, — Tóth Ferencz,

Zeke Lajos. — Tiszteletbeli választmányi ta
gokul Morvay Ferencz és Molnár István urak. 
Ugyanezen gyűlésen a szépszámban egybegyölt 
tagok kitörő lelkesedettséggel járásunk szeretett 
függetlenpárti képviselőjét Hollósy Károly urat 
örökös diszelnökéül, — Bartha Miklós a katonai 
brutalitás vértanújaként ismert orsz. képviselő 
urat pedig örökös dlsztagjául választotta meg 
a körnek, — s megválasztásukról őket nyomban 
a gyűlésből feladott távi rattal értesítette is.

— A „nagyharsányi polg. olvasókör* mely a 
helyes korszerű műveltségnek saját és a polgárság 
körébeni terjesztését tűzte ki feladatául, s a mely 
kör számos kiváló tagjai működésének tulajdonít
ható a legközelebb múlt képv. választáson is az, 
hogy Nagyharsány és vidéke a függetlenségi párt 
mellett határozott állást foglalván, annak jelöltjét 
fényes diadalra jutni segítette, — évi tisztújító ren
des közgyűlését f. hó 4-én tartotta meg. Az ellen
párt, mely az egylet összetartó tagjainak, a köz
ügyek terén is sikeres felléptét igen sok okból nem 
jó szemmel nézte — egy végső kísérletet tett el
veszett befolyásának visszanyerésére vagy legalább 
az egylet tagjai közti viszály elhintése s ezáltal 
az egylet erejének megbénítására. — Ámde ildom
talan zajos fellépésükkel csak végső leveretésűket 
s befolyásuk egyszer s mindenkorral elvesztését 
érték el. — Győzött a jobb s az egyleti összetar
tás annál inkább megszilárdult, biztos jeléül az 
egylet életrevalóságának. Ugyan e gyűlésen a kör 
a járás függetlenségi képviselőjét, Hollósy Károly 
urat nagy lelkesedéssel örökös dísztagjának vá
lasztotta meg.

— Köszönetnyilvánítás. Nagybajomi Sólyom 
Jenő m. kir. tfogalmazó számtiszt ur folyó hó 
4-én két igen csinos zászlót küldött a lovász- 
hetónyi plébániához tartozó Pusztafalu fiók-község 
szegény kápolnája részére. Midőn e nemes tettet 
kötelességszerüleg a nyilvánosság elé hoznám, 
egyúttal indíttatva érzem magam, fent nevezett 
jótevő urnák híveim nevében is hálás köszönetét 
szavazni. Szeiesse őt Isten, ki Isten házát így 
szereti! Szikszay, pléb.

Beküldetett.
Első sorban az étkek s italok meg

választásánál követjük el azon vigyázat
lanságot, melynek következményei az 
emésztés szerveinek megzavarodásában 
nyilatkoznak. Ez állapot kicsinylése és 
elhanyagolása idézi föl a sok és hosszan 
tartó gyomorbetegségeket; már pedig a 
jó gyomor föfeltétele az ember egészsé
gének. Minthogy pedig a gyomor ellen a 
legnagyobb elövigyázat mellett is köny- 
nyen vétkezhetünk, helyén találjuk min
denkit :
dr. Millernek Bécsben, hatóságilag vegy- 

elemzett
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figyelmeztetni, mely a gyomor tevékeny
ségét szabályozza, a gyomor és belek 
mindennemű heveny és rögzött Jobbjának 
elejét veszi, a hányást hasmenést, sápkórt, 
a különféle gyomorbajokat, étvágyhiányt, 
gyomorhurotot stb. meglepően rövid idő 
alatt megszünteti.

Egész üveg ára 3 nyelven irt utasí
tással együtt 1 frt 50 kr., féltivegó 
80 kr. o. é.

Pécsett valódi minőségben kapható 
Nick Károly és Kovácsits Károly fűszer- 
kereskedésében.

— Több orvosi szaklap ée gyakorló orvos egy
behangzó itólete és megállapodása azeriut a Brandt 
Rihárd által készített „Schveizi pirulák- a legki- 
teijedettebben eszközölt kísérletek után, mint 
egyike a leghathatósabb gzógyszernek az emésztési 
báni álmáknál, — legfényesebben bisonyult be, 
valamint az ebből származó betegségeknél u. m. 
dugulás, szelek, étvágytalanság, főfájás, vértódulás, 
szivlüktetés máj- és epebajoknál, aranyér- és sáp- 
kórnál. — Ezenkívül azon nagy előnye van több 
hasonnemü gyógyszerek felett, hogy enyhén hat s 
a beteg idegeket nem zsibbaszüa el sőt inkább 
erősiti és egyáltalán ártalmatlan. — Ezen szer 
olcsósága lehetővé teszi, hogy még a legszegé
nyebb is megszerezheti magának ezen közhasznú 
hathatós gyógyszert. A való di „Schweizi pirulák “ 
bádogszelenczében 60 pirula 70 kr. o. é. a kísér
leti kis doboz, 15 pirula 26 kr. o. é. kaphatók. — 
Ezen dobozok a fehér belvétiai kereszttel és 
Brandt Richard neve aláírásával vörös mezőben 
—ellátva és csomagolva a legtöbb gyógyszertár
nái megszerezhetők. — Pécsett Kuncz Nándor és 
Sizőcz István urak gyógyszertáraiban van kész
letben, hol is a kellő orvosi felvilágosítás- és uta
sítással együtt megszerezhető.

Színház.
Tűz a baranya-sellyei szín

házban
Az irigység és gyülölség tüze f. hó 

7-ón estve, a eoulissák közt oly hirtelen 
s oly nagy mérvben ütött ki, hogy már 
a másik perezben tüzes nyelvét a közön
ség feló öltögetó, de a közönség szeren
csére nem veszítvén el lélekjelenlétét, a 
megvetés . . akarom mondani . . a vas
függönyt lebocsátotta, s kiki házához tért 
vissza, a nem várt s hirteleni episod ál
tal egy Lissó megszenesedve.

A tűz keletkezésének oka: egy gyenge 
. . akarom mondani . . gyengéd színésznői 
kit a színpadról száműztek, valószínűleg, 
mert az Istenek nem ruházták fel művészi 
képességgel, vagy talán mert az osztozás 
ideje (egy hét lévén még hátra) közelge- 
tett, vagy legvalóbbszinü, mert a többi 
színésznők ellenszenvvel torkig teltek,. . . 
egy szóval a művészi körből „sine fineu 
elcsapták. Itt vette kezdetét már a kis 
színészi élet valóságos comédiája, távol ro
konoktól, ismerősöktől, barátoktól; elha
gyatva a bajtárs és társnőktől; kilöketve 
a nyomornak egy fillér nélkül: játszotta a 
kisasszony szomorujátékát az éhséggel, hi
deggel, mígnem egy nemes emberbarát 
ritka jóságu s könyörületes szivü neje 
megszánta a szerencsétlen nőt, hajlékában 
menedéket, úri asztalánál ellátást, távozá
sakor úti költséget nyújtván neki.

Már egy hét óta tartózkodván a szí
nésznő e nemes szivü családnál, f. hó 7-én 
estve az egész család, —  természetesen a 
család felhívására a színésznő is, mint 
vendég, — megjelent a színházi pénztár
nál, s a váltott jegyekkel elfoglalták he
lyeiket a színházban; észrevevén pedig a 
direotor ur ellenszenvének régi tárgyát, 
szenvedélyesen kiált a még felnem húzott, 
de kezével félretolt függöny mellöl: „Tüs
tént takarodjék ki a kisasszony a szín
házból, mert mig jelen lesz nem kezdem 
meg az előadást.** — E szavakra a sze- 
renosétlen nö pártfogója szelíden kijelen
tette, hogy „e nö nem tartozván már az 
igazgató ur hatásköréhez; főleg pedig 
miután házamban keresett monedéket, és 
vendégem nem távozhatik a nélkül, hogy ily 
nemtelen eljárás fel ne háborítaná a kö
zönséget, és mindenek felett engem." — 
De a director ur nem szűnt meg gorom
báskodásaival , minek következtében egy 
színházlátogató belépett a már égő coulis- 
sák közé, udvariassan kérvén a director 
urat, hogy tekintse a publicumot, tekintse 
különösen azon nö pártfogóját, ki hatha
tósan támogatta mindeddig társulatát. — 
De hasztalan! — bortól-e vagy utálatos 
szenvedélyétől elragadtatva kiáltó a di
rector: „mit nekem a publicum!" mire 
az egész színházi közönség felállott, és 
távozott.

Én az egész eseményre nézve, azt 
vagyok bátor megjegyezni, hogy — miu 
tán látjuk, mennyire összetörik e kis szí
nész urak, azt a nagy tekintetes Csiky 
urat, mint fordítják meg a sírban azt a 
boldogult emlékű Tóth Ede urat gyarló 
előadásaikkal; mennyire figyelmetlenek a 
közönség irányában, mely könyörületböl 
oly melegen pártolja őket, mint a sellyei 
közönség: hathatós egy ok a vándor-szí
nészet szabályozására!

Egy színházlátogató.

Irodalom.
=  nGazdasági Néplap.* Ea a czime egy 

szerény havilapnak, mely már 7 év éta jelenik 
meg városunk falai közt s melyet Liebbald Béni 
szabolcs-báuyatelepi néptanító szerkeszt. A lapnak 
különösen két fő érdeme az, hogy gyakorlati té
ren mozog és czikkei a nép nyelvén, tehát né
pies modorban vaunak írva. Ezen két tulajdonáért 
legközelebb ama megtiszteltetés érte, hogy a vas
megyei gazdasági egyesület minden egyes számát 
1500—2000 példányban kívánja megvenni ■ azt 
saját egyleti „Értesítőjéhez" mint mellékletet adni. 
Gratulálunk megyei gazdasági egyesületünknek, 
mint az érintett lap kiadótulajdonosának.

== Táborszktf és Parsch zenemukereskedésé- 
ben Budapesten megjelent „Az igmándi kispap- 
Be*cz k Árpád eredeti népszínművének közked- 
veltségű dalai: 1. üej do szörnyű. 2. Az én ró
zsám. 3. Hogyha egyszer menyecske lesz. 4. Még 
azt mondják. 5. Kis pacsirta. Árad a viz. 7. Szo
morú fűz hullatja levelét. 8. Szép a hajnal. 9. 
Tripla szegfű. Énekhangra zongorakisérettel vagy 
zongorára külön alkalmazta Erkel Elek. Ára 
1 frt 60 kr.

ÉE Az tíj csődtörvény az azt jan. 1-vel ha
tályba léptető három miniszteri rendelettel bővítve 
második j e g y z e t s z é lü  kiadásban jelent meg 
T e tte  yn él. E kiadás gyakorlati használhatósá
g it mindenek előtt a két tárgymutató emeli, 
mely úgy a törvényhez, mint a Vendeletekhez csa- 
toltatott. Ára zsebkiadásban csinosan kötve 1 frt, 
nyolezadrétben fűzve 80 kr.

Közgazdaság.
Az A nker ólet- és járadékbiztosító 

társaságnál 1881-november hóban benyujta- 
tott összesen 520 bevallás 1.380,498 frt, 
biztosítandó összeggel, és pedig: 323 be
vallás 879,834 írttal halálesetre, és 196 
bevallás 500,914 életesetre. Kiállítva lön 
276 kötvény 644,864 írttal halálesetre, és 
187 kötvény 510,382 írttal életesetre, ösz- 
szesen tehát 463 kötvény 1,155,236 írttal. 
A hayibevétel volt, 131,272 frt haláleseti 
díj, és 151,010 frt bevételekben, Összesen: 
282,212 frt. Halálesetekért kifizettetett 
61,860 frt. Ez év folyamában 5766 beval
lás lett 12.476,285 frt összegű biztosításra 
benyújtva, 5226 kötvény 10.399,742 frt 
biztosított tökéről kiállítva, és 2.735,800 
frt bevéve; úgy szintén 574,370 frt halál
esetekre kifizetve. A társaság működése 
kezdetétől fogva halálesetekért kifizettetett 
10.467,980 frt és az 1871—81. túléltei tár
sulás (Associatio) eredménye 18.183,976 
frt volt.

— Kiállítás Triesztben. Az osztrák 
magyar fatenyésztők, fakereskedök és fa
iparosok bécsi egylete kiállítási bizottság 
fölhívása értelmében a fatenyésztés és fa
iparból nyert terményekből egy általános 
kiállítást eszközöl, mely az egész oszt. 
magy. állam területére kiterjed. Tudako
zódások és bejelentések az egylet irodá 
jába, I. Esohenbach-gasse 11. intézendök.

A bor-alkuszi intézmény.
A „Borászati Lapok" közlik az Eger 

város által hozott és az egri borászati egy 
let által beküldött helyi szabályzat szőve 
gót. Tanulmányozás végett okszerűnek ta 
láljuk annak közlését:

1. Eger város területén négy borügy
nök alkalmaztatik, kiket az „Egri szőlé
szeti és borászati egylet" ajánlatára a vá 
rosi tanács mint iparhatóság nevez ki. —
2. Borügynök lehet oly nagykorú s a bo
rászatban jártas egri polgár, ki a város 
területén legalább 1000 frt értékű ingatlan 
vagyonnal, vagy évi 200 frtot jövedelmező 
üzlettel bír, vagy 500 frt óvadékot letett ; 
ügynöki naplójának magyar nyelven veze 
tésóre képes s az iparhatósági igazolványt 
megszerezte. — 3. A borügynök teendője 
a termelők és vevők közötti adás vételi 
ügyletek közvetítése. Ennélfogva a nála 
jelentkező borvevöt mindenek előtt az 
„Egri szölöszeti és borászati egylet" ügy
nöki helyiségébe vezeti, bogy ott vevő az 
egyleti tagok által bejelentett s a nyilván
tartási könyvben feltüntetett városi borüz 
leti viszonyok telöl tájékozást szerezhessen. 
— Az ügynök a megkötött ügyleteket nap
lójába bevezeti s azokról a feleknek ki 
vánatára kivonatot ad. — 5. A kivonat
nak mindazt magában kell foglalnia, uii 
az ügynök által a feleket érdeklő ügy
letre vonatkozólag bevezettetett. — 6. Ily 
kivonatok harmadik személy részére csak 
az érdekelt felek beleegyezésével Állítha
tók ki. — 7. Köteles az ügylet megkötésének 
idejét, az eladott bor mennyiségét, m nö- 
ségét, árát, az adott előleget, a fizetés és 
szállítás idejét s a netalán kikötött éryéb 
feltételeket bevezetni. — 8. Ha az ügylet 
borminták átadása mellett köttetett, köte
les az ügynök az általa megjelölt mintá
két mindaddig, mig az áru ellenmondás 
nélkül át nem vétetett, jól megőrizni. — 
9- Az ügylet megkötésénél köteles az ügy
nök kellő gondossággal, a megbízás értel
mében 8 a felek érdekeinek megfelelöleg 
eljárni. — 10. Az ügynök, a mennyiben 
a fél kívánja titoktartásra köteleztetik. — 
11. Az ügynököt a közvetítésével kötött 
ügyletekért az eladott bor árának 2%-a 
illeti mint ügynöki díj, melyet az eladó 
tartozik a vételár felvételével azonnal ki
fizetni. — 12. Az ügynök saját termésű 
borait eladhatja, azonban tartozik borkész
letét az „Egri szölöszeti és borászati egy
letnek" tudomás végett mindig előre be
jelenteni. — 13. Az ügynök borkereske
dést sem saját személyében, sem megbí
zott által nem űzhet; bort eladásra nem 
vásárolhat, sem bizományba át nem vehet. 
E szabály áthágása az ügynöki jogosult
ság megszűntét vonja maga után. — 14. 
A ki hatósági jogosítvány nélkül borügy
nökséggel üzletszerűen foglalkozik, a ka
pott díj megtérítésén felül annyiszor menyi
szer 20 frt birsággal rovatik meg. — 15. 
Az ügynök, ki a szabályszerű díjnál 
többet vesz, első esetben díját, másodízben 
ügynöki jogosulságát veszti. — 16. Az 
ügynök, ki kötelességét megszegi, vagy 
elhanyagolja, a feleknek az ebből eredő 
kárért felelős. — 17. A bírságpénzek 
Eger város szegény alapját illetik.



Gabona-árjegyzék.
Pécs. íz. kir. városában 1882. ári január hó 

7-án tartott heti vásárról.

) j i .................... . . 11 frt 70
Basa ) középszerű . . . . 11 „ 20

) legalábbvaló . . . . lü  . 60
) j < s .................... ■ • 9 . 60

Kétszeres ) középszerű • ■ 9 . 40
) legalábbvaló . . —
> j í .................... . . 9 . 20

Róza ) középszerű . . 9 „ —
) legalábbvaló . . • • » —
) j í ..................... . . 7 . 80

Árpa ) középszerű . . . . 7 . 30
) legalábbvaló . . • — „ —
) j í .................... • • 7 . 50

Zab ) középszerű . . 7 „ 40
) legalábbvaló . . . — „ —
) ..................... 6 „ 50

Kukoricza ) középszerű . . 6 * 30
) legalábbvaló . . • * —

Széna ) 3  .................... . 3 „ —
Szalma ) i  .................... 1 .. 50

2ST-A.OT" F S B S I T O Z
lap tulajdonos.

I C a k a e h  E m i l ,  X l a  J ó x a s f ,
felelős szerkesztő. szerkesztő társ.

Hirdetések:

Olcsó tüzelöfa
4 iirméter gyertyáu-hasábfa 

12 írt —  régi öl 10 írt 20 kr.
4 ürméter bükk-hasábfa 12 írt 

=  régi öl 10 írt 20 kr.
4 ürméter kőris- és szil-ha- 

sábía =  10 frt régi öl 8 frt 50 kr. 
Schw arz Vilmos

16. (0—1) v á ltóüzle tében .

Vendéglő bérbeadói
A Nepomuk-utczában

3 - i k  s z á m  a l a t t  l é v ő
az arany-bárányhoz

czimzett vendéglő 
f. é. ápri l is hó 1-sejétől  

bérbeadandó.
Értekezhetni naponta Wágner 

György urnái, Pálya-utcza 5. szám 
16. (S—1)alatt.

„Betegbarát“ . czim alatt Richter 
kiadóintézetében 

megjelent röpirat egészségeseknek az első be- 
tegségi tünetek leküzdésére, betegeknek pedig 
a baj sikeres gyógyítására m eg b íz h a tó  ta
nácsokat nyújt. E könyvet Gorischek Károly 
cs. kir. egyetemi könyvkereskedése (B écs, I. 
Istvántér 6) ingyen és bérmentvs küldi meg s 
igy a megrendelőnek nem okoz több költséget 
S krajczámál a levelező lapért.

344. (10—5)

Zenélő művek
4—200 darabot játszva; expressióval 
vagy anélkül, mandolin, dob-, ha
rang, castagnat-, mennyei hangok- 

Ó8 hárfahangokkal stb.

Zenélő szelenczők
2 — 16 darabot játszva; továbbá ne- 
cessairek, szivarállvány, svajfci há
zacskák, fénykép albumok, iró-esz- 
közök, keztyütartók, levélnehezitök, 
virágtartók, szivarkészletek, dohány- 
szelenczék, dolgozó asztalok, palacz- 
kok, seres poharak, erszények, szé
kek stb. Mind zenével. A legújabb 

ilynemű gyártmányokat ajánlja 
RELLER J. H. Bern (Sohweiz.)

Csak közvetlen hozatal biztosit 
valódiságot. Képes árjegyzékek in
gyen küldetnek. 869. (4—4)
•«jsy;z80i3( -rao|«inf jóim 8r-()g iudj 
[o^JoquioAOu [pqqoApoi pjouez uezo 
yzo^ ozdq ^^aoa v uoí uoqq^jj?

000*02 m  qqozs&M ooi

Hirdetmény.
A trieszti kir. szab, A7.rend a 

Assicaratrice alnlirt magyarországi 
képviselősége Budapesten, közhírré 
teszi, miszerint az 1875— 1880-jki 
időszakból származó életbiztosítási, 
„nyeremény osztalék11 a nyeremény 
osztalékra biztosított felek között 
22 *7ioo 7. nyereménnyel felosztás 
alá jön, minél fogva az ez irányban 
érdekelt t. ez. felek az általános felté
telek X. czikkelye értelmében, oszta
lékaik feletti rendelkezésre tisztelettel 
felhivatnak. 12. (a—2)

A trieszti kir. szab. Azienda Asicuratrice.
magyarországi képviselősége.

3242. 
k. i.

sz. Baranyavárl Járás izo lgabirájato l.

Kitüntetett érdem-éremmel.

Kellemetlen szájszag
fogfájás ■ minden szájbetegség ellen

Schulhof Károly Róbert
manchesteri la- ^  kós által feltalált

i
osztrák esá- yfsínsrE»Mi3 

1 I ír
ezárl ét ma- 

gyár királyi 

kliárólag szabadalmat nyert

s o p i a n a - s z A j s z e s z .
H a t á s a :

1. A 8opiana-8zájszesz a száj- éa orrüregnek 
(odvas vagy müfogak, dohányzás vagy bármi más 
okból eredő) minden bűzét nyomtalanul eltávolítja.

3. Erősbiti a petyhüdt foghust ás az ingó fo
gakat, az utóbbiaknak visszaadja termászetss fehér 
színüket, meggátolja a fogkő képződését, védi a 
fogak zománczát és óv a fogfájás ellen.

3. A száj- és orrüreg mindennemű súlyos (akor- 
butikus) báutalmait gyógyítja, üdíti és pirosítja a 
foghust és edzi a nyák hártyákat.

4. A már létező fogfájást eltávolítja, ha a fájó 
fog és szomszéd fog busa pár csepp, v isze l nem  
elegyített szájszeszszel megnedvesittetik.

5. Diphteritis és más torokbajoknál igen si
keres gargarizáló szer. 404 (0—6)
Megrendelések elfogadtatnak: Lueff Parfumsur, 
Török J. gtógyst. és Édesknti L. uraknál Bu- 
dapstlen. — Sipőcz István gyógy*, árnál PicsstL 
— W elss Ferenez árnál Mohácson. — Dr. Heller 
fürdÖ-orvos urnái Harkányban. — Jahner C. M 
gyógy**, urnái Temesvárott. — Dleballa György 
gyógy**, urnái S*ikssfehérvár ott.

Főraktár Dr. Sohulhof Adolf urnái Péoiett. 
Deák-ntcza 1-sö szám 1-sö emelet, a hol min
dennemű titkos betegségek, fagydaganatok 
és kellememetlen lábizzadás, 40 évi orvosi 
gyakorlat után szerzett tapasztalás által, gyöke
resen gyógyítva lesznek. Értekezhetni levélber is.

Pályázati hirdetmény.
Baranya megye, Daranyavári já

rásba kebelezett, Magyarbóly, Lapán- 
csa, Illocska, Német-Márok, Lőcs, Szt. 
István, Villány, Virágos és Szent-Már- 
ton kis községek csoportositásából 
álló, 300 frtnyi évi javadalmazással 
igybe kötött

magyar-bólyi körorvosi állomás
égleg megürllltnek nyilváníttatván, 

annak az 1876. 14. t. ez. 144. § a ér
telmében leendő választás utjáni be
töltésére határidőül folyó, 1882. évi 
január hó 15-ik napja, d. e. 10 órája 
tűzetik ki Magyar-Bóly községbe, úgy 

mint a jelzett körorvosi állomás 
székhelyére a közjegyzői lakhoz.

Felhivatnak mind azon pályázni 
óhajtó orvos túdorok és okleveles se
bészek, miként okmányaikkal kellő
leg felszerelt kérvényeiket, a fenti 
időig alólirottnál nyújtsák be. —

Kelt Dárdán, 1882. évi január 
hó 1-én.

Majer Béla
i. (2—2) szolgabiró.

Kertészeti ajánlat.
. é. közönségnek

'-kereskedésemet,

Vanszerencsóm 
jól berendezett

z  z  z z  z

E l a d ó  h á z !
B áth ori u tczában 16. 

szám ú ház közel a sétatérhez, ju
tányos áron szabad kézből eladó.

Feltételeket megtudhatni a kiadó 
hivatalban. 411 (6—4>
pö o g o q o o o o o o o o o o c

i « í

Szállodamegnyitás.
Van szerencsém a n. ó. közönsé

get értesíteni, hogy ón a „Mátyás 
Királyhoz" czimzett Dick féle szál 
lodát uj évkor átvettem és azt rész
ben idöszerint megujittattam.

Az ünnepélyes megnyitás csütör
tökön e hó 5-ón Dankó Gyula ze
nekara közreműködésével történt, 
mely zenekar minden csütörtökön e 
helyiségben játszand.

A midőn a n. é- közönséget er
ről todósitom, kérem az elődöm 
iránti nagybecsű gártfogását reám is 
átruházni, melyet jó ételek, valódi 
italok, legpontosabb szolgálata által, 
megtartva a vendégszobák olcsó 
árait, kiérdemelni és megtartani főbb 
törekvésem leend.

A vasúthoz jövet és menetkor 
rendesen omnibus indul szállodámból.

Étkezési bérletet a házban és 
bázonkivül olcsó árért elvállalok.

Mély tisztelettel 11. (3—2)

Labrentz Gusztáv.

mely csak is a legjobb fajokból áll és 
melyre a legnagyobb gond fordittatik, 
ajánlani; úgyszintén

virág-kereskedésemet
5. hz. (3—2) é s

c s o k o r - k é s z i t m é n y e i m e t
élő és gőzzel szárított virágokból a t. ez. 
közönség megrendelése szerént, bár mely 
mintában izlésselel készítve. Ezenkivül el 
vállalok minden nemű kerti munkát a 
legjutányosabb árért.

Árjegyzékek kívánatra ingyen és bér 
mentve küldetnek.

Mély tisztelettel

SG H TERG Z G Y U L A
mű- óh kereskedelmi-kertész és magán-tenyésztő 

Pécsett Korház-utcza 6. sz

A „Socióté Francaise'1
1w  csokoládéja

a világnak elismert legjobb gyártmánya.
F őrak tár Pécsett:

Simon János Spitzer Sándor, Blau- 
horn J. Cserfa Ignácz, Kovácsics Ká
roly kereskedő, Muhr Henrik és Kam- 
mermajer I. ezukrász uraknál.

854. (12—12)

Mária-celli
g y o m o r - c s e p p e k

jeles hatású gyógyszer agyomor min 
den bántalmai elílen,

4a fölülniulbatatlan az él
v ig ) . l i lá n , ,  gyomor 
gyengeség  rossztgu  
leh e lé t, szelek, sava
nyú felbüfögés, ká
l ik é ,  (yom orliurut, 
gyom orégés hugyké- 
képzödés, túlségoa 

nyálkeképzádés sár
gaság, undor ös há
nyás, fti fájás (ha aa a 
gyomorból .r.d), gyo- 
m orgáres, széksiorn- 
lat. a gyomornak tnl- 
terheltáéga étel és Ital
á lta l, g iliszta  lép 4> 
májbetegség, arany- 
eres bántalmak elltn  

E g y  ü v e g c s e  á r a  fiaszná- 
la ti  u ta s í tá s s a l  e g y ü t t  35  k r .

Kapható: Pécsett Kovács Mihály 
és Sipöcs István gyógyszerész úraJcndl. 
Valamint az osztrák-magyar birodalom minden 
nagyobb gyógyszertárában és kereskedésében. 
Központi szétkilldési raktár nagyban és 

kicsinyben.
B R A D I  K Á R O l i Y .

az „ ő ran gya lh oz"  czimzett gyógyszertárában 
K rem zierbeii, Morvaországban

2. (0-2)

60.
18̂ 2-

Hirdetmény.
Pécs szab. kir. város közönsége 

javadalmához tartozó helypénzszedési 
jog bérlete f. é. február hó végén le
járván, a bizottsági közgyűlés m. é. 
226/12960. sz. alatt hozott határoza
tával ezen jognak f. é. márczins hó 
1-től számítandó három évre leendő 
ujabbi bérbe adását rendelte el.

Miért is köztudomásra hozatik, 
hogy ezen jog bérbeadása végett f. 
é. január hó 17-én reggeli 10 óra
kor a városház II. emeletén lévő gaz
dasági hivatalban, a zárt ajánlati tár- 
gyaláisal összekötött nyilvános árve
rezés meg fog tartatni.

Felhivatnak ennélfogva a zárt 
ajánlati utón bérleni szándékozók, 
hogy erre vonatkozó magyar nyel
ven szerkesztett zárt ajánlatukat, — 
azon kijelentéssel, hogy a feltételeket 
ismerik és elfogadják, — az eddigi 
bérnek megfelelő 10 °/o-nyi bánat
pénzzel vagyis 2260 forinttal ellátva, 
f. é. január hó 16-án délutáni 5 órá
jáig a polgármesteri hivatalban annál 
bizonyossabban adják be, — miután 
a netalán később beérkező ajánlatok 
figyelemén kivül fognak hagyatni; — 
úgy a szóbeli utón bérleni óhajtók, 
hogy fentebb kitett határnapon és he
lyen fentebb mondott 10 °/o-nyi bá
natpénzzel ellátva megjelenni szíves
kedjenek.

A közelebbi feltételek, úgy hely
pénzszedési tarifla, Lechner kiküldött 
tanácsnok urnái, az árverés napjáig 
bárki által betekinthetők.

Pécs sz. kir. város tanácsának 
1882. évi január hó 3-án tartott ülé
séből.

Pécs szab. k ir város
Tanácsa.

Eddig még
jérdemjelj j \ _  M A A G E R

cs. kir. k i7 ,á r . szab.

p á r a t l a n !

W . - í é l e  j Érdi mjel

valódi, tiszta

C S U K A M Á J O L A J
mely az orvosi tekintélyek által megvizsgáltatott és könnyen 
emészthetősége folytán gyermekeknek is ajánlható, mert a leg
tisztább, legjobbnak*) elismert gyógyszer mell s tiidübajok gÖr 
vély, daganatok, kelések bőrkiütések, mirigybajok, gyen
geség, stb. ellen.

Egy üveg ára 1 frt. kapható gyári raktárban: Bécsben 
Bellinarkt 3 szám a.**) valamint az osztrák magyar birodalom 
legtöbb gyógyszertárában és jobbnevü füszerkereskedésekben.

PÉCSETT kapható: Kovács 51. és Sipőcz I. gyógyszerá
rában, Reeh Vilmos, Blauhorn M. es Simon János füszerke- 
reskedésében. Baján: B o z s e k  J. és P o l l e r m a n  A. gyógyszer 
tárában, Mi c h i t s  füszerk. Kaposváron: B a b o c h a y  Ká l má n  
és A u g u s t i n  A. gyógyszertárakban. Mohács: L u i z e r  V. é» 

i S z e n d r e y  E. gyógyszert. Szigetvárott: L á z i t s  V. O c sodá l  és Ba g ó  
füszerkeresk. Zom borban: W e i d i n g e r  A. S. F a l c e o n i  G. és Po- 
p i t 8 I. keresk.

*) Újabb idő óta több ezég három szögletes üvegekben tisztátalan és hami
sított csukamájolajt árul. Kikerülendő e megcsalatás, kéretik a közönség 
cssk olyan üveget mint D orsch-féle csu  k a m áj-o la j j a 1 megtöltött - 
nek tekinteni, melyen a ezóg védjegye, dugaszjegy és a használati uta- 

I sitás a M a a g e r nevet viseli.
I **) Ugyanitt van a schafhauseni nemzetközi sebkötő szerek, és a nevyorki 

Hali és Rukl-fóle „Sozodont gyáru főraktára, és a scbemniczi Hartenstei n 
| és társa-féle „Legimunose gyár“ raktára. 349. (12— 7)

M áj és vese fájdalm ak ellen.
T. Wilhelm Ferenez, gyógyszerész urnák, Neunkirchenben, A. Ausztr.

Seefeld, A.-Ausztr. 1881. junius 19-én.
Legyen oly szives k e g y e d  k i t ű n ő  Wi l h e l m- f é l e  a n t i a r t h r i t i -  

k u s  és a n t h i r h e u m a t i k u s  v é r t i s z t i t ó - t e á j á b ó l  két csomagot a 
következő czim alatt: Schwarz főhadnagy, Bécs, VII. Mentergasse 9. sz., 
első emelet 6. sz. postautánvétellel mielőbb küldeni.

Teljes isztelettel
S H W A R Z ,  főhadnagy.

Főraktár: Wilhelm Ferenez gyógyszerésznél, Neunkirchen A.-Ausztr.
V *  Csomagnak 8 adagra osztva ára 1 frt. o. é. " ^ y  

Kapható: Pécsett Sipőcz István gyógyszerésznél és Cserta Ignácz 
kereskedőnél. 3. (17—2)

10. (2— 2)

T I T O K ,
mely családomban már közel Ö0 év óta őriztetik: a hatásaiban felülmúlhatat

lan „MELUSINEU hajnövesztő kenőcs készítése.
t • t. Ezen hajkenőcs, mely a budapesti vegytani kísérleti intézet vegytan-professzora 
Liebermann Leó ur által megvizsgálva, jónak találtatott, gyógyhatáaoa, tökéletesen ártal- 
ma an szerekből van készítve. Általa még a leggyengébb hajtalaj is megerősittetik, a haj a 

eső aggkorig természetes üdeségben msgtartalik, megóvatik az idő előtti megépüléstől, 
lej korpát tökéletesen eltávolítja, a fejbőrt tejfehérségig tisztítja s ez által számtalan 

r u *  / i n** ®l«jét veszi. Ezen hajkenőes csodálatra méltó eredményéről saját majdnem a 
földig érő hajam szolgálhat legvilágoaabb bizonyítékul.

Valódi minőségben egyesegyedül csak nálam kapható. 374. (10—9)
. ®*87 tégely ára 1 frt 50 kr, az üres tégelyek a teli tégelyek vételénél 15 krjával 

vissza váltatnak. Vidéki megbízások póstantánvét mellett pontosan teljesittetnek.
.MólIIni .144** vei, a ki ogak eíyWer kísérletté meg

„Melusine" fogporomst, azt bizonyosan 
más ilyenetnü készítményeknél nagyobbra 
fogja becsülni. Egy doboz ára 50 kr. o. 
é. A védjegy különösen megfigyelendő.

HAUSNER R.
Budapest, VIII. Sándor-utcza 7. sz.

bejárat a lépcsőnél.

---- ---------------- . . u . n ,  uiogUlzaBUK poe
rM elusine* fogporom, tiszta növé

nyi alkatrészekből készítve a fogaknak 
fényes fehérséget kölcsönöz, fogkövet, 
valamint a száj minden kellemetlen sza
gát eltávolítja.

Különösen beteg fogaknál nem eléggé 
ajánlható, ugyanis edzi a foghust, meg
őriz fájdalmaktól, sőt a gyulladás által 
már fekete fogakat is meggyógyítja idő-

t ib b td a fc  U d t í b t í b t í t í t í b
szám.

afalbfatafcf

Tűzifa árverési hirdetmény.
Melynél fogva ezennel közhírré tétetik, miként a Iakocsai 

közalap, uradalmi 1881. évi vágásokban a budapesti faraktár részére 
készített és a Dráva parton kirakásolt 466 ürköbméter I-ső osztályú 
vegyes darang és 136 ürköbméter selejtes tűzi meterfa a legtöbbet 
Ígérőnek zárt Írásbeli ajánlattal egybekötött szóbeli árverés utján a 
f. évi január hó 18-án délelőtti 11 órakor felsőbb jóváhagyás len- 
tartása mellett a következő módon elfog adatni.

A zárt írásbeli ajánlatok csak kellőleg t. i. 50 kros bélyeggel, 
a megigért szám és betűvel értelmesen kiirt ár után számított összeg 
nek 10°/o bánatpénz és azon nyilvános nyilatkozattal ellátva, hogy 
az ajánlattevő az eladási feltételeket ismervén azoknak magát feltétle
nül aláveti csak január 18-ig és pedig reggeli 10 óráig tehát szóbeli 
árverés meg kezdése előtt fogadtatnak el. Ezen időn túl érkezett avagy 
feltételes ajánlatok figyelembe nem vétetnek. — Versenyezni csak 
az egész fa mennyiségre lehet.

Az árverés a Iakocsai uradalmi erdőgondnoksági irodában 
tartatik meg, hová az ajánlatok is beadandók, és hol az eladási részle
tes feltételek a hivatalos órákban megszemlélhetők.

Pécsváradon, 1882. évi január hó 7-én.

M. kir. alap. kér. erdöhivatal14. (1-1)

Pécsett, 1881. nyomatott ifj. Madaráéi E.
C3 p r r w ip p n p n p in if l y p i ^ ^ j


